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Ĥоком прве три деценије постојања Народног по-
зоришта, четири генерације глумаца су се пре-

тапале, сједињавале и у различитим изражајним стило-
вима сусретале на позорници. Чинили су их: најстарији 
глумци (почели да раде пре оснивања Позоришта 1868), 
старији (ступили на сцену од 1870. до 1880), средњи (од 
1881. до 1890) и најмлађи (стасавали од 1891. до 1900. 
године). Пут уметничког развоја српског глумачког из-
раза је још увек био заснован на личним искуствима и 
узорима у путујућим дружинама, преношењу знања од 
глумца до глумца и ослушкивањима публике и критике. 

Репертоар је зависио од три најбитнија чиниоца: 
степена образовања публике, менталитета и друштве-
но-политичких околности. Уметничка политика Куће је, 
у раздобљу од 1868. до 1900, морала да усклади финан-
сијску одрживост са уметничким нивоом позоришта. 
Управа се повиновала укусу најбројније, „средње пуб-
лике“ која је била склона претежно француским реа-
листичким комадима, али је истовремено покушавала 
да оствари и амбициознији репертоар. У складу са тим 
се развијао и глумачки израз на сцени – иако је пâтос у 
глуми опстао до почетка новог века, осећала се све из-
веснија превласт реалистичког стила са европских сце-
на. Позориште се издржавало државним субвенцијама 
и приходима на благајни. Јачањем школства и порастом 
броја образоване публике, крајем века се мења и струк-
тура публике, а тиме и физиономија Позоришта. 

Друштвено-политичка узбурканост осамдесетих 
година XIX века узрокована демократским ставовима 
Светозара Марковића ширила се и на културни живот, 
пласирањем животне стварности у позоришту и књи-
жевности. На седници Народне скупштине у Крагујевцу 
1874. решавало се једно од најважнијих питања у нашој 
култури – опстанак Народног позоришта у Београду. 

С једне стране се Никола Ћирковић залагао за укидање 
државних субвенција па тиме и за затварање неисплати-
ве институције доступне само локалном становништву, 
а на другој је био Јеврем Марковић који је сматрао да 
би се променом репертоара и приказивањем живих, 
савремених карактера поред хероја из наше историје –
утицало на публику моралном, образовном и забављач-
ком улогом позоришта. Расправа је завршена у корист 
правих духовних вредности; одлучено је да се, уз помоћ 
државних субвенција, позориште задржи као културно 
важна установа. Таква морална температура друштва је 
утицала и на психологију уметничког стварања: реалис-
тичко доба у историји српског позоришта (1880–1900) 
је у залету ка новом веку поделило ансамбл на старију 
генерацију романтичарског и младе представнике реа-
листичког сценског израза. 

У то време, на београдској сцени делају Велимир 
Веља Миљковић и Сава Тодоровић, припадници ста-
ријег глумачког нараштаја, који су обележили почетак 
реалистичког доба Народног позоришта. Носиоци 
модерне сценске изражајности, преплитали су своја 
стваралачка достигнућа и разгранали их у позоришним, 
али и породичним везама. Заједно са својим супругама, 
иначе рођеним сестрама, Савком Миљковић и Лепоса-
вом Тодоровић1 припадали су важном интелектуалном 
и уметничком кругу тадашњег Београда. Били су стубо-
ви Народног позоришта и двеју породица које су из-
недриле нове таленте наше сцене: Софију Цоцу Миљко-
вић Ђорђевић која ће обележити београдску сцену на 
прелазу између два века и Зору Тодоровић, која се са 
мужем, Александром Златковићем, уписала у историју 
српског позоришта небројеним сценским драгуљима. 

 1 У породици су биле још две сестре, Милица Стефановић Павковић 
и Стана Стефановић, такође глумице, али у путујућим позориштима.

ďĝĥĞČĩěē�ġĠĢĠĒĘĪē�..
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ĞĘıěĠĎĘĹĘ
(1872—1908)

ВЕЛИМИР ВЕЉА МИЉКОВИЋ
(Крагујевац, 20. IX 1858 – Београд, 8. I 1901)

ěада се после основне школе из родног Крагујевца упутио у београд-
ску гимназију, нико није слутио да ће Веља Миљковић, висок, отмен 

и марљив ђак посвећен науци, школску клупу лако заменити – путујућом 
дружином Милице Сеше Биберовићке. Понет позоришним жаром Алексе 
Бачванског и Тоше Јовановића у њиховим реалистичким остварењима на 
сцени Народног позоришта, млади Веља је разбуктао „онај божански огањ, 
који је тињао у његовим младим грудима и који је доцније тако букнуо, тако 
засијао!“2 Није то био само младалачки занос позориштем: током три године 
је учио занат и спознавао тежак, чергарски позоришни живот у трупи Бибе-
ровићке, почев од 29. новембра 1872. године. 

Током седме и осме деценије XIX века у нашем позоришту је владао де-
кламаторски стил с пâтосом и афектирањем, који је, ради бољег уживља-
вања публике – захтевао и повишен тон на сцени. Против тога се у штампи 
оштро борио Матија Бан: „Ми хоћемо у Београду природан, ама сасвим при-
родан начин говора и мимичког покретања“.3 Пример нове изражајности и 
уједно Миљковићеви узори, били су глумци и редитељи Адам Мандровић, 
Алекса Бачвански и Тоша Јовановић, као претече тзв. београдске глумач-
ке школе „естетичне природности“ која је постепено потискивала патетич-
но-декламаторску глуму. 

Оставши доследан свом путу, на којем се постепено развијао у карак-
терног глумца драмског и комичног фаха, Веља Миљковић је временом, на 
понос својих родитеља, браће и сестре, постао врхунски образован, ис-
такнути глумац модерне српске позорнице крајем XIX века, драмски писац 
и преводилац. Попут многих глумаца своје генерације, каријеру је градио 
у тада важним позориштима – Хрватском земаљском казалишту (1875–80), 
Српском народном позоришту (1885–93) и београдском Народном позо-
ришту (1881–85. и од 23. марта 1893. до пензионисања). Мада је са позор-
нице покушао да се повуче у најбољим годинама, убрзо се предомислио 
схвативши да даровитост не треба занемаривати и да чиновнички посло-
ви нису за њега. Његова оставка 1885. из Народног позоришта у Београду, 
усталасала је јавност, попут извештача листа Уставност који је под псеу-

 

 2 Антонин, Веља М. Миљковић, „Босанска 
вила“, бр. 5, год. XIII, 15. март 1898.

 3 Матија Бан, „Видовдан“, 10. фебруар 1870.

Велимир Веља Миљковић
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донимом Un spectateur апеловао да је Национално позориште тим чином 
на губитку. Он указује на стање у Кући и неправедно третирање ансамбла, 
посебно се осврнувши на Миљковића који носи скоро целокупан репер-
тоар, али је, нажалост, слабо цењен од управе Позоришта. На крају овог 
оштрог приказа, којим показује да има још глумаца који напуштају Народно 
позориште, аутор текста се упитао иронично какву ли „лепу (...) будућност 
спрема управа нашем позоришту!“4 

У историји позоришта у Војводини, забележено је да су Веља и његова 
супруга Савка Миљковић ступили у ансамбл 1885. као нови чланови Срп-
ског народног позоришта и остали следећих осам година5. Веља је био ве-
ома хваљен и поштован по разноврсним улогама, посебно Ђурaђа Бранко-
вића, Краља Лира, Лудвика XI и Ричарда III. Разноврсном репертоару Срп-
ског народног позоришта допринео је и оригиналним драмским делима 
(Буњевка, Јабука, Врачара, Краљевић Марко и Арапин, Коњички потпоручник 
Микица), драматизацијом Сремчеве Ивкове славе, као и драмолетима, од-
носно глумачким шалама Човек са две главе, Бањска посла, Кир Пашоња, За 
инат). Миљковићев распламсани дух дао нам је богатство у приповеткама, 
новелама, рецензијама, приказима, фељтонима, преводима, поезији и поли-
тичким чланцима. За историју позоришта посебно су важна његова драмска 
дела, веома популарна међу путујућим дружинама. Годину дана по повратку 
из СНП-а у Београд, у „Малим новинама“ је хваљен његов драмски опус од 
осам комада „који се већ изводе углавном у новосадском позоришту. А у 
београдском су у току припреме Краљевића Марка и Арапина, као и Јабука 
наредног месеца“6. 

Међу најпопуларнијим његовим комадима су: Краљевић Марко и Ара-
пин, историјска слика у пет чинова с певањем, музика Фрање Гала (Народ-
но позориште, премијера 30. априла 1894; Српско народно позориште, 19. 
фебруара 1895); Јабука, комична опера из српског народног живота у три 
чина Хуга Доубека – аутор либрета (Народно позориште, режија Милорада 
Гавриловића, премијера 25. фебруара 1895; Српско народно позориште у 
Земуну 1892, Нови Сад 23. фебруара 1895); Коњички пуковник Микица, ко-
медија из београдског живота у три чина с певањем, музика Драгутина По-
корног (Народно позориште, премијера 29. јуна 1898); Ивкова слава – аутор 
драматизације (Народно позориште, режија Светислава Динуловића, пре-
мијера 8. јануара 1898). 

Миљковићева раскошна природа, стаситост и лепота, чинили су хармо-
нију с његовим талентом и интелигенцијом. Освојио је публику свих сталежа 
и критичара попут Павла Маринковића који га је називао „глумцем од расе“. 
Поводом премијере комада Роже Ларок, Жила Мариа и Жоржа Гризијеа 
1893, рецензент „Малих новина“ се усредсредио на сценску појаву и умеће 
Веље Миљковића, видно неуобичајене, којима чак и романтичан, досадан 
комад учини невероватним, тако да „Талији може на дику служити“7. Распон 
карактера које је тумачио и скала изражајних могућности, покривали су све 

 4 Un spectateur, Из позоришта, „Уставност“, 
бр. 3, 10. јануар 1885. 

 5 Миховил Томандл, Српско позориште у 
Војводини (1868–1919), 2, Матица српска, 
Нови Сад, 1954, 40.

 6 Gregor, Из позоришта: поводом премије-
ре „Роже Ларока“, „Мале новине“, 11. април 
1894. 

 7 Ibid.

Као Влатко Грчић у представи Вукашин 
(1881)

ĞĘıěĠĎĘĹĘ�ɏǼȃȂǽɝǼȄǻȃɐ
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жанрове репертоара. Миљковић није показивао само занатску вештину глу-
ме и таленат, већ је у ликове уносио природност, своју животну снагу и дух, 
бојећи их тананим и снажним емоцијама и цртама карактера, природношћу; 
и у немим сценама је говорио својим крупним црним очима, стајући у ред 
глумаца првог реда; колега Ђура Бакаловић га назива „српским Кокленом“. 
То му је омогућавало сценску слободу која је публици давала убедљив израз.

Током последњих година на сцени, доживео је да Бранислав Нушић, тада 
управник и драматург, у „Позоришном листу“ 1901. истакне његов значај и 
„опсежан и свестран“ таленат о којем „сведоче оне разнолике улоге у које 
је с пуно духа и живота, унео оно што је било његово и њему својствено“8. 
Вељино занатско умеће и таленат омогућавали су препознатљиву шири-
ну експресије, насупрот даровитих али шаблонских, сведених могућности 
других глумаца у ансамблу. Крајем XIX века, сматран је једним од првих 
модерних глумаца који је извршио значајан утицај на наступајуће генера-
ције: приступ улогама базиран на студиозној карактеризацији ликова свих 
жанрова, те усклађеној и правилној дикцији којом дочарава природан го-
вор и спонтану моћ преображавања. Ликове је надограђивао опажањима и 
подражавањима људи и ситуација из околине, али „та оригинална, слободна 
фантазија била је јача него опажање и подражавање“9, јер су је допуњава-
ли његов снажaн проналазачки дар и досетљивост. Аутентичност је чинила 
сценска извођења прецизним, али пре свега веома занимљивим. Улоге је 
градио хармонијом мимике, изговора, покрета, без афектирања, декламо-
вања и „пајацлука“, како пише Боривоје Поповић10. Уз то га је Божидар С. 
Николајевић сматрао реформатором српске глуме, за шта су, осим талента, 
били заслужни и његово образовање и интелигенција; они су се с мером и 
хармонијом компоновали у препознатљив уметнички израз Веље Миљко-
вића.

Публика је веома ценила Миљковића, а у зависности од улога волела, 
плашила га се, смејала се или плакала с њим. „Он је сладак као љубавник; до 
крајности шаљив и природан у комици, као што је гнусан и одвратан у ин-
триги (...) страховит као осветник“11. Његов генерал Адам у Златном мајдану 
Д. Т. Родрихуеса Рубија 1895. остао је у дугом сећању публике и критике као 
врло оригинална интерпретација. 

Двадесетпетогодишњицу уметничког рада је прославио 20. новембра 
1897, окићен слављеничким венцима: први му је у име позоришне управе 
уручио колега Ђура Рајковић, други је био од другова и другарица, а трећи 
од пријатеља и поштовалаца. Њ. В. Краљ га је одликовао Орденом Св. Саве 
V реда и 300 динара у злату, а од колега је за своје списатељско умеће до-
био писаћи прибор са златним пером. Тим поводом је играо своју најпопу-
ларнију улогу, коју су подједнако волели публика и критика: насловни лик 
у Шекспировом комаду Краљ Лир, у новом преводу српског песника Лазе 
Костића. Представа је изведена пред пуном салом, уз одушевљење као на 
премијери, а славље је настављено закуском у кафани „Србија“. 

 8 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера), 2, Музеј позоришне 
уметности Србије, Београд, 2015, 101.

 9 Драгомир Јанковић, Позоришни преглед, 
„Српски књижевни гласник“, бр. 1, 1. фе-
бруар 1901.

 10 Боривоје Поповић, „Дело“, књ. XIV, 1897.

 11 Антонин, „Босанска вила“, 1898.

У насловној улози у представи 
Милош Обреновић, руднички војвода (1883)

ďĝĥĞČĩěē�ġĠĢĠĒĘĪē�..



7

Позорница је за Вељу Миљковића у најтежим периодима живота била 
лековита: насупрот болести која га је стизала годинама, његов комичарски 
дар је све више долазио до изражаја, што је „и чудна и дирљива ствар!“12 Та 
комичарска виртуозност је била узор новим нараштајима, цењена код кри-
тичара и памћена код публике још дуги низ година пошто је сишао са сцене. 
„Чудноватом судбином свих комичара, у нашој успомени на Вељу Миљко-
вића, туга што смо га изгубили мешаће се са сећањем на смех којим нас је 
насмејао. Веселник Веља!“13 Поводом његове смрти, забележено је: „А лепше 
се Веља Миљковић није могао од њих ни опростити, да онако леп као упи-
сан, достојанствен, отмен, скоро елегантан, са извесном меланхолијом. Ко 
зна, можда нам је у њему донекле по други пут умро Тоша Јовановић.“14 

Заједно са супругом Савком, изнедрио је нови драгуљ позоришне сцене 
– Софију, која ће дуго бити памћена у историји српског позоришта. 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
УЛОГЕ15: Нотарош (М. П. Шапчанин, Наши сељани), Краљевић Марко (В. Миљковић, Краљевић 
Марко и Арапин), Ролф (А. Вилбрант, Фабрицијусова ћерка), Јосиф (С. Х. Мозентал, Дебора), Сер 
Тома Вилкенс (Мелвил, Она је луда), Карло (Ф. Шилер, Разбојници), Војвода Блињи (Ж. Оне, 
Господар од ковница), Градиња (М. Поповић, Градиња и син му Немања), Емил Бухау (Ј. Грчић, 
Асунта Леонијева), Манојло Безарић (К. Гернер, Нови племић), Гризингер (А. л’ Аронж, Доктор 
Клаус), Касио (В. Шекспир, Отело), Ћира (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), Трбић (М. Савић, Добре 
воље), Шпигл (Е. Ожие / Ж. Сандо, Наследник), Миленко (М. Бан, Добрила и Миленко), Влајко (С. Ј. 
Јевтић, Четири милиона рубаља), Фауст (Ј. В. Гете, Фауст), Жан (Е. Еркман / А. Шатријан, Завађе-
на браћа), Андрија Ланг (Г. Чики, Црна пега), Крста Павитовић (Ј. Грчић, Каврга), Милош Обилић 
(М. П. Шапчанин, Милош у Латинима), Филеас Фог (А. д’ Енери / Ж. Верн, Пут око Земље за 80 
дана), Џемс Грехем (Х. Лаубе, Монтроз), Блашко (В. Миљковић, Буњевка), Андраш (Ш. Лукачи, 
Риђокоса), Жерар (А. Дима Син, Туђинка), Едгар (В. Шекспир, Краљ Лир), Милош (М. Бан, Кобан 
спомен), Доловић (Е. Сиглигети, Војнички бегунац), Неша (М. Глишић, Подвала), Елимар (Ева), 
Петар Доци (М. Савић, Дојчин Петар), Драгош (М. Цветић, Немања).
РЕЖИЈЕ: М. Милоа, Врачара, Д. Ј. Илић, Вукашин, Т. Мегерле / А. Дима, Гроф Монте Христо, С. 
Х. Мозентал, Дебора, О. Блументал, Ђаволове стене, Р. Фос, Ева, Е. Еркман / А. Шатријан, Завађе-
на браћа, Ф. Рајмунд, Распикућа, Ф. Шентан, Златан паук, Е. Лабиш, Из захвалности, Д. Илић, 
Јаквинта, А. В. Шрајбер, Курјак и јагње, Г. Чики, Мехурићи, М. П. Шапчанин, Милош у Латини-
ма, Х. Лаубе, Монтроз, Е. Ожие / Ж. Сандо, Наследник, А. И. Паљм, Наш пријатељ Некљужев, В. 
Шекпир, Отело, Е. Бризбар / Е. Нис, Париска сиротиња, Р. Ротшал, Пит и Фокс, В. Сарду, Фе-
дора, М. Глишић, Подвала, А. д’ Енери / Ж. Верн, Пут око Земље за осамдесет дана, Ф. Шилер, 
Разбојници, Ф. Рајмунд, Сељак као милионар, Ј. Ст. Поповић, Смрт Стевана Дечанског, А. Дима 
Син, Туђинка, Ј. В. Гете, Фауст. 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
УЛОГЕ: Јанићије (К. Трифковић, Младост Доситеја Обрадовића), Хенрик Роже (Хајман, Париски 
кочијаш), Ноаркарм (В. Сарду, Отаџбина), Милош Обреновић (М. Р. Максимовић, Милош Обре-
новић, војвода руднички), Меркуцијо (В. Шекспир, Ромео и Јулија), Лорд Роберто Берти (П. Фуше, 
Адмирал плаве ескадре), Гроф Данишев (П. Невски, Данишеви), Родолфо (В. Иго, Анђело, тира-
нин падовански), Бертолд Ајхман (Р. Кнајзел, Драги ујак), Други Турчин (Ђ. Јакшић, Станоје Гла-
ваш), Фаверол (В. Сарду, Дора), Лоренц (С. Х. Мозентал, Дебора), Тома Фланаган (А. д’ Енери / Ж. 
Верн, Пут око Земље за 80 дана), Бен Јохај (К. Гуцков, Уријел Акоста), Архијепископ гњилански 
(Х. Лаубе / Ф. Шилер, Димитрије, лажни Димитрије), Јулије Ајнсидл (К. Гуцков, Паткул), Бран-
ко Мркојевић (М. Ђорђевић-Призренац, Слободарка), Готлиб Вајгл (А. л’ Аронж, Моје мезимче), 
Витез Фолвиљ (Е. Лабиш, Из захвалности), Дијего (Метепе / Баре, Христофор Колумбо), Влатко 

 
 12 Драгомир Јанковић, „Српски књижевни 

гласник“, бр. 1, 1901.

 13 Ibid.

 14 Ibid.

 15 Све улоге су пописане хронолошки.

У непознатој улози у представи Шекспир 
(1884)
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Грчић (Д. Ј. Илић, Вукашин), Арнус (А. Линднер, Брут и Колатин), Предраг (Н. В. Ђорић, Везир 
Абоговић), Ариго Палмијери (П. Ђакомети, Грађанска смрт), Бошко (Ђ. Малетић, Српски ајдуци), 
Јеврем (Ј. Цар / О. Витковић, Црногорци или Бој на Грахову), Милета (Ј. Ст. Поповић, Хајдуци), 
Енрик VIII (А. Дима, Катарина Хауердова или Круна и губилиште), Лудвик Франц (А. Е. Брахфо-
гел, Нарцис), Рајмондо (Т. Бриер / А. Жем-Син, Јава у сну), Сер Уотер Роле (Х. Лаубе, Гроф Есекс), 
Селим Надовић (И. Кукуљевић Сакцински, Потурица), Блуменберг (Г. Фрајтаг, Новинари), Дух 
Бенка (Ј. Фрајденрајх, Црна краљица), Атингхаузен (Ф. Шилер, Вилхелм Тел), Ђорђе (Л. Костић, 
Максим Црнојевић), Дидје (Е. Моро, Лионски улак), Гувернер (Т. Мегерле / А. Дима, Гроф Монте 
Христо), Четврти момак (Ј. Драгашевић, Хајдук Вељко), Милер (Ф. Шилер, Сплетка и љубав), 
Спартак Грк (Р. Фос, Племићка), Клеанат (Молијер, Тартиф или Варалица), Милић Дринчић (М. 
М. Максимовић, Кнез Милош), Лорд Калверт (Ф. А. Шауферт, Шах краљу), Алфред (Е. Скриб, Јелва 
или Руска сиротица), Мешем (Е. Скриб, Чаша воде), Вилибалд Штарк (Ф. Кајзер, Палата и лудни-
ца), Магдеф (В. Шексир, Магбет), Брзу (М. Мило, Врачара), Андрија де Мора (В. Сарду, Рабагас), 
Петар Иванович Допчински (Н. В. Гогољ, Ревизор), Муж (Р. Бенедикс, Женски непријатељ), Ду-
шан (Ј. Ст. Поповић, Смрт Стевана Дечанског), Старост (Ф. Рајмунд, Сељак као милионар или 
Девојче из вилинскога царства), Гуидберг (М. Бер, Струензе), Филип Комин (К. Делавињ, Лудвик 
XI), Др Лук (Г. Мозер, Домаћи лекар), Фабиано Фабијани (В. Иго, Марија Тудорова или Три дана 
из живота једне краљице), Виљем (А. Албини, Једва нешто паметно), Певач (Ј. Ђорђевић, Мар-
кова сабља), Андрија Берније (Е. Бризбар / Е. Нис, Париска сиротиња), Душан (М. Јовановић, 
Краљева сеја), Павле Гросер (Г. Мозер / Ф. Шентан, Наше жене), Кнез Бернард Ротентурн (П. Лин-
дау, Марија Магдалена), Андрија (А. Буржао / Филип Диманоар, Црни доктор), Гроф Алмавива 
(Бомарше, Севиљски берберин), Данијел Савари (Е. Лабиш, Перишонов пут), Воберг (О. Феје, 
Роман сиромашног младића), Артур (А. д’ Енери / Гистав Лемоан, Мајчин благослов или Савојски 
бисер), Гргур (К. Оберњик, Ђурађ Бранковић), Филип Други (Ф. Шилер, Дон Карлос), Мененије 
Агрипа (В. Шекпир, Кориолан), Тристан (Е. Скриб, Вилински прсти), Нилс Гиленстерна (Б. Шолц, 
Густав Ваза), Анатол (Ш. Бирх-Пфајфер, Добросрећница), Роберт Дудли (Ф. Шилер, Марија Стју-
артова), Проспер Вирвале (Е. Гондине, Морски рак), Гонзал (Г. Жирарден, Шешир), Упљем Пит (Р. 
Готшал, Пит и Покс), Луј (В. Сарду, Нервозни), Џенаро (В. Иго, Лукреција Борџија), Амолдо (Р. Бе-
недикс, Ноћ уочи Нове године), Де Марсиља (Д. Е. де Харценбуш, Теруелски љубавници), Андрија 
Миљевић (Ј. Фрајденрајх, Граничари или Сабор на Илијеву), Стефен (В. Сарду, Породица Беноа-
тонова), Хагбарт (Б. Бјернсон, Леонарда), Канцелар (А. Арнол / Н. Фурние, Гвоздена образина), 
Клаудије Паризат (Т. Бариер, Пепељуга), Буш (А. Коцебу, Враголан), Владимир Радосављевић 
Други (Д. Ј. Илић, Краљица Јаквинта), Јулије Флотвел (Ф. Рајмунд, Распикућа), Аврам Станојчић 
(П. С. Срећковић, Бој на Дубљу), Бошко Орловић (Ђ. Јакшић, Јелисавета кнегиња црногорска), 
Неша (М. Глишић, Подвала), Антоније (В. Шекспир, Млетачки трговац), Лумпације (Ј. Нестрој, 
Зао дух или весела браћа), Никлос (Ф. Жил / А. Мартије / Ж. Верн, Доктор Окс), Иг Мериндол 
(Е. Гондине, Поличарке), Фредерик (Е. Лабиш, Прах у очи), Стеван Соколовић (М. А. Дезожие, 
Лудница), Капетан Рајхел (И. Планше, Карло XII на острву Рујану), Милош Обилић (Ј. Суботић, 
Милош Обилић – обнова), Барон Ламбех (Т. Бариер / Е. Пливие, Анђео поноћи), Отберг (В. Иго, 
Племићи), Оливије (О. Вакери, Жан Бодри), Јован (Д. Брзак, Колера), Максимилијан Жерар (Е. 
Ожије, Све за сина), Цар Карло (Е. Скриб, Е. Легуве, Приповетке краљице Наварске), Похамер (К. 
Гернер / Мајер, Фридрих Велики и његово доба), Никола Борел (Ф. Диманоар / А. де Керанију, 
Јованка што плаче и Јованка што се смеје), Октав Ванкувер (Е. Лабиш / М. Марк, Једва стече 
зета), Гроф Августин Цех (Х. Лаубе, Зли језици), Харкурт (Вафлар / Филжанс, Тренутак непажње), 
Швајцер (Ф. Шилер, Разбојници), Андрија Николајич Некљужев (А. И. Паљм, Наш пријатељ Не-
кљужев), Господин министар (Б. Нушић, Протекција), Раде Облаковић (М. Цветић, Тодор од Ста-
лаћа), Прокоп Никићевић Калгујев (В. Ј. Немирович-Данченко, Нов посао), Х. Ечегарај – Мартин 
(Море без приморја), Дон Павле (Маријана); Дон Кариос (В. Иго, Ернани), Магбет (В. Шекспир, 
Магбет), Жигмунд (Ј. Ј. Колар, Жишка), Албот (Ж. Фабр, Јованка од Арка), Арман Фовинар (А. 
Делакур / А. Хенкен, Прва парница), Јован Ђорђевић (К. Холтај, Низ бисера), Барон Виљем Ер-
кењи (Г. Чики, Мајка), Клаудије (В. Шекспир, Хамлет), Вернер (А. Вилбрант, Сликари), Верина 
(Ф. Шилер, Фијескова завера у Ђенови), Ћелебија (К. Обрењик, Ђурађ Бранковић), Гроф Линијер 
(А. д’ Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Дан-Батиста Торсли (Ф. Коле, Северо Торели), Сер Фран-
сис Вилки (П. Фуше, Адмирал плаве ескадре), Матје (А. Бисон, Покојни Тупинел), Кнез Михаило 

У насловној улози у представи Магбет 
(1894)

Као Дон Гуритан у представи Руј Блаз 
(1895)
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Бранкомир (Ф. Копе, За круну), Михаљ Терек (Ф. Чепреги, Црвени буђелар), Ларок (О. Феје, Ро-
ман сиромашног младића), Тома Кантакузон (Ј. Дробњак, Потоњи деспот), Јован Петровић (Ђ. 
Рајковић, Живот за динар), Марко Штитарац (П. С. Срећковић, Бој на Дубљу), Луиђи Руђијери 
(Р. Кастелвекио, Сеоска школа), Дон Гуритан (В. Иго, Руј Блаз), Лорд Роналд Рочестер (Ш. Бирх-
Пфајфер, Ловудска сиротица), Едмонд Дант (А. Дима / Т. Мегерле, Гроф Монте Христо), Иван 
Црнојевић (Л. Костић, Максим Црнојевић), Јулијан Шабријел (Е. Ожие, Габријела), Др Клаус (А. л’ 
Аронж, Доктор Клаус), Кмет Живко (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Потера), Филип Други (К. 
Гуцков, Филип и Перес), Адам (Д. Т. Р. Руби, Богат мајдан), Колињи (А. Линднер, Крвава свадба), 
Од Симероза (А. Дима Син, Женски пријатељ), Галеа (Ж. Ришпен, Мачем), Пјетро Аретино (А. де 
Борние, Аретинчев син), Сер Франсис Чесни (Б. Томас, Карлова тетка), Шампане (Т. Бариер / 
Е. Гондине, Заборавна жена), Рајмонд од Нанжака (А. Дима Син, Деми-Монд), Бланшар (П. Било 
/ А. Бале, Тата-Тото), Лудвик XI (К. Делавињ, Лудвик XI), Швајцер (Ф. Шилер, Разбојници), Кнез 
Ђорђе Јаблановић (С. Матавуљ, Завет), Драгош (М. Цветић, Немања), Човек што пеца рибу (В. 
Сарду, Термидор), Барон Ламбех (Т. Бариер / Е. Плувие, Анђео поноћи), Тома од Багота (Ж. де 
Мориер, Трилби), Лир (В. Шекспир, Краљ Лир), Јеврем (Д. Дукић, Царица Милица), Ремонен (А. 
Дима Син, Туђинка), Председник суда (К. Сурдак / Е. Пол, Вазантазена), Филип Клапрот (К. Лау-
фе, Шелеров пансион), Василије (Д. П. Калдерон, Живот је сан), Тројнов Димитрије Алексијевич 
(И. Н. Потапенко, Живот), Југ Богдан (М. Савић, Цар проводаџија). 

ДРАМСКА ДЕЛА: Близанци, историјска драма у 5 чинова; Буњевка, слика из буњевачког живо-
та у 3 чина с певањем (композитор Фрањо Гал); Ивкова слава, комад из нишког живота у 4 
чина, драматизација по Стевану Сремцу; Јабука, оперета у 3 чина из српског живота (либрето 
В. Миљковић, композитор Хуго Дубек), Коњички потпоручник Микица, шаљива игра у 3 чина 
из престоничког живота; Краљевић Марко и Арапин, историјска слика у 5 чинова с певањем и 
играњем (композитор Фрањо Гал) и Отац, драма из далматинског живота у 3 чина с певањем.

САВКА МИЉКОВИЋ
(Пожаревац, 4. IX 1864 – Београд, 27. IV 1902) 

Савка Миљковић је била „прва Српкиња, која је свршила школе, остави-
ла учитељско место, и дошла да послужи српској Талији.“16 

Пореклом из познате пожаревачке породице Стефановић, после ос-
новног образовања у родном граду, интересовања за науку су је одвела 
у београдску Вишу девојачку школу. Већ са петнаест година је положила 
учитељски испит и бавила се тим позивом око годину дана. Међутим, она 
и њене три сестре, касније глумице – Милица Павковић, Стана Стефано-
вић и Лепосава Тодоровић – гајиле су велику љубав према позоришту и 
Савка се 1880. пријавила за ангажман у Народном позоришту у Београду 
(тада Краљевско српско народно позориште). Наредних пет година је на 
овој сцени „због своје лепе појаве као створена за тумачење улога младих и 
сентименталних љубавница, а и дечака“17. Њена лепота, ведрина и пријатан 
сопран су јој омогућавали и улоге у комадима с певањем и оперетама. 

После удаје, њен муж Веља је 1885. добио државну службу као управник 
у пореском одељењу, па обоје напуштају позориште: „(...) беше добра жена, 
ваљана мати, добра кћи и сестра, и искрена пријатељица. Савка није била 
само лепа по својој спољашњости, но и у њеним црним великим и сјајним 
очима огледала се њена добра душа и племенито срце.“18 

 16 Драгомир Јанковић, Читуља: Савка 
Миљковић, „Позориште“, бр. 25, 1902.

 17 Миховил Томандл, Српско позориште у 
Војводини (1868–1919), 2, 57.

 18 Драгомир Јанковић, „Позориште“, бр. 25, 
1902.

Плакат за представу Краљевић Марко и 
Арапин (1910), један од најпопуларнијих 
драмских текстова Веље Миљковића
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Срећом, брачни пар Миљковић се после кратке паузе вратио сцени, 
овог пута у Српском народном позоришту (30. VI 1885 – 20. III 1893), да би 
се Савка потом вратила својој матичној, београдској сцени, где је у зрелим 
годинама креирала драмске улоге. О њеној личности, отмености, ширини 
коју је поседовала, сведочи и Драгомир Јанковић, оценом да је Савка била 
„једна од најобразованијих дама“19. Уз тако чврсте темеље и таленат, дала је 
знатан допринос историји српског позоришта до почетка XX века. 

У опроштајном говору глумац Богобој Руцовић је рекао: „у туговању сла-
вимо редак тријумф смрти (...) и та душа одлете, изгуби се кроз румена, увек 
насмејана и најлепша уста: вину се у вечност, да векове векује!“ Весела Сав-
ка, како су је сви памтили, тог дана је „одиграла... први пут у животу ужасну 
трагедију (...) која у црно завија и сузом залева мајчино, детиње, братовље и 
сестринско срце...“20 

Савка и Веља Миљковић су били остварени у својој љубави према 
позоришту, а „тај сретни брак Бог благослови ћерчицом, нашом Цоцом, а 
данашњом омиљеном младом уметницом Софијом Ђорђевићком, која је у 
потпуном смислу наследила свога оца у уметности.“21

УЛОГЕ
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ: Лазарил (А. д’ Енери / Ф. Диманоар, Дон Цезар од Базана), Јели-
ца (К. Гернер, Нови племић), Јелка (Г. Мозер / Ф. Шентан, Рат у мирно доба), Евица (К. Трифковић, 
Љубавно писмо), Ленка (Е. Тот, Сеоска лола), Милева (И. Округић Сремац, Саћурица и шубара), 
Ева Вебстерова (Г. Мозер, Библиотекар), Бригита (Ж. Оне, Господар ковница), Шлингенова (А. 
л’ Аронж, Доктор Клаус), Жена (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), Дворкиња (Ј. Плец, Очарани кнез), 
Девојка (Ј. В. Гете, Фауст), Гђа де ла Вјетур (Е. Ожије, Све за сина), Колета (Е. Пливие, Убица), Жис-
тина (Е. Еркман / А. Шатријан, Завађена браћа), Лиза (Ф. Рајмунд, Распикућа), Дмитри (В. Сарду, 
Федора), Госпа (М. П. Шапчанин, Милош у Латинима), Аранка (Г. Чики, Мехурићи), Босиљка (М. 
Калић, Мој џеп), Анета (Ф. Блум, Марија, кћи пуковније), Џемс (Х. Лаубе, Монтроз), Ката (Ф. Шен-
тан, Златан паук), Адела (А. В. Шрајбер, Курјак и јагње), Ђула (В. Миљковић, Буњевка), Зорка (Б. 
Борђошки, Свилени рубац), Жофика (Ш. Лукачи, Риђокоса), Ермелинова (А. Дима Син, Туђинка), 
Амор (Ф. Рајмунд, Сељак као милионар), Капитоша (А. И. Паљм, Наш пријатељ Некљужев), Дра-
гиња (Б. Нушић, Протекција), Цвета (Е. Сиглигети / А. Балаж, Радничка побуна), Пејка (М. Милоа, 
Врачара), Тоанета (Р. Фос, Ева).

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ: Поздорјановица (Ш. Лукачи, Риђокоса), Јулка (Б. Нушић, Протекција), 
Трећа девојка (Ј. Веселиновић / Д. Брзак, Ђидо), Гђа Шуманова (Х. Судерман, Завичај), Роза (Ф. 
Шилер, Фијескова завера у Џенови), Милка (М. Глишић, Подвала), Стана Лепосава (Љ. Петровић, 
Суђаје), Катарина (Д. Г. Лемон, Лондонски просјаци), Бароница де Билов (В. Сарду / Е. Моро, 
Мадам Сан-Жен), Иван (О. Феје, Роман сиромашног младића), Мадлена (А. Буржоа / П. Февал, 
Грбоња), Силвија (А. Мелак / А. Мијо, Мамзел Нитуш), Собарица (А. Дима, Гроф Монте Христо), 
Фридерика (А. Вилбрант, Фабрицијева кћи), Госпођа (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Потера), 
Паж Пересов (К. Гуцков, Филип и Перес), Армандина (К. Монтепен / Х. Шарлие, Женски рај), 
Маркиза Фонтанжена (А. Линднер, Крвава свадба), Трећа сељанка (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), 
Елиза (Е. Бризбар, Бели Отело), Агнеса (А. де Борние, Аретинчев син), Мара (Б. Томас, Карлова 
тетка), Енглескиња (А. Хенкен / А. Мартие / Сен-Албен, Воз за шетњу), Прва госпођа (С. Ма-
тавуљ, Завет), Сика (В. Миљковић / С. Сремац, Ивкова слава), Пити-Синга (В. С. Џилберт, Микадо 
или Један минут у Титипу), Гђа Калмерон (А. Дима Син, Туђинка), Бароница Оскар (В. Сарду, 
Федора), Друга жена из народа (К. Сурдак / Е. Пол, Вазантазена), Камила (Ђ. Ровета, Неваљалци), 
Луција Ватсон (Е. Пајерон, Досадан свет), Ема (О. Блументал / Г. Калдебург, Код белог коња), Со-

 19 Драгомир Јанковић, Позориште, „Српски 
књижевни гласник“, 1902. У: Боривоје С. 
Стојковић, Историја српског позоришта 
од средњег века до модерног доба (драма и 
опера) 2, 158.

 20 Драгомир Јанковић, „Позориште“, бр. 25, 
1902.

 21 Ibid.

Савка Миљковић
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барица (И. Н. Потапенко, Живот), Статисткиња (А. Мелак / Л. Халеви, Ни око шта), Лујза (Е. Брие, 
Колевка), Вукосава (М. Шапчанин, Задужбина), Јулија (А. Дима Син, Кин), Селима (В. М. Миљко-
вић, Краљевић Марко и Арапин), Марија (Е. Сиглигети / А. Балаш, Радничка побуна), Леди Ћандос 
(Ф. А. Шауферт, Шах краљу), Дуњашка (Н. В. Гогољ, Женидба), Прва сељанка (Ј. Сигети, Стари 
Бака), Нежа (Ј. Фрајденрајх, Граничари или Сабор на Илијеву), Мартина (А. Буржоа / П. Февал, 
Грбоња), Пета сељанка (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), Нами (О. Хал / Х. Гринбанк, Гејша), Пана (Ш. 
Лукачи, Агнета), Јулија (О. де Балзак, Меркаде), Госпођа (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Поте-
ра), Урсула (В. Шекспир, Много вике ни за што), Гђа Николићка (Б. Нушић, Пучина), Гђа Бинера 
(Е. Брие, Закон), Роза (Г. Мозер / Ф. Шентан, Рат у миру), Пилеминова (М. Сретеновић, Галебова 
стена), Сара (Е. Сиглигети, Циганин). 

СОФИЈА ЦОЦА МИЉКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ
(Београд, 19. IX 1880 – Београд, 26. VII 1908)

Софија Цоца Миљковић је уз своје родитеље и уз рођаке Тодоровиће, 
одрастала у миљеу духовне сржи тадашњег Београда. Брусила је своја ин-
тересовања и филигранску, нежну природу у жижи занимљивих интелек-
туалних разговора Драгомира Јанковића, Ристе Одавића, Милана Грола, 
потом Богдана Богдановића, Павла Маринковића, Уроша Петровића, Стева-
на Луковића и др. Уследила су и допринела кумства, побратимства и дуго-
годишња пријатељства са великанима наше сцене – Милком Гргуровом, 
Зорком Тодосић, Илијом Станојевићем, Светиславом Динуловићем, Рајом 
и Персом Павловић. У њихов дом касније су долазили и школски другови 
њене сестре од тетке, Зоре Тодоровић (потоње Златковић): Милутин Бојић, 
Драгослав Ненадић и други млади књижевници и интелектуалци. У свом 
дому је проналазила кутак да се, обогаћена драгоценим развојем живе ми-
сли и запажања свог окружења, усредсреди на лична интересовања. „Увек 
је била замишљена и озбиљна, и као да је прескочила детињство, одмах је 
почела да проживљава различите животе и тај затворени пупољак почиње 
да се расцветава, игра с таквом ведрином, насупрот својој природи према 
којој је Цоца увек гледала из главе.“22 

Још од раног детињства, пријатељи, познаници и пролазници који су је 
виђали док је одлазила у немачку лутеранску школу, говорили су да је била 
ванредно озбиљна девојчица. Показивала је велику дозу самодисциплине и 
амбиције да обогати знање часовима музике и књижевности. Чак је, по све-
дочењу Зоре Златковић, њене сестре од тетке, ангажовала професора Мо-
дуна за усавршавање француског језика. Проницљивост изоштрена у кругу 
уметничке београдске интелигенције, утицала је на њену непрестану глад за 
знањем, као и на уметничке страсти које су биле насупрот њеној нежној при-
роди. Њену интелектуалну црту упоређивали су са Богобојом Руцовићем, уз 
којег је била представник сасвим новог духа у Народном позоришту. Учила 
је првенствено од оца који је био један од најобразованијих српских глума-
ца, и мајке, чију је отменост посебно хвалио Драгомир Јанковић.

 

 22 Из преписа свеске мемоара Зоре Злат-
ковић, својина Бобе Митровић (Збирка 
хемеротеке Музеја позоришне уметности 
Србије). 

Софија Цоца Ђорђевић
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Дебитује 1890. на сцени Српског народног позоришта у дечјим улогама, 
али на себе скреће пажњу извештача „Вечерњих новости“, још уочи првог 
већег наступа, у 15. години: „Сутра, у уторник, ступа први пут на нашу по-
зорницу једна млада Српкиња. То је гђица Софија, кћи Веље Миљковића. 
Ми топло препоручујемо ову почетницу, јер је она ‘тиче из нашега јата“23. 
Софија се без ичије помоћи јавила управи Народног позоришта и 31. ок-
тобра 1895. одиграла за ангажман улогу Јелке у комаду Шумска ружа В. М. 
Кенгсвинтера. Може се рећи да је, као дете прослављених родитеља, била 
на известан начин заштићена као позоришно мезимче – и код публике и 
код критике. Међутим, Софија је већ овом улогом доказала свој несумњиви 
таленат и изазвала велико интересовање јавности. Зора Златковић је забе-
лежила: „знам да су причали да та улога захтева велики еластицитет глумца“, 
а критичари – да је њена Јелка била у хармонији мимике, дикције, сценског 
кретања, одмерена и потпуно уметничка, што је, без подилажења њеном 
пореклу, дало прогнозе да ће стасати у праву уметницу. У „Виделу“ је ре-
цензент подсетио да би Народно позориште требало на време да спрема 
„достојну замену нашим старим ветеранима на пољу драмске уметности“24, 
за шта види потенцијал у младој Софији. Две године касније, 1. новембра 
1897. је примљена у ангажман, а за сталног члана – 30. септембра 1905. Ан-
самбл Народног позоришта је у то време остао без младих глумица, те су за 
њом годину дана касније на сцену ступиле и Олга Илић и Јелена Петковић. 

После улога сентименталних девојчурака, веома брзо добија прилику да 
се искаже у драмским ролама. Распон њених улога је велики: у јесен 1899. 
глуми десетогодишњу девојчицу у Тако ти је то у свету, дете моје Ђ. Галина, 
а месец дана касније најзрелију ћерку у Гавранима А. Бека. Према сећању 
Милана Грола, у низу њених различитих улога скала тонова није широка, 
али захваљујући изразитој студиозности, успевала је да сваком лику пру-
жи складност, развијеност и тежину, што је „произашло из једне осетљиве 
мождане лабораторије, из једне ризнице искуства и запажања личних и 
туђих. Већ сама историја тог стваралачког инструмента у Софији Ђорђевић, 
занимљива је“. Ведро лице, тон и жива интелигенција саткани у нежној при-
роди нису јој омогућили велики репертоар, али њена тајна је била управо 
у вољи којом је надограђивала свест о недовољном спектру природом да-
них даровитости, „да освоји себи шире место у животу, но што је судбина 
наменила.“25

Од 1897. бригу о усавршавању њеног гласа и музичког образовања пре-
узима диригент Даворин Јенко. Музикалност и пријатан глас је наследила 
од мајке, па је често играла у тада веома популарним „комадима с певањем“, 
који су заузимали посебно место у репертоару као најпријемчивији начин 
да се позориште приближи публици. Певала је и партије у оперетама Ми-
кадо и Гејша. Ради музичког и сценског усавршавања, Софија је од јануара 
до августа 1906. боравила у Паризу, где је посећивала позната позоришта. 
О овоме сведочи њена тетка Лепосава Тодоровић, која је једном приликом 

 23 А-м, Млада глумица, „Вечерње новости“, 
1895.

 24 V. Etienne, Позориште, „Видело“, бр. 134, 10. 
новембар 1895.

 25 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, Народно позориште, Београд, 
2004, 154.

Софија Ђорђевић у једној од првих улога 
(непознатој)
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испричала новинару: „Јављала нам се често. У свим писмима осећало се да 
је незадовољна игром глумаца, које је гледала тамо. ‘Нигде нема нашег чика 
Саве или Гавриловића’“26. 

Софија је, подстакнута париским позориштима, избрушена префиње-
ним књижевно-уметничким укусом и развијеном уметничком индивидуал-
ношћу, увидела да глумцима, поред позоришта, материјал за улоге пружа и 
свакодневни живот – улица, аутобус, ресторан. „Дошла је из Париза осве-
жена, раздрагана јер ју је овде чекала хрпа нових улога за идућу сезону“27. 
За велики, дуго очекиван повратак у Београд, о којем је писано у „Одјеку“28, 
одабрала је једну од својих најбољих и публици најомиљенијих улога – 
Маргариту у Бријеовој Драгани.

Поновни излазак на сцену, са париским духом у себи, „распламсали су у 
њој скривени пламичак, у приватном животу постајала је веселија, испољи-
ла се духовност дотле код ње непозната и чак се и пролепшала. (...) Њена 
Криста у Allons enfants била је синтеза љупкости, свежине и чистоте, како је 
у мемоарима записала њена сестра Зора, а дечак Рафајло у Присним прија-
тељима В. Сардуа је био тако убедљив, „као да је скривала у себи пожуду, 
која је тог вечера дошла до изражаја“29. Критичар П. С. Талетов је у Софији 
видео оличење историје глумачког израза, од заната до високе уметничке 
форме. Њено стваралаштво је поделио у две фазе: прва је била обележена 
шаблонизмом и театралношћу, а друга је била залет њеног индивидуалног 
стварања30. Пуну афирмацију, нажалост, није стигла да оствари, мада је без 
сумње утрла пут следећим генерацијама београдског позоришта.

Иако ју је судбина рано отргла од сцене, стварала је у срећним околнос-
тима, градећи се и развијајући међу позоришним величинама. За то кратко 
време успела је да постигне особеност која се није поновила ни после ње. 
Усвојила је и показала нови глумачки стил, без афектирања и декламације; 
била је уметница нове школе „у чијим скамијама седе песници напоредо с 
глумцима (....) и где се учи: да позорница треба да буде истински и верно, а 
не извештачено и лажно огледало стварности“31. Остала је упамћена као 
фина и танана грација, глумица „чедног у осећању и у исти мах оштро про-
ницљивог у запажању и суђењу.“32 

У сентименталне улоге уносила је срце, за разлику од до тада владајуће 
патетике и шаблонских манира. Блистала је у улогама „наивки и сентимен-
талки у којима је била миропомазана, ненадмашна...“; њена игра је била по-
летна, лака, заносна и маштовита, а ове ликове је градила „љупким каприци-
ма увек разигране маште“, чији корени су били „дубоко у животу и срцу“33. 
Волеле су је и публика и критика: „Њено је лице било једно од најмилијих 
што их је икада видела наша позорница. Цоца није била лепота, већ је била 
душа (...) У моментима игре лице јој је пламтило ватром, а очи се шириле и 
гореле необичним жаром, који је загревао и палио душу и срце гледала-
ца“34. Пленила је лепотом, ведром и истовремено крхком и осећајном при-
родом, топлином гласа. Лице су јој красиле мале усне, ружичасти образи и 

 26 Јан. Туф., Заслужни ветеран наше глуме г. 
Сава Тодоровић, Разговор са старим умет-
ником, „Правда“, 19. новембар 1934.

 27 Из преписа свеске мемоара Зоре Златко-
вић.

 28 А-м, Народно позориште, „Одјек“, бр. 199, 
16. август 1906.

 29 Из преписа свеске мемоара Зоре Златко-
вић.

 30 П. С. Талетов Цоца Ђорђевић, „Босанска 
вила“, бр. 23, 20. август 1908.

 31 Др Бож. С. Николајевић, Софија – Цоца 
Ђорђевић, „Недељни преглед“, бр. 16, 3. ав-
густ 1908.

 32 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 153. 

 33 Ibid, 152.

 34 М. Мићић, Софија – Цоца Ђорђевић, Позо-
ришна хроника, „Дело“, књ. 48, 1908.

Софија Цоца Ђорђевић
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очи пуне страсти: „Колико сам само пута окретао главу од позорнице, да је 
не видим, а сав се предам слушању њезинога говорења! Колико пута само 
ништа не слушах, већ гледах, како се креће, како кретњом, како изразом 
лица говори, тумачи душу... Њен смех на сцени је био неупоредив у искре-
ности, звонкости и слаткоћи. Круна њене уметности била је дикција, пуна 
звука, ‘вир благогласија’“.35 

Судбина која јој није пружила могућност зрелих улога, спасила ју је сује-
те старијих колегиница. Ипак, током дванаест година сталног ангажмана 
у Народном позоришту, Софија је достојно прославила себе и име својих 
родитеља, до највишег успона славе. „Интензивни живот ван позорнице (...) 
убрзао је сагоревање те младе животне машине, али је у оном делићу века 
који је био досуђен Цоци Ђорђевић, изоштравао њену проницљивост и 
уздизао напон њених уметничких нерава.“36 

У лето 1908. одлази у Врњачку бању; после осам месеци је умрла од 
бубрега. Последњу улогу је одиграла на гостовању, у нишком „Синђелићу“: 
била је то Маргарета у комаду Драгана Ежена Бријеа, 24. јуна 1908. године. 
Боловала је кратко и тешко, одлазећи у 28. години на рукама свог супруга, 
Милана Р. Ђорђевића, новинара и писара Министарства финансија за кога 
се удала 1901. године. 

Није много веровала у себе, била је несигурна и строга према себи, не-
довољно свесна својих уметничких квалитета. Али, „да је могла видети по-
гребну поворку која ју је пратила а која се протезала од Дубровачке улице 
до позоришта где су кола стала да би Гавриловић одржао говор, да је могла 
чути јецање људи и жена, увидела би да је за десет година рада у позоришту 
ипак оставила нешто иза себе“37. Њен одлазак са животне сцене је пого-
дио све љубитеље позоришне уметности, због младости, отргнуте као про-
летњи цвет. 

Судбина јој је одредила живот тркача на краткој стази. У сећањима је 
сачувана њена дечја нежност у складу са њеним надимком – Цоца: „Оно 
што се осећало незрело испод линије седамнаест година, остало је тако у 
двадесетпетим годинама. Вино племенито али у врењу пресечено. Глумица 
без авантура, вољена од целога света али неосвајана ни од ког, обожавана, 
али не жуђена, жена која није заносила нити се заносила, заводљива свима 
дражима осим оне у инстинкту којој је жена – жена и која даје цену свима 
осталима (...) ако се гледа искључиво уметнички, она је завршила тачно на 
крајњој мети својих снага“38. 

У кризном тренутку по Народно позориште, осетио се одлазак две 
значајне глумице у истој години – Софије као последње велике „наивке“ и 
Нигринове. У пролеће 1909. репертоар ове две значајне глумице припао 
је Марији Таборској, која је током наредних 40 година стварала плодну ка-
ријеру. 

Њена прерана смрт, као и одлазак њених родитеља, угасили су једну 
плодну глумачку лозу. Да није заборављена, сведоче и писања у другој по-

 35 К. С., Из позоришта, „Илустровани глас-
ник“, год. I, бр. 4, 1904.

 36 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 155. 

 37 Из преписа свеске мемоара Зоре Златко-
вић.

 38 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 156.

Софија са супругом Миланом Р. Ђорђевићем
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ловини XX века: шездесет година после одласка Софије Цоце Миљковић 
Ђорђевић у „Експресу“ је у оквиру циклуса Сећање на велике глумице Народ-
ног позоришта писало да она „није умрла заборављена, као што су тужно 
завршавале неке њене славне претходнице. Умрла је изненада и у слави“39. 

Софија Цоца Миљковић је 1930. добила своју улицу на Општини Звез-
дара која се пружа укосо од Северног булевара до Панчине улице. „Да се 
кроз оголеле крошње дрвећа не назиру околни облакодери, Цоцина улица 
би и данас подсећала на онај Београд који је само сачуван на пожутелим 
музејским фотографијама“40. 

УЛОГЕ41: Марта де Моазан (Е. Пајерон, Миш), Вук (Д. Дукић, Царица Милица), Мала кћи Клерен-
сова (В. Шекспир, Ричард III), Пити-Синга (В. С. Џилберт, Микадо или Један дан у Титипу), Дими-
трије (В. Сарду, Федора), Рохазена (К. Сурдак / Е. Пол, Вазантазена), Јованка (Љ. Петровић, Де-
војачка клетва), Кларица (О. Блументал / Г. Калдебург, Код белог коња), Папо (А. Дири / А. Шиво, 
Маскота или Батлија девојка), Ема (П. Ђакомети, Грађанска смрт), Анчица (А. И. Сумбатов, 
Окови), Ружица (М. Цветић, Тодор од Сталаћа), Стиховић (Ф. Рајмунд, Сељак као милионар или 
Девојче из вилинског царства), Бланша (Де Жирарден, Страх од радости), Јула (Е. Сиглигети, 
Војнички бегунац), Ема (Т. Мегерле, Чича Томина колиба), Фредерика (Кастели, Сироче и убица), 
Бела (Т. Алмаши, Пана Циганка), Зулејка (В. М. Миљковић, Краљевић Марко и Арапин), Јованка (Е. 
Монтепен / Х. Шарлие, Женски рај), Валтруда (Ф. Хоп, Кућна капица доктора Фауста), Рафаило 
(В. Сарду, Присни пријатељи), Смиљана (С. Ј. Јевтић, Четири милиона рубаља), Чарлс (Ф. А. Ша-
уферт, Шах краљу), Царевић Звездан (Ж. М. Романовић, Прокоп), Џесика (В. Шекспир, Млетачки 
трговац), Јованка (Љ. Петровић, Девојачка клетва), Флора (А. Буржоа / П. Февал, Грбоња), Моли 
Сејмур (О. Хал / Х. Гринбанк, Гејша), Прва девојка (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Ђидо), Јулија 
(Ф. Ф. Шамберк, Једанаеста заповест), Феркс (Ш. Лукачи, Агнеша), Мара (Ж. Бушарди, Звонар 
Павловске цркве у Лондону), Марусја (М. В. Карњев, Марусја), Јулија (О. де Балзак, Меркаде), Вал-
тер (Ф. Шилер, Вилхелм Тел), Мими (Т. Бариер / А. Мирже, Чергашки живот), Стана (Б. Станковић, 
Коштана), Беата (К. Холтај, Роберт ђаво)42, Савка (Ј. Ј. Змај, Шаран), Олга (И. И. Мјасницки, Као 
пиле у кучине), Елза (Г. Мозер / Ф. Шентан, Рат у миру), Легоф (М. Сретеновић, Галебова стена), 
Сузана (Ж. Оне, Љубав и понос), Евица (Е. Сиглигети, Циганин), Кларица (Х. Судерман, Содом), 
Јулија (А. д’ Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Кристина (И. Војновић, Allons, Enfants!), Маргарита 
(Е. Брије, Драгана), Алмаза (С. Ћоровић, Он), Аница (И. Војновић, Еквиноцијо), Нашћа (М. Горки, 
На дну), Кристина (И. Војновић, Дубровачка трилогија), Симона (П. Бертон / Ш. Симон, Заза), 
Ребека (А. Дима Син, Клодова жена), Нана (В. Бизнак / О. Гастино, Маљ), Паулина (А. Бело / Е. 
Вилтар, Цезаров тестамент), Јулка (Б. Нушић, Протекција), Алиса (Ж. Норман, Не заборавља 
се...), Маријета (Ђ. Галина, Тако ти је то, дете моје), Франциска (Г. Хауптман, Кириџија Хеншел), 
Станка (Б. Нушић, Тако је морало бити), Едвард (В. Шекспир, Ричард III), Хенри (М. Ордоно, Лут-
ка), Анета од Риверола (А. Дима Син, Франсина), Марија (Х. Судерман, Завичај), Клементина (Х. 
Хејерманс, Нада), Милка (И. Округић Сремац, Саћурица и шубара), Сузана (Ж. Оне, Ливничар), 
Матилда (Е. Бути, Луцифер), Нишета (А. Дима Син, Госпођа с камелијама), Зденка (Ф. А. Шуберт, 
Жетва), Мејра (С. Ћоровић, Адембег), Босиљка (Е. Тот / С. Дескашев, Сеоска лола), Гђица Н (В. М. 
Јовановић, Наши синови).

 39 В. Пе., Позоришно дете, Сећање на велике 
глумице Народног позоришта, „Експрес“, 
29. октобар 1968.

 40 А-м, Цоцина улица; Од сокака до булевара, 
„Политика“, 23. март 1971.

 41 Софија се у репертоарима и на плакатима 
појављује под девојачким презименом – 
као Миљковићева. 

 42 Почев од 1902. Софија се у репертоарима 
и на плакатима појављује под удатим пре-
зименом – као Ђорђевићка.

ĞĘıěĠĎĘĹĘ�ɏǼȃȂǽɝǼȄǻȃɐ
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ĤĠĒĠĢĠĎĘĹĘ
(1880—1948)

САВА ТОДОРОВИЋ 
(Београд, 8. II 1862 – Београд, 12. V 1935) 

Сава Тодоровић потиче из трговачке породице која се из Шоплука на 
југу доселила у Београд, где је у Грачаничкој улици његов отац отворио ли-
керџијску радњу. „Дете са Варош-капије, он је из средине из које је изишао 
понео у себи извесне солидне и озбиљне особине, које су учиниле да је он 
био најбољи Хаџи-Тома у Коштани, незаменљив приказивач типова нашег 
старијег националног репертоара, нарочито у комадима Стеријиним“43.

Скоро сваке вечери је још од детињства одлазио кришом у позориште и 
гледао представе „за шест пара“. Неукротив дух испољио је још у раној мла-
дости, када су он и његови другари током школовања „кварили љубавне иди-
ле по дивљем шипражју, и изводили из стрпљења чувара парка, који се по 
читав дан носио с дечурлијом ондашњег Београда“44. После гимназије је ра-
дио чиновнички посао у Београдском суду, а онда се, следећи своју немирну 
природу, упркос противљењу породице, са 18 година отиснуо у путујућа по-
зоришта. Како је касније говорио, био је свестан да још није био глумац, али 
његов бурни карактер против којег су се борили родитељи, школа и војска, 
добио је компензацију у живом изразу на позорници. 

 Саву Тодоровића као глумца треба посебно ценити у историји српског 
позоришта. Дуги низ година се брусио у тешким условима разних дружина: 
Михаила Лазића Стрица, Милице Биберовић (1881–82), Лазе Поповића (1883–
85), Гавре Милорадовића (1885–86) и Драгутина Гуте Јовановића (1886–87). 
„Долазио сам (...) из тих путујућих друштава исцрпљен, вашљив, јадан. Е, ал’ 
љубав за даскама је била изнад свега. (...) Само док ме окупају и одену, нисам 
могао да се скрасим, поново сам одлазио“45. Био је свестан тешкоћа које је та-
кав живот носио – неким глумцима је предуго чергарење скраћивало живот, 
попут Димитрија Гинића и несуђеног Савиног наследника Радета Петровића. 
Између осталог, глумци су били изложени и неправедним поређењима са 
престоничким глумцима: када би у мањим местима пре њих гостовао позна-
ти глумац Народног позоришта, увек би се нашао „какав ,мудрац’ да то објас-
ни својој околини: ,Шта имам да гледам ове наше кад ништа не знају!’“46.

 43 Хроничар, Три наша драмска првака; Хро-
ника, „Венац“, књ. 8, св. 4–5, 1925.

 44 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 120. 

 45 Јан. Туф., „Правда“, 1934.

 46 Ibid.

Сава Тодоровић
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Велика позорница Народног позоришта у Београду омогућавала је 
стабилност, поштовање и дугу каријеру. Тодоровић је члан овог театра од 
1. марта 1887. до пензионисања; каријеру наставља да гради постепено 
– првих неколико година тумачи епизодне улоге које су се, како је сам го-
ворио, сводиле на изношење послужавника на сцену, али са истом озбиљ-
ношћу као да игра највеће хероје драмске књижевности. Иако су му глу-
мачки почеци били дуги и тешки, без блеска наглог успеха, одржавали су га 
стрпљење, истрајност, упорност, „предосећање да ће све то надокнадити 
доцније“ и, изнад свега, посвећеност. Рецензент „Звезде“, иако 1899. хвали 
његову способност да изнесе сваку улогу и верује да неће упасти у стере-
отип попут његових претходника, ипак додаје: „зато му се ваља још дуго 
напрезати, док не стигне до праве висине, где глумац може живети само од 
капитала. Ја му желим добру вољу и јаку издржљивост, остало све има“47. 
Према неким сведочењима, дуг период чекања да добије заслужено место 
првака сцене начинио га је „повученим у себе, неповерљивим стоиком“48. 

Поред радне дисциплине, од почетка сценског живота се издвајао из-
ванредним хармоничном, правилном дикцијом и одударао од често лошег 
акцентовања и неразумљивог говора глумаца-скитача који су одлазили и 
враћали се сцени, као и њиховим у кафанама пропалим гласовима. Убрзо 
је постао узор колегама: „Глумци су од њега учили како се говори разговет-
но да се чује и разуме са сваког седишта у Позоришту, па и онда када се го-
вори најтише“49. Од почетка, он је своје гласнике, проповеднике, мудраце, 
тумачио артикулацијом „с добро и равномерно затегнутим жицама у грлу 
и нормалном радњом ваздуха у устима“50. Владање гласом је усавршио до 
виртуозности: „Сава Тодоровић и Милорад Гавриловић једини су уметници 
у нас који у кадри да искључиво својим гласом изазову свуколику скалу 
страсти и све могуће осећаје.“51

У глумачком изразу је био потпуно другачији од дотадашњих величина, 
Пере Добриновића и Тоше Јовановића, а разликовао се и од истакнутих 
колега из своје генерације – Милорада Гавриловића који је хитро пре-
лазио од почетних улога љубавника у хероје драма и трагедија, и Илије 
Станојевића који је освајао снагом свога баритона и мужевношћу. Пре-
засићена декламаторском глумом без експресија, сцена Народног позо-
ришта у Београду је доживела преокрет појављивањем Саве Тодоровића. 
Његов глумачки стил је био нов и није га било лако разумети, али: „Када 
је једнога дана скинут са позорнице онај стари романтични репертоар и 
наишао модеран, реалистичан репертоар који је за свагда бацио у праши-
ну оне вештачке ,фаховске’ лутке и донео са собом живе, просте, обичне 
свакодневне људе – наш Сава Тодоровић постао је одједном, за ноћ, велик 
глумац!“52

Није имао ни приближно раскошан репертоар попут Гавриловићевог. 
Будући ауторитативно патријархалан, није се испољавао чулно и фанта-
зијом, због чега му је недостајала широка скала лиризма на сцени – у ње-

 47 Spectator, О глумцима. Позоришна хроника, 
„Звезда“, бр. 8, 17. јануар 1899.

 48 Владета Драгутиновић, Породични порт-
рети наших старих глумачких великана, 
„Театрон“, бр. 45/46, МПУС, Београд, 1984, 
51.

 49 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2., 130.

 50 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 120.

 51 Пера С. Талетов, Сава Тодоровић, „Босанска 
вила“, бр. 3–6, 11. март 1910. 

 52 А-м, Како су они почињали, „Српска сцена“, 
16. новембар 1942.

Народни посланик  (1924)
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говој биографији нема улога љубавника, тако уобичајених за експресивни 
развој и сазревање сваког глумца. 

Када су му креације биле оригиналне, имале су интензитет и израз савр-
шено одговарајући ликовима и подизали су се на ниво више уметности. 
У његовој генерацији је било већих талената, али он је од свог карактера 
и природних дарова у глуму унео више него што је „природа наменила 
глуми“53. Грол подвлачи: „У том останку на положају незнаног јунака, који у 
Тодоровићу за тај хероизам није слављен на позорници, садржана је једна 
лична дубоко проживљена улога, с којом се Тодоровић поставља у први 
ред, раме уз раме с великим протагонистима, који су туђа херојства про-
живљавали сваког вечера.“54

Иако је своју виртуозност црпио из животне стварности, његова при-
родност и једноставност нису пружале осиромашен, већ лако разумљив и 
непосредан глумачки израз. Комуникативна и приказивачка природа која 
прелази рампу и преноси се на публику пуним жаром, у којој глумац сагоре-
ва на позорници – Тодоровићу није била својствена. Па ипак, било је улога 
којима се сасвим препуштао, на пример као када се „гризе у Цезаревом тес-
таменту, дрхти кроз читав комад у напону нерава: то је једна од оних улога 
које, кад се играју како је Тодоровић играо, скраћују век глумцу исто коли-
ко краљ Едип, Шајлок или Магбет“55. А у Коштани је био „оријенат диваљ с 
пожудом скривеном, која говори више очима него речима“56, јер је уносио 
„притајене угарке свога дерта из младог, боемског доба“57. Уздржаношћу је 
био глумац више од других, као што се давао позорници више од оних који 
су то чинили и ван улоге. Пре него што би ушао у лик, он је прво морао да 
уђе у кожу глумца (обично глумац мора да изађе из своје коже и уђе у кожу 
лика). У овоме лежи објашњење за те његове кратке, на мах снажне изразе 
стваралачке снаге. Тај напор га је усредсредио ка дисциплини. 

У складу са његовим реалистичким глумачким изразом биле су и сведе-
не сценске кретње, са добро осмишљеним детаљима – као одраз „занатске 
брижљивости“58, а у функцији што боље карактеризације улога: „Он је госпо-
дар своје длаке на глави, осмеха, покрета, који често више говоре но многе 
речи“59.

За разлику од Гавриловића и Станојевића, који су страсно били пос-
већени позоришту, Сава је рухо својих јунака скидао по спуштању завесе. 
Није носио позориште у себи, није се свог заната стидео, али се, како је 
рекао Грол „снебивао духовно“ – читавог живота је носио патријархалност 
старе трговачке куће која се стидела комедијашења. 

Тодоровић је био један од стубова који су од краја XIX века па све до 
друге деценије после Првог светског рата наставили традицију и одржа-
вали репутацију Народног позоришта, постепено га подижући на висок 
уметнички ниво. Целокупна Тодоровићева каријера представља „пола века 
нашег позоришног летописа“60 – обухвата путујуће дружине и Народно 
позориште у Београду, све до последње улоге, Хаџи Томе 29. априла 1935. 

 53 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 123.

 54 Ibid, 124.

 55 Ibid, 123. 

 56 Ibid, 122. 

 57 Владета Драгутиновић, „Театрон“, бр. 45/46, 
51.

 58 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2., 129.

 59 М. Р. Димитријевић, Сава Тодоровић – скица 
за студију, „Књижевна недеља“, 30. јануар 
1905.

 60 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 119.

Као Валтер Хинцелман у представи 
Код белог коња (1925)
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Хроничари позоришта су различито сагледавали његов сценски распон: 
Боривоје С. Стојковић је ценио да је био најангажованији у драмском фаху, 
док је Милан Грол сматрао да због специфичности израза којим нити плаче, 
нити се смеје, нема наглашени акценат ни у једном фаху. Овај специфичан 
вид експресије ће тек касније оживети и бити општеприхваћен. Стојковић 
сматра да је био „најчистији српски модерни реалистички глумац“61, Матош 
– најбољи комичар епизодиста, Грол је истицао Савину типизацију у нацио-
нално-фолклорном изразу, чиме му комедија нарави заиста дугује најбоља 
остварења у делима од Стерије до Трифковића, Нушића, Глишића, Станко-
вића и Сремца. Комичар отменог стила у којем нема „фриволног пајацлука, 
ни недотупавних кловнерија, ни срачунате тежње за насилним ефектом“62. 
Његов Светозар Ружичић у Стеријиној Покондиреној тикви „вредео је да се 
овековечи на плочи, као најуспелија арија тенора у опери“63. 

Глумци, припадници исте генерације, Сава Тодоровић, Милорад Гаври-
ловић и Чича Илија Станојевић срешће се и на другој позоришној терито-
рији – као глумци-редитељи, претходници модерне режије која је уследила 
у другој деценији XX века. 

Прва етапа Тодоровићевог редитељског рада је почела 23. марта 1899, 
када је као део обнове националног репертоара поставио Скендербега Јо-
вана Стерије Поповића. После првих режија са почетничким мањкавости-
ма, његова студиозност, заслужна за успех у глумачком стваралаштву, омо-
гућиће му пуно остварење и у новој улози, у периоду до Првог светског 
рата. Режија је све до година пред сам Велики рат била поверавана управ-
ницима и глумцима-редитељима (Лази Поповићу, Алекси Бачванском, Ада-
му Мандровићу, Милошу Цветићу, Ђури Рајковићу, Тоши Јовановићу, Ми-
лораду Гавриловићу, Љубомиру Станојевићу, Светиславу Динуловићу, Чича 
Илији Станојевићу), који су своја глумачка искуства преносили на другу, још 
увек несамосталну делатност. 

Почетак XX века је упркос модернизацији репертоара још увек носио 
стари манир редитељских инсценација које су се заснивале на логичном 
мизансцену и адекватним (или остваривим) решењима сценографије и кос-
тима. Оспоравање квалитета њихових режија би негирало „значај и одређен 
уметнички ниво позоришта, као и читав део историје Народног позоришта 
у којој су достигнућа њиховог рада формирала београдску матичну сцену. 
Ипак, њихове инсценације су остале у границама конвенционалног, без 
димензија редитељског концепта, због чега је временом њихов начин рада 
превазиђен“64. Тодоровић је остварио тридесетак режија до доласка пр-
вих школованих редитеља, Александра Ивановича Андрејева и Милутина 
Чекића, који су успоставили режију као посебну уметност у Народном позо-
ришту. Тодоровићеве режије су имале исте особине као и његов глумачки 
израз: осмишљене, прецизне, доследне, без импровизација. „Његова режија 
је најмање личила на произвољни рутинерски рад на сцени са ознаком ‘из-
лазака и улазака’, како се понекад напамет говорило о глумачкој режији“65. 

 61 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2, 131.

 62 Ibid, 130.

 63 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 121.

 64 Александра Милошевић, Театролошки и 
драмски списи Милутина Чекића и њихов 
утицај на репертоарску слику Народног 
позоришта у Београду 1910–1920, рукопис 
(магистарска теза), ФДУ, Београд, 2014, 44.

 65 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 2, 503.

Као Јое Вилим у представи Камила кроз 
иглене уши (1926)
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У раду са глумцима био је студиозан и посвећен. Један од његових ре-
дитељских успеха била је поставка Арлезијанке А. Додеа, у којој је по сваку 
цену желео да различите диспозиције глумачког ансамбла доведе у први 
план. Захтевну улогу Фредерика је раније играо Добрица Милутиновић и 
својом упечатљивом креацијом поставио високе стандарде новом тумачу, 
Александру Златковићу (нарочито у сцени младалачког лудила у III чину). 
Њихов колега Владета Драгутиновић је забележио: „одговорност и нас 
двојице и њега као редитеља, била је велика. Тога смо сви били свесни и 
Златковић и ја, а највише редитељ Тодоровић. Стога је он и поред своје ве-
лике улоге Балтазара у комаду, највећи део времена и рада посветио нама 
двома“66.

Велики број улога и режија, мерна су јединица његове каријере – у не-
прекидном кретању „тога чврсто и смишљено постављеног точка у великој 
позоришној машини.“67 

„На свечаној представи, која је давана у част 25-огодишњег глумачког 
рада Саве Тодоровића, сталног члана Народног Позоришта било је све, чега 
треба да буде у оваквим данима: и дупке пуног позоришта, и срдачног до-
чека, и одушевљеног поздрављања, и бурног пљескања и венаца“68. При-
ликом прослава, част и захвалност слављенику су изражавани на најразно-
врсније начине: Сава Тодоровић је одликован Орденом Св. Саве четвртог 
реда, добио је поклон од краља, два српска велика ћилима од поштовалаца, 
од пријатеља – разне поклоне и два сата, један златни и један од камена и 
метала „израђен сахат од овдашњег трговца Караулића“, а великошколска 
омладина га је, уместо венца за успомену, уписала у чланство добротвора 
Глумачког пензионог фонда. Аутор приказа у листу „Позориште“ сматрао 
је да улога Исидора у Цезаревом тестаменту А. Белоа и Е. Вилтара није 
била добар избор за прославу, али да то не треба замерити слављенику, јер 
„Сава није усамљен. Ниједан наш уметник не уме да изабере подесну уло-
гу за овакве случајеве“69. Други јубилеј, 40-огодишњицу рада је обележио 
као један од три најстарија члана, заједно са Милорадом Гавриловићем и 
Илијом Станојевићем, 6. и 7. децембра 1925. У присуству Краља и Краљи-
це, слављеницима су предата одликовања, а прослава је заслужено била 
грандиозна, јер су ови уметници од ране младости без материјалне користи 
„сагоревали себе, расипали свој живот са одушевљењем за уметност“70. То-
доровић је још једном играјући насловни лик у комаду Жана Екара Чика 
Лебонар, остварио снажан контакт са одушевљеном публиком што му је, у 
души скромном, била довољна награда. 

Поред глуме и режије, у Глумачкој школи је предавао елементе практич-
не глуме током сезоне 1909/10, такође је био председник Централне управе 
Удружења глумаца. 

Милан Грол назива његов живот – пустоловинама разузданог каплара 
и чергара путујућих позоришта, који је и у Београду водио живот у чети-
ри ћелије у кругу од сто метара: позорница, гардероба, позоришна кафана 

 66 Владета Драгутиновић, „Театрон“, бр. 45/46, 
51.

 67 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 123. 

 68 А-м, Позориште, „Политика“, бр. 361, 1905.

 69 А-м, Прослава двадесетпетогодишњег 
глумовања Саве Тодоровића, „Позориште“, 
бр. 18, 27. јануар 1905.

 70 Хроничар, Позориште, „Венац“, 1925.

Догорели кров (1927)
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и његов дом. Једна од његових свакодневних рутина је била кафа с Рајом 
Павловићем: „нервозно стресајући кажипрстом десне руке уображени прах 
са рукава леве руке“ као да, гледајући кроз прозор снима неми филм о љу-
дима који пролазе. Свој став о новом времену које је промицало улицама, 
заштићен у кафани, показивао је или мимиком лица или нервозним ударом 
прста о рукав. Избегавао је пиће у кафани, знајући да би три сата дружења 
могла да се продуже на три дана, па да се све „заврши мрачним дертом као 
у Станковићева Хаџи Томе.“71 

Упркос одговорности родитеља и стуба породице и разуму великог 
уметника, ипак се повремено дешавало да се боемски младалачки жар рас-
пламса у кафанама – и по три дана, о чему сведочи глумац Владета Драгу-
тиновић: 

„Једног дана, упао сам сасвим случајно у мали сепаре код ‘Три шешира’ и 
набасао на Саву Тодоровића у пуном јеку друге, или треће ноћи његовог 
дерта. Брзо сам хтео да затворим врата и повучем се, подигавши шешир 
с главе. Али он повиче: ‘Стој, куме!’ – Стао сам као укопан. После толико 
година први пут ме ословио са ‘куме’ и рекао ТИ. 
– Затвори врата и седи овде! 
Био је сам за столом, а свирачи за другим. Једина два стола у малом се-
пареу из дворишта. Пришао сам му као ђаче и сео. 
– Седни, да будеш ту место мога сина. Хоћу да ме то опомене на дужност 
и кућу. 
Причао ми је, као да се извињавао млађем од себе пред којим не жели 
да изгуби свој познати ауторитет, како му се то дешава врло ретко, али 
кад га ухвати, дође му да се усред расположења наједном тргне и осети 
као неки стид и грижу савести. Зато бежи од кафане и чаше као ђаво 
од крста. Али ето, деси му се да га ђаво шчепа и ни сам не зна како га 
доведе у кафану. 
– Цигани свирају и певају, а ја се изнутра борим са собом!
У моме доласку као да је наједном угледао спас. 
– Седи, сад ћемо заједно!
Седели смо још један сат. На његов знак Цигани запеваше:
‘Сви дилбери, оф аман ја
Сви дилбери, дерту ми дерт!’
Кад су завршили песму он лупи шаком о сто. Уђе Станко, келнер. Он пла-
ти њему и Циганима и рече ми: 
– Отпрати ме док не изиђем из ове проклете Скадарлије, бога јој њеног!
Отпратио сам га до Позоришне улице (сада Француске). Становао је пре-
ко пута позоришта у кући на чијем је месту сада Градска кафана. 
– Хвала ти, сине – рече ми пољуби ме у чело, па се упути уз Позоришну 
улицу, погнуте главе, али без посртања. 
Гледао сам га дуго како се пење улицом трудећи се да гази чврстим ко-
раком, сам, кроз ноћ, да ако би га ко видео не би могао рећи: како је 

 71 Милан Грол, Из позоришта преткуманов-
ске Србије, 124.

Као Стерије Николић у представи 
Догорели кров (1927)
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неко водио Саву Тодоровића кући. Ја сам то одмах схватио и кад се поз-
дравио са мном пустио сам га да иде сам са својим пригушеним дертом, 
својим мислима и својим познатим достојанством.“72 
Био је на свој начин и духовит: „Седимо у топлој соби која гледа на Кне-

жев споменик, напољу бесни олуја и тресе расклиматана окна. Чика Сава са 
забаченим шеширом, заваљен дубоко у наслоњачу, гледа кроз прозор. Ули-
цом пролазе људи и киша лије. Он се, док пије каву, одсутно смеши. – Погле-
дајте, молим вас, ено га Нушић, како мили (...) Ал’ се нешто предвостручио. 
Рекао бих да га вуче земља. – Доиста, улицом је пролазио г. Нушић, савијен 
од хладноће у клупче.“73

Након пензионисања1935. сваког дана је проводио време у кафани „Ко-
ларац“ између куће с једне и позоришта с друге стране, са Рајом Павло-
вићем, с којим је разговарао о прошлост и садашњости и „благонаклоним 
осмехом поздрављао глумце који су тада пролазили идући с пробе. Али у 
позориште није више улазио. Умро је исто тако достојанствен као што је био 
целог свог живота“74. 

УЛОГЕ: Кнокс (Г. Мозер, Библиотекар), Кића (М. Глишић, Два цванцика), Доктор Серван (Ж. Оне, 
Љубав и понос или Ливничар), Први Циганин (Е. Тот, Сеоска лола), Отрок (М. Цветић, Немања), 
Верлиц (Ф. Шентан, Златан паук), Келнер (А. Доде / А. Бело, Фромон и Ришлер), Макар Петро-
вич Слепондајев (А. И. Паљм, Наш пријатељ Некљужев), Наварски капетан (Л. Доци, Пољубац), 
Мелхиор де Боан (Е. Пајерон, Досадан свет), Луј (А. д’ Енери / Г. Лемоан, Мајчин благослов или 
Савојски бисер), Шахин бег (М. Цветић, Лазар), Наредник (И. Округић Сремац, Српкиња Мара 
Варадинка), Зено (М. Цветић, Душан), Петар (Ф. Гвераци, Изабела Орсини), Бенфорд (Л. Фулда, 
Дивљи лов), Драго (М. П. Шапчанин, Задужбина), Селим бег (М. Цветић, Тодор од Сталаћа), Мо-
мак други (Ј. Веселиновић / Д. Брзак, Ђидо), Љашенков (В. Ј. Немирович–Данченко, Нов посао), 
Учитељ Стева (Стеван Ј. Јевтић, Благо цара Радована), Ривера (Х. Ечегарај, Море без приморја), 
Филип (Х. Ечегарај, Маријана), Грацијано (В. Шекспир, Отело млетачки трговац), Певац (Ј. Си-
гети, Стари Бака), Јован (К. Трифковић, Љубавно писмо), Марко (И. М. Вукичевић, Срећа и људи), 
Дон Гранциско (В. Иго, Ернани), Други убица (В. Шекспир, Магбет), Барон фан дер Пуф (А. Ме-
лак / Л. Халеви, Трикош и Каколе), Хавел Бездинка (Ј. Јуричек Колар, Жишка), Марсијал (Кастоли, 
Сироче и убица), Гатино (А. Делакур / А. Хенкен, Прва парница), Коста (Г. Чики, Мајка), Чиба (Ш. 
Лукачи, Агнеша), Врховни жрец (А. Влах, Леонид), Први гробар (В. Шекспир, Хамлет), Милер (А. 
Вилбрант, Сликари), Неша (М. Глишић, Подвала), Јеврејин (Еркман / Шатријан, Јеврејин из 
Пољске), Жак (Молијер, Тврдица), Саларино (В. Шекспир, Млетачки трговац), Сима (Ј. Фрајде-
нрајх, Граничари или Сабор на Илијеву), Сељак (В. Иго, Звонар Богородичине цркве), Јаков Бори-
совић (В. А. Александров, Снаха и свекрва), Први чувар Муратов (К. Оберник, Ђурађ Бранковић), 
Пикар (А. д’ Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Барнабаз Стипавац (Ф. Хоп, Кућна капица докто-
ра Фауста), Каркамо (П. Фуше, Адмирал плаве ескадре), Винегр (В. Сарду, Мадам Сан-Жен), Лет-
лије (А. Бисон, Покојни Тупинел), Муки Пенаш (Ф. Чепреги, Црвени буђелар), Ален (О. Феје, Роман 
сиромашног младића), Дворанин (Ј. Дробњак, Потоњи деспот), Перол (А. Буржоа / П. Певал, 
Грбоња), Мајор Грофод Шато-Жибуса (А. Мелак / А. Мијо, Мамзел Нитуш), Ћир Пастас (Ђ. Рајко-
вић, Живот за динар), Ћирко Николић (П. С. Срећковић, Бој на Дубљу), Ризото (Р. Кастелвекио, 
Сеоска школа), Дон Мануел Ариас (В. Иго, Руј Блаз), Боафлери (А. д’ Енери / Г. Лемоан, Мајчин 
благослов или Савојски бисер), Комисар (А. Дима / Т. Мегерле, Гроф Монте Христо), Радоје Цр-
ногорац (Л. Костић, Максим Црнојевић), Макса (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Потера), Лара 
(К. Гуцков, Филип и Перез), Ђорђе (К. Тун-Вадштајн, Газда и слуга), Леверде (А. Дима Син, Женски 
пријатељ), Шпицер (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), Мането (Ж. Ришпен, Мачем), Оргон (Молијер, 
Тартиф или Варалица), Брасет (Б. Томас, Карлова тетка), Дипале (П. Било / А. Бале, Тата-То-
то), Дидјер (К. Делавињ, Лудвик XI), Виченцо (С. Матавуљ, Завет), Жермон (А. д’ Енери / Ф. Дима-

 72 Владета Драгутиновић,  „Театрон“, бр. 45/46, 
52.

 73 Јан. Туф., „Правда“, 1934.

 74 Владета Драгутиновић, „Театрон“, бр. 45/46, 
52.

Као Николић у представи Јубилеј (1932)
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ноар, Стари каплар), Распо (В. Сежур, Црни капетан), Таверније (В. Сарду, Термидор), Бернар (Т. 
Бариер / Е. Плувие, Анђео поноћи), Стари слуга Корнвалов (В. Шекспир, Краљ Лир), Мајстор 
Ивко (В. Миљковић / С. Сремац, Ивкова слава), Први војвода Вуков (Д. Дукић, Царица Милица), 
Лор мер лондонски (В. Шекспир, Ричард III), Илиџар (К. Сурдак / Е. Пол, Вазантазена), Доминго 
(Ф. Шилер, Дон Карлос), Барон Скарпа (А. Мелак, Граф Пракс), Евгеније Римпел (К. Лауфе, Шеле-
ров пансион), Пепино Сиђисмонди (Ђ. Ровета, Неваљалци), Де Сен Роел (Е. Пајерон, Досадан 
свет), Валтер Хинцелман (О. Блументал / Г. Калдебург, Код белог коња), Хаџи Тома (Б. Станковић, 
Коштана), Зарњицки (И. Н. Потапенко, Живот), Јаков Недељковић (Б. Нушић, Тако је морало 
бити), Мисонет (Е. Скриб / Е. Легуве, Адријана Лекуврерова), Салија (Ф. Глогић, Јаничар), Линдер 
(А. Буржоа / Т. Бариер, Живот једне глумице), Отац Лаврентије (В. Шекспир, Ромео и Јулија), 
Пустињак (М. П. Шапчанин, Задужбина), Андреја Андрејевић Хворостњев (А. И. Сумбатов, Око-
ви), Други сенатор (В. Шекспир, Отело), Комисар (А. Дима, Кин), Кир Дима (Ј. Ст. Поповић, Кир 
Јања), Ноел (Де Жирарден, Страх од радости), Димитрије (М. Бан, Српске Цвети или Први та-
ковски устанак), Легре (Т. Мегерле, Чича Томина колиба), Хоџа (В. М. Миљковић, Краљевић Мар-
ко и Арапин), Петар Семенић Лигуров (С. Туцић, Трули дом), Лорд Хај (Ф. А. Шауферт, Шах краљу), 
Стари Гобо (В. Шекспир, Млетачки трговац), Сиволо (Ж. Мари / Ж. Гризие, Роже Ларок), Грк 
Ставра (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), Стрела (Ф. Ф. Шамберк, Једанаеста заповест), Октав Ван-
кувер (Е. Лабиш / М. Мишел, Једва стече зета), Јорик (Ж. Бушарди, Звонар Павловске цркве у 
Лондону), Делобел (А. Доде / А. Бело, Фромон и Ришлер), Пјеркин (О. де Балзак, Меркаде), Руди 
(Ф. Шилер, Вилхелм Тел), Гистав Колин (Т. Бариер / А. Мирже, Чергашки живот), Писар (В. Шекс-
пир, Много вике ни за што), Корб (Г. Фрајтаг, Новинари), Марат (П. Мерис, Деведесет трећа), 
Марко Урошевић (Б. Нушић, Пучина), Ла Бузил (Е. Брие, Закон), Панта Динарић (Ј. Ј. Змај, Шаран), 
Франц Вонеци (Г. Мозер / Ф. Шентан, Рат у миру), Др Вајсе (Х. Судерман, Содом), Балтазар (А. 
Доде, Арлезијанка), Вилхелм Фолдал (Х. Ибзен, Габриел Боркман), Госпар Мато (И. Војновић, 
Allons, Enfants!), Пјер Ложре (Е. Брије, Драгана), Капетан Франо Дражић (И. Војновић, Еквино-
цијо), Лука (М. Горки, На дну), Госпар Мато (И. Војновић, Дубровачка трилогија), Учитељ фило-
зофије (Молијер, Пучанин као властелин), Један стари господин (Ж. Куртелин, Бубурош), Да-
нијел (А. Дима Син, Клодова жена), Биби Печенко (В. Бизнак / О. Гастино, Маљ), Аћим (Л. Толстој, 
Царство мрака), Малчика (Ј. Ст. Поповић, Родољупци), Самуило Тапблот (В. Сарду, Чича Самуи-
ло), Дон Јоаким (Х. Ечегарај, Маријана), Исидор (А. Бело / Е. Вилтар, Цезаров тестамент), Ђа-
вини (Ђ. Галина, Тако ти је то, дете моје), Сибевихар (Г. Хауптман, Кириџија Хеншел), Други уби-
ца (В. Шекспир, Ричард III), Гобелстрад де Нердон (В. Сарду, Отаџбина), Сер Хју Евенс (В. Шекс-
пир, Веселе жене виндзорске), Хитарије (М. Ордоно, Лутка), Јован од Кариљака (А. Дима Син, 
Франсина), Граф Доринкурт (Ф. Џонсон, Мали лорд), Станојло (Ј. Веселиновић / Д. Брзак, Ђидо), 
Кобус (Х. Хејерманс, Нада), Зено (М. Цветић, Душан), Годлер (А. Дима Син, Кнегиња од Багдада), 
Гласник (Софокле, Антигона), Маленжар (Е. Лабиш, Прах у очи), Г. од Сотанвила (Молијер, Жорж 
Данден), Томазо Сенарди (Е. Бути, Луцифер), Петар Лебдушка (Ф. А. Шуберт, Жетва), Магистер 
Франческо (М. Беговић, Venus victrix), Пророк (Ђ. Јакшић, Сеоба Србаља), Панта Букало (Е. Тот / 
С. Дескашев, Сеоска лола), Давид Штрбац (П. Кочић, Јазавац пред судом), Жаванов (А. Валаберг 
/ М. Ордоно, Диран и Диран), Михалски (Х. Судерман, Част), Јулије Рамоно (Т. Бариер / Л. Тибуст, 
Пријатељ из Лондона), Фаржасије (Х. Рајмонд / М. Бушерон, Кокар и Бококе), Хилмар Тенезен (Х. 
Ибзен, Стубови друштва), Кусофкин (И. С. Тургењев, О туђем хлебу), Сабо (И. Војновић, Су-
тон), Главни слуга (Л. Анценгрубер, Кривоклетник), Први гласник (И. Војновић, Смрт мајке 
Југовића), А. Ј. Вањушин (С. Најђенов, Вањушинова деца), Дорде Талбот (Ф. Шилер, Марија Стју-
арт), Пуковник Остоја (В. М. Јовановић, Наши синови), Чика Лука (Д. Ј. Илић, Три депутације), 
Тодор Николић (Д. Ненадић, Под жрвњем), Маестро Константин (Ђ. Ровета, Дорина), Госпар Лу-
кша (И. Војновић, Дубровачка трилогија), Еуфратас (В. Сарду, Теодора), Пантелија Ђукић (Б. Б. 
Бевић, Капетан Пантелијина посла), Алекса Срећковић (Д. Ненадић, Срећковићи), Граф 
Баћањија (Л. Костић, Пера Сегединац), Ниџа (И. Станојевић, Дорћолска посла), Први шеф (Ч. По-
повић, Канцеларијско време), Рејмон Лагард (А. Бернсен, Крадљивац), Петар Иванович Доплин-
ски (Н. В. Гогољ, Ревизор), Куропаткин (Б. Нушић, Иза божјих леђа), Светозар Ружичић (Ј. Ст. По-
повић, Покондирена тиква), Туњало (В. Шекспир, Сан летње ноћи), Леверде (А. Дима Син, Жен-
ски непријатељ), Јетер (Ј. В. Гете, Егмонт), Кулигин (А. Н. Островски, Бура), Денкан (В. Шекспир, 
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Магбет), Спира Грабић (К. Трифковић, Честитам), Господин (М. Ст. Предић, Заборављени дуг), 
Тодор (С. Ћоровић, Повратак), Андрија Иванович Виљајев (В. Ришков, Државни стан), Героа (А. 
Ками, Пустолов), Вукуртоа (В. Сарду, Матори момци), Вујо (Ђ. Јакшић, Јелисавета кнегиња цр-
ногорска), Ијејасу Кобајаши (М. Ленђел, Тајфун), Иван Васиљевич Ломов (А. П. Чехов, Просидба), 
Василије (И. Војновић, Лазарево васкрсење), Соко (Ж. Лазаревић, Косовска трагедија), Денис 
Григоријев (А. П. Чехов, Минијатуре – Кривац, Јубилеј, Хирургија), Маркиз Порсле (О. Мирбо, 
Посао је посао), Анте Биучић (М. Беговић, Стана Биучића), Шујски (Л. Толстој, Смрт Ивана Гроз-
ног), Лињиер (Е. Ростан, Сирано де Бержерак), Пастор (А. Стриндберг, Отац), Лопов (Б. Нушић, 
Два лопова), Никифоров (А. Батај, Васкрсење), Никола Јеврић (П. Петровић, Пљусак), Гружанин 
(Ђ. Јакшић, Станоје Главаш), Милошевић (В. Велмар-Јанковић, У вртлогу), Диафоарус (Молијер, 
Уображени болесник), Русе (Е. Брие, Бланшета), Писар (В. Станимировић, Пољска болница), Луд-
вик XI (Банвил, Гренгоар), Гроф Деринкур (Ф. Џ. Барнет, Мали лорд), Дужд млетачки (В. Шекспир, 
Отело), Манојло (Б. Нушић, Протекција), Први сенатор (Ј. Драгашевић, Хајдук Вељко), Мерник 
(Ј. Косор, Пожар страсти), Господин од Сержака (Е. Брие, Симона), Никола (С. Ћоровић, 
Зулумћар), Бопертуи (Е. Лабиш / М. Мишел, Флорентински шешир), Други сељак (Л. Н. Толстој, 
Плодови просвете), Тома од Бегота (Ж. де Мориер, Трилби), Морис Мори (Е. Кноблаух, Фаун), 
Передовников (И. И. Мјасницки, Чикина кућа), Момир (С. П. Бешевић, Кнегиња Маја), Арса По-
повић (Б. Нушић, Светски рат), Никола Ивановић (М. Арцибашев, Злотвори), Јордан (С. Сре-
мац / С. Бунић, Зона Замфирова), Други кмет (Б. Нушић, Кнез Иво до Семберије), Јеврем (С. Стефа-
новић, Смрт Уроша Шетог), Јое Вилим (Ф. Лангер, Камила кроз иглене уши), Бискуп од Кабриа-
ка (А. Батај, Нежност), Стари саветник (Д. С. Николајевић, Парола), Стерије Николић (Б. С. Нико-
лајевић, Догорели кров), Шчербацки (Е. Гиро / Л. Толстој, Ана Карењина), Сима Најдановић (В. 
Живојиновић, Човек снује), Саветник (Т. Манојловић, Центрифугални играч), Мата Матић, (Б. 
Нушић, Предговор), Лебонар (Ж. Екар, Чика Лебонар), Свештеник (В. Шекспир, Хамлет), Мојсеј 
(М. Милошевић, Јован Влаадислав), Отац (Р. Младеновић, Страх од верности), Николић (М. Ми-
лошевић, Јубилеј), Истражни судија (И. Стодола, Каријера Јошка Пучика). 

РЕЖИЈЕ: 1899 – Ј. Ст. Поповић, Скендербег; Г. де Жирарден, Страх од радости; Ђ. Галина, Тако ти 
је то у свету, дете моје; 1902 – Е. Бути, Трка за уживањем; 1903 – Б. Нушић, Наша деца; И. Војно-
вић, Еквиноцијо; М. Метерлинк, Мона Вана; М. Горки, Паланчани; П. Антелм, Наше две савести; 
А. Дима Син, Господин Алфонс; Молијер, Силом лекар; 1904 – М. Савић, Одсудни тренуци, В. 
Сарду, Вештица, А. Шницлер, Ашиковање, Х. Ибзен, Авети, В. Бизнак / О. Гастино, Маљ, М. Ме-
терлинк, Тентажилова смрт, Ж. Ренар, Цервенко, Л. Толстој, Царство мрака; 1905 – И. Војновић, 
Психе, Софокле, Антигона, Плаут, Хвалиша, Ф. А. Шуберт, Царство мрака; 1906 – С. Најђенов, 
Вањушинова деца; 1907 – М. Петровић, Чучук Стана, А. Сухово-Кобиљин, Свадба Кречинског, 
Ж. Екар, Чика Лебонар; 1908 – Т. Љ. Поповић, Капетан Пантелијина посла, Ђ. Ровета, Дорина, 
М. Прага, Алилуја; 1909 – Б. Нушић, Јесења киша, Ч. Поповић, Канцеларијско време, А. Бернстен, 
Крадљивац, Е. Фабр, Јавни живот; 1910 – Е. Ростан, Орлић, А. Бек, Парижанка; 1911 – М. Дими-
тријевић, Рачуни, С. Михаелис, Свадба под револуцијом, Г. де Каваје / Р. де Флер, Буриданов мага-
рац; 1914 – С. Ћоровић, Наше позориште, Ф. С. Финжгар, Дивљи ловац; 1919 – С. П. Бешевић, За 
сунцем, Б. Нушић, Два лопова; 1920 – П. Петровић-Пеција, Шума, В. Велмар-Јанковић, У вртлогу, 
М. Милошевић, Заборав; 1922 – А. Јирасек, Војнарка; 1923 – Б. Нушић, Светски рат.

ЛЕПОСАВА ТОДОРОВИЋ
(Пожаревац, 7. IV 1872 – Београд, 21. VI 1948)

Лепосава Стефановић, супруга Саве Тодоровића, припадала је средњем 
нараштају глумаца, који је ступио на сцену у периоду од 1881. до 1890. годи-
не. Цео глумачки век је провела на сцени Народног позоришта, од дебија 
4. фебруара 1886, до пензионисања 3. јуна 1928. Била је део многих про-
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мена у модернизацији глумачког израза и касније, успостављања режије 
као посебне уметничке делатности. Упркос честим променама управа у том 
периоду, Лепосава је имала стабилну и континуирану каријеру дугу преко 
четрдесет година, коју су одликовали савесност и природност у изразу. Пе-
вала је и у позоришном хору, а наставила је повремено да се поваљује на 
сцени и након пензионисања. 

Лепосава Тодоровић је занимљива као представник епизодних карак-
терних улога, које су је због високих уметничких домета заслужено уврсти-
ле у историју нашег позоришта. Континуитет играња мањих улога може да 
створи име и лице које публика памти и воли, мада критика неправедно за-
поставља. Њена ефектна остварења била су вредни уметнички доприноси, 
захваљујући којима су представе добијале пуно заокружење. 

Сава и Лепосава Тодоровић су своју љубав крунисали ћерком Зором То-
доровић, потоњом Златковић, којом ова глумачка лоза и њени уметнички 
успеси досежу до друге половине XX века. 

УЛОГЕ: Девојка (Ш. Лукачи, Риђокоса), Дворкиња (М. Цветић, Душан), Прва девојка (Ј. Веселино-
вић / Д. Брзак, Ђидо), Трећа утвара (В. Шекспир, Магбет), Ката (Ш. Лукачи, Агнеша), Милка (Љ. 
Петровић, Суђаје), Махијата (В. Иго, Звонар Богородичине цркве), Девојка (Ф. Чепреги, Црвени 
буђелар), Грађанка (А. Буржоа / П. Певал, Грбоња), Трећа ученица (А. Мелак / А. Мијо, Мамзел Ни-
туш), Шарлота (А д’ Енери / Лемоан, Мајчин благослов или Савојски бисер), Аугуста (А. л’ Аронж, 
Доктор Клаус), Ката (Ш. Лукачи, Агнеша), Друга ученица (А. Мејак / А. Мијо, Мамзел Нитуш), 
Четврта сељанка (Ј. Сигети, Вампир и чизмар), Јованка (А. Хенкен / А. Мартие / Сен-Албен, Воз 
за шетњу), Лујза (В. Сарду, Термидор), Мариола (В. Миљковић / С. Сремац, Ивкова слава), Каце-
ка (В. С. Џилберт, Микадо или Један дан у Титипу), Кати (О. Блументал / Г. Калдебург, Код белог 
коња), Паола (А. Дири / А. Шиво, Маскота или Батлија девојка), Коца (Б. Станковић, Коштана), 
Гђица Данжвилева (Е. Скриб / Е. Легуве, Адријана Лекуврерова), Жоржета (А. Мелак / Л. Халеви, 
Трикош и Каколе), Ларусова (В. Сарду, Мадам Сан-Жен), Ружа (Е. Сиглигети, Војнички бегунац), 
Марча (Т. Алмаши, Пана Циганка), Друга собарица (Е. Монтепен / Х. Шарлие, Женски рај), Ко-
ропкиновица (Н. В. Гогољ, Ревизор), Сељанка (Љ. Петровић, Девојачка клетва), Собарица (А. 
Дима, Гроф Монте Христо), Јулча Ћиношева (Ш. Лукачи, Риђокоса), Стојанка (Ј. Веселиновић 
/ И. Станојевић, Потера), Јулија (А. д’ Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Катица (Б. Нушић, Пу-
чина), Берта (Е. Брие, Закон), Каћа (И. И. Мјасницки, Као пиле у кучинама), Ана (Г. Мозер / Ф. 
Шентан, Рат у миру), Жанбонова (М. Сретеновић, Галебова стена), Анка (Е. Сиглигети, Циганин), 
Гђа Елза Мајер (Х. Судерман, Содом), Мартина (А. Буржоа / П. Февал, Грбоња), Друга женица (И. 
Војновић, Еквиноцијо), Меланија (П. Бертон / Ш. Симон, Заза), Мала нана (В. Бизнак / О. Гастино, 
Маљ), Сусетка (Л. Толстој, Царство мрака), Олимпија (В. Сарду, Чича Самуило), Друга госпођа (К. 
Холтај, Ловорика и просјачки штап или Три зиме једног песника), Карло (Г. Хауптман, Кириџија 
Хеншел), Мали Фанфан (П. Декурсел, Два детета), Силвија (А. Мелак / А. Мијо, Мамзел Нитуш), 
Гудула (В. Сарду, Отаџбина), Мирел (О. Блументал / Г. Калдебург, Код белог коња), Теза (И. Ок-
ругић Сремац, Шокица), Ђиђино (Ф. Кавалоти, Јадни Пјеро), Друга лутка (М. Ордоно, Лутка), 
Гувернанта енглеска (А. Дима Син, Кегиња од Багдада), Јозефина (Е. Лабиш, Прах у очи), Друга 
баба (И. Округић Сремац, Саћурица и шубара), Болничарка (Е. Бути, Луцифер), Анаиса (А. Дима 
Син, Госпођа с камелијама), Пеханка (Ф. А. Шуберт, Жетва), Прва суседа (П. Тодоров, Страхил 
– страшни хајдук), Смиљанићка (Е. Тот / С. Дескашев, Сеоска лола), Гђа Лан (П. Бертон, Лепа 
Марсељка), Госпођа 3 (Х. Рајмонд / М. Бушерон, Кокар и Бикоке), Грета (Л. Анценгрубер, Криво-
клетник), Друга жена (И. Војновић, Смрт мајке Југовића), Акуљина (С. Најђенов, Вањушинова 
деца), Ањушка (Л. Толстој / Е. Гаро, Ана Карењина), Стевана (М. М. Петровић, Чучук Стана), Прва 
девојка (С. Филипс, Паоло и Франческа), Казилда (В. Иго, Руј Блаз), Друга госпођица (Д. Ненадић, 
Срећковићи), Прва девојка (И. Станојевић, Дорћолска посла), Служавка код Јовановића (М. Ст. 

Лепосава Тодоровић
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Предић, Снови), Наредниковица (Н. В. Гогољ, Ревизор), Једна комшика (Б. Нушић, Иза божјих 
леђа), Гђа Ридер (В. Мајер-Ферстер, Стари Хајделберг), Марија (Т. Мегерле, Чича Томина ко-
либа), Фелисија (А. Бисон, Госпођа Икс), Маца (Б. Станковић, Коштана), Савета (Б. Нушић, Пут 
око света), Акционарка (И. Н. Потапенко, Битанга), Синђа (М. Глишић, Два цванцика), Жена из 
народа (А. Н. Островски, Бура), Мален (Х. Ибзен, Габриел Боркман), Гђа Саблије (А. Капи, Пусто-
лов), Маркиза Мондекар (Ф. Шилер, Дон Карлос), Жена примирног судије (О. Мирбо, Посао је 
посао), Мајка Зоркина (М. Беговић, Стана Биучића), Анжела (Ж. де Мориер, Трилби), Стефка (С. 
Сремац / Д. Брзак, Ивкова слава), Служавка (Б. Нушић, Два лопова), Прва чуварица ложа (С. Гитр, 
Заузеће тврђаве), Магда (Б. Станковић, Коштана), Матрјона (А. Батај / Л. Н. Толстој, Васкрсење), 
Нанина (А. Дима Син, Госпођа с камелијама), Жилијета (О. Мирбо, Посао је посао), Еграсја (Х. Бе-
навенте, Мрзана), Ката (К. Трифковић, Избирачица), Гђа Ирене (Ђ. Ђакоза, Као лишће), Служавка 
(А. Доде, Арлезијанка), Просјакиња (Ј. Косор, Пожар страсти), Протасова дадиља (Л. Н. Толстој, 
Живи леш), Старка (А. Батај / Л. Н. Толстој, Васкрсење), Ката (Б. Нушић, Светски рат), Трећа суђаја 
(Љ. Петровић, Суђаје), Деспа (И. Станојевић, Дорћолска посла), Зујица (С. Сремац / С. Бунић, 
Зона Замфирова), Жена посластичара Старка (А. Стриндберг, Непогода), Госпођа из друштва 
(М. Димитријевић, Пировање), Жервезина мати (Ш. Бирх-Пфајфер, Звонар Богородичине цркве), 
Младожењина мати (Л. Н. Толстој, Царство мрака), Једна старица (В. Живојиновић, Човек снује), 
Прва чистачица (Б. Вилер, Суђење Мери Даган), Трећа жена (М. Јаковљевић, Тамо далеко...). 

Као Зујица у представи 
Зона Замфирова (1924)
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ėĝČĤěĠĎĘĹĘ
(1897—1956)

Зора и Александар Златковић, били су повезани и испреплетани у међу-
собној емотивној и уметничкој оданости према позоришту, које је чини-
ло суштину и смисао њихових живота. 

ЗОРКА ЗОРА ТОДОРОВИЋ ЗЛАТКОВИЋ
(Београд, 8. IX 1891 – Београд, 3. X 1956)

„Надахнута љубављу према позоришној уметности у кући свог оца 
Саве Тодоровића она је већ као дете пролазила преко позоришних даса-
ка“75 – наступала је још од 1897. у дечјим улогама, а као Феђа у комаду Трули 
дом Срђана Туцића, већ у деветој години „играла је као мала уметница“76. У 
Женској гимназији коју је похађала, истицала се наступима на приредбама 
и школским свечаностима, али и наступима са ансамблом Народног позо-
ришта у Београду и на гостовањима. 

Као члан престоничког ансамбла, ступила је на сцену 19. августа 1901. 
у комедији Поп Коста као Бетина. Публика ју је дочекала одушевљено као 
„глумачко чедо“ славних родитеља („пљескање је било тако трајно, да се 
већ и сама она застидила“). Критика не спори њен очигледан наслеђени 
таленат, али не одобрава претеране реакције публике: „Треба поздравити 
и осоколити симпатичну појаву, симпатичну по предузећу и првом кораку, 
али оно што је добила ова млада почетница, приличило је само већ гото-
вим великим успесима (...) тако да смо ми помислили да госпођица Тодоро-
вићева у том тренутку прославља своју двадесетпетогодишњицу.“77 Угричић 
јој саветује да непристрасно осмотри своје могућности, а Милутин Чекић 
верује да је њена будућност на пољу реалистичке а никако романтичне 
драме. 

Иако није била предодређена за главне улоге, време ће показати да је 
била једна од најдаровитијих глумица у међуратном периоду, изразитог та-
лента који је у драмском и комичном фаху увек био надахнут непресушном 
унутрашњом маштом. Предано је трагала за реалистичним, природним и 
динамичним детаљима којима би оплеменила своје улоге и који би у крат-

 75 Милан Ђоковић, У славу Зоре Златковић, 
„Театрон“, бр. 91, МПУС, Београд, 1995, 74.

 76 А-м, „Позоришни лист“, бр. 36, 14. април 
1901.

 77 Јевта Угричић у: Синиша Јанић, Александар 
и Зора Златковић, Библиотека „Театрон“, 
МПУС, Београд, 1975, 17–18.

Александар и Зора Златковић

Као Зујица у представи 
Зона Замфирова (1924)
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ким појавама на сцени заблистали као прави глумачки драгуљи: „њене 
уметничке креације памтиле су се првенствено по начину како су тумаче-
не, јер су и обичну тематско-идејну садржину изражавале невербално“78. 
Наследивши овакву студиозност од оца Саве Тодоровића, посвећивала се 
свим глумачким средствима за грађење драмског лика – маски, кретњама, 
гестикулацији, дикцији, интонацијама... спретно их доводећи у хармонију. У 
њеној студији осећала се иста пасија за реалистичко, спољно и унутарње 
„моделовање драмског лика коју је и њен отац носио као једно од битних 
обележја свог метода рада.“79 Без страха је прихватала да игра досадне, по-
кондирене, циничне или злобне девојке, у класичном и савременом репер-
тоару, и једнако успешно их доносила пред публику.

 У време када су се глумци задовољавали преписима само делова из 
комада који садрже текст њихове улоге, Зора је од ране младости инсис-
тирала да се упозна са целокупним драмским делом, макар њено појављи-
вање на сцени трајало само минут. То јој је помагало да и од најкраће сце-
не и најмање реплике начини велелепне бравуре. Одувек је била свесна 
и својих ограничења и квалитета: „Јасно ми је, иако сам млада, да могу да 
играм Јулијину дадиљу. Кратко речено, то је мој фах и мој путоказ. Можда 
бих могла играти ону ветропирку у Чергарском животу Миржеовом, али не 
оне плачевне и сентименталне Миржеове девојке“80.

Уз Јулку Јовановић и Милеву Радуловић, била је водећа епизодна глу-
мица свог времена. Била је пожртвовани члан позоришног тима и читавим 
својим бићем се залагала за хармонију позоришне представе и своје позо-
ришне куће. Имала је свест о наслеђу које преузима, о ономе што гради и 
оставља за собом као уметничко богатство за поштовањe, предајући ризни-
цу старих искустава следећим генерацијама. 

По повлачењу са сцене, 1950. године, њена Сара у Стеријиној Покон-
диреној тикви је снимљена на магнетофонској траци која се чува у Музеју 
позоришне уметности Србије; уз Љубинку Бобић као Фему и Љубишу Јова-
новића као Ружичића, Зора Златковић је показала надахнутост, невероват-
ну модулација гласа, савршен акценат и извођење изван свих дотадашњих 
стереотипа.

Непосредно по доласку у Народно позориште, упознала је Александра 
Златковића који је тада приступао Глумачкој школи. Од тог тренутка један 
другом су били једине звезде водиље, ослонци и особе од поверења, савет-
ници и такмаци у послу, једина веза са светом изван позоришта. Разликова-
ли су се по темпераменту, али „јединствени у својој међусобној повезаности 
према позоришту, по изванредном односу према раду, по преданости и 
служењу једној уметности“81.

УЛОГЕ: Емелина (А. д’ Енери / Ф. Диманоар, Стари каплар), Вилхелм, Телов син (Ф. Шилер, 
Вилхелм Тел), Светозар (Н.С. Ђурковић по оригиналу, Два наредника), Један дечко (М. Цветић, 
Тодор од Сталаћа), Рене-Жак (П. Мерис / В. Иго, Деведесет трећа), Флерета (Ш. Бирх-Пфајфер 
/ В. Иго, Звонар Богородичине цркве), Катарина (Дино / Г. Лемоан, Лондонски просјаци), Феђа (С. 

 78 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 3, МПУС, Београд, 
2016, 299.

 79 Милан Ђоковић, „Театрон“, бр. 91, 74.

 80 Радослав Веснић, Уметничка породица 
Златковић; у: Синиша Јанић, Александар и 
Зора Златковић, Библиотека „Театрон“, 94.

 81 Мата Милошевић, Зора и Александар Злат-
ковић, „Театрон“, бр. 42/43/44, МПУС, Бео-
град, 1984, 95.

Зора Златковић
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Туцић, Трули дом), Мала Сузана (Ж. Мари / Ж. Гризије, Роже Ларок), Дете (В. Сарду, Отаџбина), 
Ђорђе (Т. Мегерле, Чича-Томина колиба), Синиша (Ј. Ст. Поповић, Смрт Стевана Дечанског), 
Рохазена (Е. Пол, Вазантазена), Марко (М. Сретеновић / Ж. Сандо, Галебова жена), Еден (Ј. Ст. 
Поповић, Родољупци), Хектор (Ђ. Ровета, Неваљалци), Мали Фанфан (П. Декурсел, Два детета), 
Иван (Ђ. Јакшић, Јелисавета), Раул од Хуна (А. Дима Син, Кнегиња од Багдада), Артур (Ф. А. Ша-
уферт, Шах краљу), Николета (Ш. Бирх-Пфајфер / В. Иго, Звонар Богородичине цркве), Први дечак 
(Б. Сметана, Продана невеста), Слуга (П. А. Волф, Прециоза), Бетина Персивал (Х. Кремије / П. 
Декурсел, Поп Коста), Соланжа (А. де Каваје / Р. де Флер, Љубав бди), Мала надвојвоткиња (Е. 
Ростан, Орлић), Кити (Е. Гиро / Л. Н. Толстој, Ана Карењина), Драгиња (Б. Нушић, Протекција), 
Хеша (Г. Запољска, Морал гђе Дулске), Бланша Неверова (А. Буржоа / П. Февал, Грбоња), Марија 
(Е. Брије, Драгана), Малчика (Ј. Ст. Поповић, Родољупци), Тереза од Лоржеа (Е. Ростан, Орлић), 
Лепа (М. Цветић, Немања), Вукосава (М. П. Шапчанин, Задужина), Кларица (О. Блументал / Г. Ка-
делбург, Код белог коња), Маца (И. Станојевић, Дорћолска посла), Јулија (В. Сарду, Присни прија-
тељи), Липочка (А. В. Лихоњине / И. Н. Потапенко, Битанга), Крунисано дете (В. Шекспир, Маг-
бет), Друга девојка (И. Округић-Сремац, Саћурица и шубара), Мадлена (Т. Бернар, Говори човек 
француски), Госпођица Уајдер (Ф. Бон / К. Дојл, Шерлок Холмс), Један мали (И. Војновић, Еквино-
цијо), С. Сабалије (А. Капи, Пустолов), Лујза Троен (В. Сарду, Матори момци), Неда (М. Петро-
вић, Чучук Стана), Анријета (А. д’ Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Цвета (Ф. Рајмунд, Сељак као 
милионар или Девојче из вилинског царства), Христијана (Г. де Каваје / Ф. де Флер, Љубав бди), 
Друга девојка (Ј. Веселиновић / Д. Брзак, Ђидо), Први ђетић (И. Војновић, Allons enfants), Хермија 
(В. Шекспир, Сан летње ноћи), Сузана (Ж. Мари / Ж. Гризије, Роже Ларок), Прва плесачица (М. 
Беговић, Стана Биучића), Љуба Иванова (Ж. Лазаревић, Косовска трагедија), Прва девојка (И. 
Станојевић, Дорћолска посла), Пијада (Ј. Ст. Поповић, Београд некад и сад), Јулка (Б. Нушић, Про-
текција), Џесика (В. Шекпир, Млетачки трговац), Сестра Марта (Е. Ростан, Сирано од Бержера-
ка), Вивиан (Е. Кноблаух, Фаун), Зорка (Б. Нушић, Обичан човек), Стана / Магда (Б. Станковић, 
Коштана), Јолче (И. Станојевић / С. Сремац, Ивкова слава), Катица (Ј. Ст. Поповић, Кир Јања), 
Марта де Моазан (Е. Пајерон, Миш), Јулија (О. де Балзак, Меркаде), Памела (О. Метеније / Г. де 
Мопасан, Госпођица Фифи), Исменија (П. Еврије, Једва стече зета), Јованка (Ж. Гастон / А. Фе-
жер, Заједнички живот), Луција (Т. Баријер / Л. Тибуст, Пријатељ из Лиона), Јулија (В. Сарду / Е. 
Моро, Мадам Сан-Жен), Соња (М. П. Арцибашев, Љубомора), Нишета (А. Дима Син, Госпођица с 
камелијама), Хермија (В. Шекспир, Сан летње ноћи), Јелица (Ј. Ст. Поповић, Лажа и паралажа), 
Драга (М. Глишић, Подвала), Малчика (К. Трифковић, Избирачица), Пијада (Ј. Ст. Поповић, Бео-
град некад и сад), Барух Спиноза (К. Гуцков, Уријел Акоста), Христијана (Г. де Каваје / Р. де Флер, 
Љубав бди), Бетина Персивал (Х. Кремије / П. Декурсел, Поп Коста), Госпођа Дироа (Е. Реј, У но-
вој кожи), Зербинета (Молијер, Скапенове подвале), Луција Галу (Е. Брије, Бланшета), Виви (Б. 
Шо, Занат гђе Уорн), Вивета (А. Доде, Арлезјанка), Сара (М. Глишић, Два цванцика), Марија Анто-
нова (В. Гогољ, Ревизор), Виргинија (Е. Лабиш, Флорентински шешир), Професорка (М. Јевреји-
нов, Главна ствар), Ела Делахеј (Б. Томас, Карлова тетка), Жоржета (А. Мелак / Л. Халеви, Три-
кош и Каколе), Марина (Б. Нушић, Народни посланик), Таска (Ј. С. Бунић / С. Сремац, Зона Замфи-
рова), Госпођа (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Потера), Пела (С. Дескашев / Е. Тот, Сеока лола), 
Авдотија Назаровна (А. П. Чехов, Иванов), Фредерика (П. и Ф. Шентан, Отмица Сабињанака), 
Госпођа Грија (А. Батај, Свадбени марш), Костићева (М. Предић, Голгота), Латкина (С. Јушкјевич, 
Прича о господину Соњкину), Клодета (Е. Бризбар / Е. Нис, Париска сиротиња), Женевјева (А. д’ 
Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Млада жена (М. Предић, Пуковник Јелић), Жанета Малтур (У. 
Дојчиновић, У затишју), Кларица (О. Блументал / Г. Каделбург, Код белог коња), Једна грађанка 
(В. Шекспир, Јулије Цезар), Председница женске подружнице (Б. Нушић, Пут око света), Гос-
пођа де Вердијер (Г. де Каваје / Р. де Флер / Е. Реј, Лепа пустоловина), Госпођа Паче (Л. Пиран-
дело, Шест лица траже писца), Госпођа Божић (М. Димитријевић, Пировање), Крчмарица (В. 
Шекспир, Укроћена Горопад), Мис (А. Батај, Нежност), Мадлена (Ш. Бирх-Пфајфер / В. Иго, Зво-
нар Богородичне цркве), Друга дама (Д. Николајевић, Парола), Прва вештица (В. Шекспир, Маг-
бет), Шари (Ш. Лукачи, Риђокоса), Наза-Ајша (Б. Станковић, Ташана), Сузана Бенет (Џ. Џером, 
Фани и њена послуга), Персида (Б. Нушић, Протекција), Дружбеница Роксанина (Е. Ростан, Си-
рано од Бержерака), Шћербацка (Е. Гиро / Л. Толстој, Ана Карењина), Госпођица Аниела (А. Фред-

Као Зербинета у представи 
Скапенове подвале (1921)

Фредерика у представи 
Отмица Сабињанака (1924)
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ро, Госпође и хусари), Мадлен Петровна (М. Крлежа, У агонији), Тетка Аиша (М. Огризовић, Хаса-
нагиница), Вана (В. Живојиновић Масука, Човек снује), Госпођа Клара (И. Војновић, Дубровачка 
трилогија), Соја (Б. Нушић, Госпођа министарка), Госпођа Бадиноа (К. Вотел, Наш попа код бо-
гатих), Малкеле (А. Николсова, Трипут венчани), Госпођа Дара (М. Јаковљевић, Тамо далеко), 
Софија Петровна (К. Волмелер, Ујкин сан), Зорка (Д. Николајевић, Преко мртвих), Госпођа Чанг 
(Клабунд, Круг кредом), Досталова (Ф. Лангер, Преображење Фердиша Пишторе), Госпођа  
Дерфл (В. Мајер – Ферстер, Стари Хајделберг), Прва жена из народа (Д. Николајевић, Вечна 
копрена), Сара (А. Илић / Ј. Игњатовић, Вечити младожења), Тетка Мара (Р. Веснић, Путем иску-
шења), Једна старица (Ј. В. Гете, Фауст), Баба Симка (Б. Станковић, Нечиста крв), Рођака гос-
пође Арањоши (Л. Зилахи, На трећем спрату), Белиза (Молијер, Учене жене), Мис Мердстон (М. 
Мореј / Ч. Дикенс, Давид Коперфилд), Пргова (С. Костов, Златни рудник), Гина (Б. Нушић, Ожало-
шћена породица), Големанова (С. Костов, Големанов), Рокнићка (Т. Манојловић, Катинкини 
снови), Дара (Љ. Бобић, Наши манири), Госпођа Арсићка (Б. Нушић, Ујеж), Војвоткиња од Албу-
керка (В. Иго, Руј Блаз), Мери (Д. Илић, Женидба Чарли Чаплина), Рајна (А. Пановић, Печалбари), 
Госпођа Драга (Б. Нушић, Др), Арина Пантелејмоновна (Н. Гогољ, Женидба), Др Клотилда Вимер 
(Л. Фодор, Матура), Гувернанта (Љ. Бобић, Отмено друштво), Тетка Амалија (В. Вернер, На 
санти леда), Персида (Р. Веснић / С. Сремац, Путујуће друштво), Николија (М. Јаковљевић, 
Еманципована породица), Агнија (Б. Нушић, Покојник), Дарја Александровна (М. М. Пешић / Ф. 
М. Достојевски, Идиот), Ана Антоновна Атујева (А. Сухово-Кобиљин, Свадба Кречинског), Тетка 
Полина (Ж. де Летраз, Срећа с препрекама), Клевета (Д. Николајевић, Клевета), Стефанија (А. де 
Пере-Шапи, Уседелица), Јулча (Ф. Лангер, Бр. 72), Госпођица Рајчела (Ј. Офросимов / Ч. Дикенс, 
Пиквик), Кумица (Б. Нушић, Власт), Берта Арби (А. Жери, Последњи спрат), Алина Франкар (Ж. 
Басан, Јулија), Кодричка (Ј. Крајнц, Директор Чампа), Госпођа Ћини (Л. Пирандело, Где је исти-
на), Ранђија (Љ. Петровић, Девојачка клетва), Улита (А. Н. Островски, Шума), Тетка Полина (Ж. де 
Летраз, Буца), Госпођа Зора (Ј. Гец, Црни и бели Цигани), Ката (К. Трифковић, Избирачица), Кенда 
(М. Глишић, Два цванцика), Зорка (Д. Мишић, Оде воз), Спириница (Б. Нушић, Народни посла-
ник), Баба Стоја (др Х. Клајн / Ј. Веселиновић, Хајдук Станко), Стана (М. Глишић, Подвала), Таска 
(С. Ј. Бунић / С. Сремац, Зона Замфирова), Соја (Б. Нушић, Госпођа министарка), Кристина Архи-
повна (А. Корњечук, Платон Кречет), Глафира Климовна Глумова (А. Н. Островски, Кола муд-
рости – двоја лудости), Арина Пантелејмоновна (Н. Гогољ, Женидба), Гина (Б. Нушић, Ожало-
шћена породица), Сара (Ј. Ст. Поповић, Покондирена тиква). 

АЛЕКСАНДАР ЗЛАТКОВИЋ
(Пожаревац, 26. VIII 1890 – Београд, 4. XII 1956)

„Позориштем је ударао сваки дамар његовог растрзаног бића.“82

(Мата Милошевић)
Потицао је из трговачке традиционалне пожаревачке породице, са 

предусловима за широко образовање: отац Никола трговао је вредним 
папирима и металима, и поседовао велику библиотеку у Дунавској улици, 
на главној саобраћајници где су становали остали трговци, чиновници, 
лекари, занатлије и апотекари тада великог Пожаревца од неколико хиља-
да становника. Међутим, овај угледни грађанин и тутор цркве, добио је за 
сина несташног Александра који је највише од свега је волео да прескаче 
плотове, јури се са Циганчићима и иде у циркус: „пожелео сам да будем у 
друштву артиста, да играм с њима било шта, само да изиђем пред публику 
у белом трикоу и шареној мајици. Па тај важан осећај да су све очи упрте у 
тебе! Врхунац среће! У мом срцу се распалила нека грдна ватра према том  82 Ibid.

Александар Златковић
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циркусу. Отац и мати, породични углед – све је пало у воду пред величан-
ственом лепотом – превртача на трапезу“83. Због више понављања разреда, 
Александар је после основног образовања изгубио право на школовање и 
уписао занат у Панчеву; по очевој жељи, радио је као трговачки помоћник 
у књижари и трговини галантерије. 

Са позориштем се сусрео у родном граду, захваљујући гостујућим пред-
ставама, а потом у Панчеву и Београду где је гледао представе Српског на-
родног позоришта и Народног позоришта. Његова глумачка каријера се 
није много разликовала од других: попут многих вршњака, дебитовао је у 
Аматерском друштву „Узданица“ из Панчева као рецитатор, певач, комичар. 
Таленат за леп говор је наследио од мајке. Одлази у глумце по банатским 
селима и градовима, где среће свог првог учитеља, Светислава Ђурковића, 
који организује веселе вечери на којима млади Александар урођеном ко-
миком и пријатним тенором увесељава народ. То му је отворило врата ка 
путујућим позориштима Фотија Иличића и Михаила Лазића Стрица, да би 
полако крчио пут ка великој сцени. Прикључио се Српском народном позо-
ришту приликом гостовања у Панчеву и био његов члан од новембра 1908. 
до августа 1909, када долази у Глумачку школу при Народном позоришту у 
Београду, коју завршава као најбољи у класи. Исте године је расписан кон-
курс за приправнике; међу 84 пријављена кандидата био је и Александар 
Златковић; 1. септембра 1909. је примљен у ансамбл којем је остао веран 
све до пензионисања, 1948. године.

На београдској сцени се најпре представио као епизодиста са већим 
потенцијалима изражајних могућности и одмах оставио снажан утисак. 
Престоничка критика га је топло дочекала, наводећи да Златковић „има 
леп материјал, лепо лице за маску, доста пријатан орган, истина још сувише 
млад и необрађен, али са пуно услова да се негује, уз то, његово је држање 
доста елегантно“84. Већ крајем 1911. у Народном позоришту долази до сме-
не генерација, па се Златковић налази у позицији да наследи улоге Милора-
да Гавриловића, Саве Тодоровић и Илије Станојевића.

Уследио је Први светски рат у којем је као војник служио држави седам 
година, али ни тада није одустао од своје уметности: наступао је у војничком 
позоришту Димитрија Гинића у Лазуазу, у Афици. Народном позоришту се 
враћа као поднаредник 11. фебруара 1919. и током наредних пет месеци 
одиграо је чак 19 улога. Потом са супругом Зором одлази у Париз, где по-
сећују позоришта и проучавају глуму (од септембра 1919. до марта 1920; 
поново су у овом граду од септембра 1922. до маја 1923). 

Био је даровит и надахнуте стваралачке природе, студиозан и брижљив 
у грађењу занимљивих ликова, природних и у карактеризацији психолош-
ки продубљених, без ичег баналног. По начину стварања сличан је Раши 
Плаовићу, Мати Милошевићу, Виктору Старчићу, Деси Дугалић, Дари Ми-
лошевић и Нади Ризић, који су трагали за новим изражајним облицима и 
„волели парадоксе у игри или неслућености у типизирању ликова“85. 

 83 Миливоје Михаиловић, Александар Злат-
ковић о себи, „Театрон“, бр. 66/67/68, МПУС, 
Београд, 1989, 53.

 84 А-м, Позориште, „Недеља“, март 1910.  

 85 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера) 3, 296.

Као Будала у представи Краљ Лир (1924)
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Двадесетих година критичари су га сматрали изврсним у модерној са-
лонској комедији, од Лепе пустоловине Кавајеа, Флера и Реја, Осме жене А. 
Савоара, преко Рођаке из Варшаве Л. Вернеја, као и у улогама разметљива-
ца, лупежа, препредених и дрских типова, потом Нушићевих и Молијерових 
сналажљивих ликова којима је дефинисао глумачки израз између два рата. 
Током тог периода достигао је највиши степен уметничког остварења у ка-
рактерним улогама драмског и комичног фаха. 

Био је чувен по вештини и занимљивости преображавања, јер се није 
ослањао само на таленат и надахнуће, већ их је обогаћивао проналажењем 
различитих облика изражавања у масци, гесту, темпу игре, покретима руку, 
мимичким изразима. Његова остварења представљају „глумска савршен-
ства, доречене и заокругљене творевине, дубоко доживљене и брижљиво 
изаткане“86. Његова тајна се крила у могућности трансформације којом је 
исказао персонификацију пишчевих идеја о получовеку-полуживотињи, 
подсмевајући се високом друштву, што му уз нову генерацију редитеља (Ју-
риј Ракитин, Михаило Исајловић, Бранко Гавела, Јосип Кулунџић и др) омо-
гућава широк, модеран репертоар.

У зрелим уметничким годинама тумачио је и главне улоге, али обично 
специфичне типове – са физичким или менталним манама, или ексцентри-
чне; сваки је био посебан изазов, никада коначан, већ увек изнова одигран 
са новим процесима анализирања и поистовећивања, нервним ломови-
ма и понорима: „немилице је трошио сопствене нерве да оживи некакав 
морбидни, некакав извитоперени лик, да у душе манијака на сцени удахне 
убедљивост правога живота“87. 

Зрелост и дубља посвећеност су добиле оваплоћење у представи Фаун 
Е. Кноблауха која је била догађај сезоне у Београду и на гостовањима у Но-
вом Саду, Загребу и Скопљу. „Чини ми се да је од синоћ играо са једним но-
вим полетом, са новим, дубљим улажењем у ствар, са новим нијансама у ту-
мачењу, као човек који је поново о свему размишљао, постао сигуран у себе 
и у свој успех. Средства његове уметности постала су, изгледа, скромнија, 
али искренија, дубља, природна. Аплауз којим је г. Златковић поздрављен 
после сваког чина изгледа скоро невероватан. Мала сала Мањежа као да се 
била претворила у какву справу за производњу грмљавине. Г. Златковић је 
после сваког чина имао тај за глумца пријатан кулук да се по неколико пута 
враћа пред завесу да га виде и поздраве“88. 

Златковић је делио глумце на уметнике – којима је био одушевљен – и 
„пролазнике“ – које је сматрао увредом за професију. Био је привржен мла-
дим глумцима које је подучавао и посвећене позоришне раднике.

Како му ништа сем његове уметности није било важно, чак је и дваде-
сетпетогодишњицу уметничког рада, заједно са Зором, одбио да прослави: 
„Они су ту прославу одржали у свом стану, удвоје, без публике, без икога, уз 
боцу шампањца и вечеру“89. 

Зато им је и повлачење са сцене било изузетно болно – њихов живот 

 86 Ibid.

 87 Милан Ђоковић, „Театрон“, бр. 91, 73.

 88 А-м, Позориште, „Политика“, 1923. 

 89 Синиша Јанић, Александар и Зора Златко-
вић, Библиотека „Театрон“, 94. 

Као Бранко у представи Избирачица (1920)

ďĝĥĞČĩěē�ġĠĢĠĒĘĪē�..



33

је имао смисла само у позоришту. Како је сам говорио, сваки човек умире 
једном, само глумац два пута: када оде са позоришне сцене и када напусти 
позорницу живота. Златковићи су животну сцену напустили осам година по 
пензионисању, у свега два месеца размака: она је отишла прва и многи су 
са слутњом шапутали „Златковић мора за њом“. Мата Милошевић се сећао 
са великом сетом: „Двоструко тужни су погреби глумаца када сећања већ 
бледе, када их код многих уопште и нема, када је онај кога испраћамо умро 
већ раније, а, за неке, није никад ни постојао, када се на спроводу причају 
само анегдоте из живота покојника. (...) када се оно што је (...) у нама некада 
узвитлало узбуђења уметничких доживљаја, када се све то сажме само у не-
колико немоћних речи (...) када те речи не одзвањају у свима дубоком жало-
шћу изненадног губитка нечег што нам је драго (...) Тужна је двоструко смрт 
глумца који се већ заборавља, или који се није ни знао у његовим великим 
данима. А тако је умро, тако је испраћен дивни глумац Саша Златковић. Тако, 
мало пре њега и Зора Златковић“90.

Театролог Синиша Јанић је забележио: „Златковић је припадао богомда-
ним глумцима који су већ природним сценским преимућствима, тренутном 
инспирацијом, једним гестом или криком заустављали дах у гледалишту. (...) 
Златковићеве творевине су светлеле као богати мозаици, сни од драгоце-
них каменчића (...) далеко од костимираних хероја“. За разлику од великих 
имена старије генерације, он је „стекао уметничко име искључиво на сцени, 
а велики трагичари Тоша Јовановић и Добрица Милутиновић су дуговали 
за своју популарност не само огромним глумачким моћима, већ и боем-
ским доживљајима и живим друштвеним кретањима која су их још за жи-
вота учинила легендарним“. Овај посвећеник театра „одрицао се свега што 
га не води позоришту, надограђивао пишчеве идеје, разбијао дотадашња 
стереотипна тумачења, дао мерила вредности за неке комаде који су први 
пут играни на нашој сцени. Веровао је да му служи и када се, остарео, исцр-
пљен, у самозабораву, кретао улицама око свог театра“91.

УЛОГЕ: Растко (Б. Нушић, Растко Немањић), Кнез Милан Обреновић (В. Рајић, Пре четрде-
сет година), Асан, Циганин (Б. Станковић, Коштана), Ива (И. Станојевић, Дорћолска посла), 
Слуга (А. П. Волф, Прециоза), Адембег (С. Ћоровић, Адембег), Гилденстерн (В. Шекспир, Хамлет), 
Лоренцо (В. Шекспир, Млетачки трговац), Слуга Симерозов (А. Дима Син, Женски пријатељ), 
Деметриус (В. Шекспир, Сан летње ноћи), Јавшин (Е. Гиро / Л. Толстој, Ана Карењина), Кројач (Е. 
Ростан, Орлић), Перес (В. Сарду, Отаџбина), Франц (Ф. Рајмунд, Распикућа), Официр (В. Шекс-
пир, Отело), Живорад (Ј. Веселиновић / И. Станојевић, Потера), Павле Хофмајстер (Г. Мозер, 
Поручник Рајф), Администратор „народног пријатеља“ (Б. Нушић, Протекција), Ромео (В. Шекс-
пир, Ромео и Јулија), Шеф станице, Светислав, Капетан, Емин, Сава Цветковић (Б. Нушић, Пут 
око света), Рајнике, Карл Хајнрих (В. Мајер-Ферстер, Стари Хајделберг), Зоран (Б. Нушић, 
Љиљан и Оморика), Официр (А. д’ Енери / Ф. Диманоар, Стари каплар), Фердинанд (Ј. В. Гете, 
Егмонт), Михаило Максимовић (И. Н. Потапенко, Битанга), Шапкин (А. Н. Островски, Бура), 
Павле Петровић (Г. Бернар, Говори човек француски), Бошко (Ђ. Јакшић, Станоје Главаш), Паж 
(А. Буроа / П. Февал, Грбоња), Сокољник (М. Цветић, Немања), Асесор Бернбах (О. Блументал / Г. 
Каделбург, Код белог коња), Огњан (М. Шапчанин, Задужбина), Доналбен (В. Шекспир, Магбет), 
Дик (Ф. Бон / К. Дојл, Шерлок Холмс), Пећа (В. Ришков, Државни стан), Ерхард Боркман (Х. Ибзен, 

 90 Мата Милошевић, „Театрон“, бр. 42/43/44, 
95–96.

 91 Ibid, 50–52.

Као Фардинер у представи 
Флорентински шешир (1922)
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Габријел Боркман), Пистол (А. Дима, Кин), Тони (И. Војновић, Еквоноцијо), Други момак (М. Петро-
вић, Чучук Стана), Кројач, Виконт од Отранта (Е. Ростан, Орлић), Арман (А. д’ Енери / Е. Кормон, 
Две сиротице), Милан Кесегић (Ф. Рајмунд, Сељак као милионар или Девојче из вилинског 
царства), Госпар Пало (И. Војновић, Allons enfants!), Први момак (Ј. Веселиновић / Д. Брзак, 
Ђидо), Инозе Хиронари (М. Леђел, Тајфун), Јован (И. Војновић, Лазарево васкрсење), Станко (Б. 
Нушић / А. д’ Енери / Ф. Диманоар, Каплар Милоје), Александар Фарнезе (Ф. Шилер, Дон Карлос), 
Гласник (Ђ. Верди, Трубадур), Дања (В. Ришков, Змија-девојка), Други паж (М. Бојић, Краљева је-
сен), Први плесач (М. Беговић, Стана Биучића), Милош Обилић (Ж. Лазаревић, Косовска траге-
дија), Весник из Прскова, Григорије Годунов (Л. Толстој, Смрт Ивана Грозног), Теодор од Лафар-
га (Ж. де Моријер, Трилби), Светислав (Б. Нушић, Протекција), Христијан од Невилета (Е. Ростан, 
Сирано од Бержерака), Стева (И. М. Вукичевић, Лепа Була), Граф Парис (В. Шекспир, Ромео и 
Јулија), Први момак (С. Ћоровић, Зулумћар)92, Жарко Дамјановић (Б. Нушић, Обичан човек), 
Станко (Ј. Ј. Змај, Шаран), Писарчић (П. Кочић, Јазавац пред судом), Светислав (Б. Нушић, Про-
текција), Ранко (М. Гишић, Подвала), Војвода Сечујац (М. Бан, Никола Зрињски), Разумихин (А. Ј. 
Делије по Достојевском, Злочин и казна), Дмитрович (А. Батај / Л. Толстој, Васкрсење), Господин 
од Брива (О. де Балзак, Меркаде), Павле де Лаварден (Х. Кремије / П. Декурсел, Поп Коста), 
Вилхелм Ејрих (О. Метеније / Г. де Мопасан, Госпођица Фифи), Евсевије Дарданбе (Е. Лабиш / М. 
Мишел, Једва стече зета), Анатол (Ж. Гастон / Х. Фежер, Заједнички стан), Барон Мисен (П. Ер-
вије), Феликс Мену (Т. Баријер / Л. Тибуст, Пријатељ из Лиона), Виваре (П. Ервије, Загонетка), 
Кнез Силвани (Е. Кноблаух, Фаун), Пол Роше (С. Гитри, Заузеће тврђаве), Шампо (А. Бисон / А. 
Марс, Дупла пуница), Алија (Ј. Драгашевић, Хајдук Вељко), Милан (М. Милошевић, Заборав), Ро-
долф (А. Мирже / Т. Баријер, Чергарски живот), Пол Сернен (П. Вебер / А. де Горс, Дериште), 
Најпер (В. Сарду / Е. Моро, Мадам Сан-Жен), Бен-Јохај (К. Гуцков, Уријел Акоста), Серјожа (М. П. 
Арцибашев, Љубомора), Гастон Рије (А. Дима Син, Госпођа с камелијама), Жорж Дипон (Е. Брије, 
Страдалници), Неша (М. Глишић, Подвала), Оберон (В. Шекспир, Сан летње ноћи), Ксавије (О. 
Мирбо, Посао је посао), Ремон (А. Бисон, Госпођа Икс), Огист Моријон (Е. Брије, Бланшета), Да-
мис (Молијер, Тартиф), Лафон (А. Бек, Парижанка), Апотекар (В. Станимировић, Пољска болни-
ца), Бранко (К. Трифковић, Избирачица), Норберто (Х. Бенавенте, Мрзана), Иван Александрович 
Хљестаков (Н. В. Гогољ, Ревизор), Френк Гарднер (Б. Шо, Занат госпође Уорн), Парис (В. Шекс-
пир, Ромео и Јулија), Андре од Живињија (Р. де Каваје / Р. де Флер, Љубав бди), Фредерик (А. 
Доде, Арлезијанка), Скапен (Молијер, Скапенове подвале), Велимир (Ј. Ст. Поповић, Београд не-
кад и сад), Мића (М. Глишић, Два цванцика), Родриго (В. Шекспир, Отело), Мирко (Ј. Косор, По-
жар страсти), Билинг (Х. Ибзен, Народни непријатељ), Фило (Г. Запољска, Госпођица Мали-
шевска), Фардинар (Е. Лабиш, Флорентински шешир), Морис (В. Сарду, Присни пријатељи), Сер 
Ричард Ретклиф (В. Шекспир, Ричард III), Рајко (П. Петровић, Рушка), Тошица Лазић (К. Трифко-
вић, Избирачица), Душан (Б. Нушић, Обичан човек), Учитељ музике (Б. Нушић, Свет), Димитри (Г. 
Хауптман, Елга), Пласидо (Р. Р. Руби, Богат мајдан), Максим (Ј. Веселиновић / Д. Брзак, Ђидо), 
Параклет, Врачара, Др Фреголи, Шмит, Монах, Арлекин (Н. Јеврејинов, Главна ствар), Де Бро-
нар (Б. Нушић, Наход), Јоле (Љ. Петровић, Суђаје), Потпоручник (А. Батај / Л. Толстој, Васкрсење), 
Фесте (В. Шекспир, Богојављенска ноћ), Ролон (А. Савоар, Кројачица из Линевила), Јованче (И. 
Војновић, Лазарево васкрсење), Каколе (А. Мелак / Л. Халеви, Трикош и Каколе), Новинар (С. 
Сремац / С. Бунић, Зона Замфирова), Милан (С. Дескашев / Е. Тот, Сеоска лола), Будала (В. Шекс-
пир, Краљ Лир), Емил Грос (Ф. Шентан, Отмица Сабињанака), Господин од Сосија (А. Батај, Свад-
бени марш), Криспин (Х. Бенавенте, Рука руку мије), Жарко (М. Предић, Голгота), Соњкин (С. 
Јушкјевич, Прича о господину Соњкину), Џорџ (У. Краљевић / А. Дима, Кин), Панон (П. Жералди / 
Р. Спитзер, Кад бих хтела), Турчин (Б. Нушић, Кнез Иво од Семберије), Биго (Е. Бризбар / Е. Нис, 
Париска сиротиња), Пилар (А. д’ Енери / Е. Кормон, Две сиротице), Кнез од Арагоније (В. Шекс-
пир, Млетачки трговац), Тито (Д. Никодеми, Скамполо), Милан (Д. Николајевић, Многаја 
љета), Јова Маричић (У. Дојчиновић, У затишју), Миомир Николић (М. Предић, Пуковник Је-
лић), Бартулија (Н. Бартуловић, Биједна Мара), Ибер (А. Савоар, Осма жена), Брент (Џ. Х. Манерс, 
Пег, срце моје), Валентил ле Бароаје (Г. де Каваје / Р. де Флер, Лепа пустоловина), Фигаро (Бо-
марше, Фигарова женидба), Карло VII (Б. Шо, Света Јованка), Фердинанд де Левис (Џ. Голсворти, 
Џентлмени), Хортензио (В. Шекспир, Укроћена горопад), Сержил (А. Батај, Нежност), Пјер (Ш.  92 Прва поратна сезона, Златковић на сцени 

од 11. фебруара 1919.

Као Арлекин у представи Главна ствар 
(1923)
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Бирх-Пфајфер / В. Иго, Звонар Богородичине цркве), Ђорђе Јовановић (Д. Николајевић, Парола), 
Карие (П. Жералди, Робер и Маријана), Јавшин (Е. Гиро, Ана Карењина), Џек (О. Вајлд, Главно је 
звати се Ернест), Џон Ленсдел (Ж. Тери / А. Савоар, Укротитељ), Спитцер (С. Предић, Госпо-
дин министар), Доктор Дионизио Џенони (Л. Пирандело, Хенрик IV), Новинарски извештач (Б. 
Николајевић, Догорели кров), Арчибалд Бирел (Л. Вернеј, Рођака из Варшаве), Први маркиз (Е. 
Ростан, Сирано од Бержерака), Леополд I (М. Огризовић, У Бечком Новом Месту), Барун Ленбах 
(М. Крлежа, У агонији), Кнез (И. Војновић, Дубровачка трилогија), Др Јур. Пуба Фабрици Глембај 
(М. Крлежа, Господа Глембајеви), Пера Каленић (Б. Нушић, Госпођа министарка), Анри Де-
лињијер (А. Савоар, Банк!), Кадет Биглер (Ј. Хашек, Добри војник Швејк), Камић, Брујац (Ј. 
Кулунџић, Мистериозни Камић), Лилиом (Ф. Молнар, Лилиом), Топаз (М. Пањол, Топаз), Павле 
Александрович Мозгљаков (К. Волмелер, Ујкин сан), Розенкранц (В. Шекспир, Хамлет), Васја (В. 
Катајев, Квадратура круга), Антоан (Е. Бурде, Слаби пол), Марко (Р. Младеновић, Страх од вер-
ности), Други дух (Д. Николајевић, Вечна копрена), Шамика Кирић (А. Илић / Ј. Игњатовић, Ве-
чити младожења), Жан (Б. Нушић, Мистер Долар), Вештица (Ј. В. Гете, Фауст), Арнаут Вешан (Ђ. 
Јакшић, Јелисавета, кнегиња црногорска), Др Милосављевић (М. Предић, Три Станковића), 
Јошко Пучик (И. Стодола, Каријера Јошка Пучика), Јаков Јоханек (О. Шајнпфлугова, Између по-
ноћи и зоре), Ветров (С. Костов, Златни рудник), Амал Сор (М. Димитријевић, Вечити Вавилон), 
Журдан (Ж. Девал, Вечера у осам), Јалмар Екдал (Х. Ибзен, Дивља патка), Смрт под маскама – 10 
улога (М. Беговић, Пустолов пред вратима), Горилков (С. Костов, Големанов), Гистав Лебреш (Л. 
Вернеј, Банка Немо), Михаил Александрович Уратиев (Ж. Девал, Товаришч), Живорад (Р. Веснић, 
Господски дом), Дон Цезар од Базана (В. Иго, Руј Блаз), Мененије Агрипа (В. Шекспир, Кориолан), 
Фишер (В. Велмар-Јанковић, Државни непријатељ бр. 1), Аурел (М. Крлежа, Леда), Филип II (Ф. 
Шилер, Дон Карлос), Филип Логан (С. Ервин, Госпођа Селби), Генерални директор (П. Барабаш, 
Викторова победа), Вершињин Александар Игњатијевич (А. П. Чехов, Три сестре), Молијер (М. 
Булгаков, Молијер), Петар Константинович Муромскиј (Сухово-Кобиљин, Свадба Кречинског), 
Директор Чампа (Ј. Крајнц, Директор Чампа), Господин Понца (Л. Пирандело, Где је истина), В. 
Шекспир – Сер Андреја Грозница (Богојављенска ноћ), Просперо (Бура); Теклтон (Р. М. Шушче-
вић, Цврчак на огњишту), Професор Хорн (К. Бортфелд, Смучање на суву), Аркад (Ј. В. Гете, Ифи-
генија на Тавриди), Шпуре (Л. Леонов, Најезда), Маринко Маринковић (Х. Клајн / Ј. Веселиновић, 
Хајдук Станко), Драгољуб Распоповић (М. Димић / Б. Ћосић, Силе), Стари господин (К. Чапек, 
Мати), Аркадије Павловић (А. Корнејчук, Платон Кречет), Голутвин (А. Н. Островски, Кола муд-
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У оквиру циклуса „Глумачке породице“, који је почео изложбом о Попо-
вићима (2018), представљамо животе и позоришнa делa Миљковића (Вељe, 
Савкe и Софијe), Тодоровића (Савe и Лепосавe) и Златковића (Зорe и Алек-
сандрa).

Године уз презимена ових породица означавају периоде од првих по-
зоришних ангажмана до смрти последњег члана. Због овакве поделе, која 
је за читаоца и посетиоца изложбе најпрегледнија, целине се међусобно 
хронолошки преклапају.
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