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Година 1847. у којој су се родили писци Милорад Поповић Шапчанин, 
Светислав Вуловић и Милован Ђ. Глишић, изузетно је значајна за српску 
књижевност новијег доба и представља преломни тренутак за српску културу 
уопште. 

Та знаменита 1847. година протиче сва у значајним културним збивањима: у 
Београду почиње рад јавна читаоница – Читалиште београдско, позоришне 
представе се дају у Позоришту код Јелена, а у Будиму се појављује 

Славјанка, алманах српске панславистичке омладине. 

У тој пресудној години за рађање нове српске књижевности умире “отац српског театра” – 
Јоаким Вујић и песнички бард Сима Милутиновић Сарајлија, учитељ Петра Петровића 
Његоша, чије се најзначајније дело Горски вијенац појављује исте 1847. у Бечу. 

У том, царствујућем граду Вијени, по српску културу изузетно значајном европском 
културном центру, појавиће се још две књиге – Песме Бранка Радичевића и превод Новог 
завјета Вука Стефановића Караyића, чиме се, уз Рат за српски језик и правопис Ђуре 
Даничића, објављеном такође 1847. у Будиму, тријумфално приводи успешном крају Вукова 
борба за увођење народног језика у српску књижевност. 

*** 

Двадесет шест година касније, 1873. у “Преодници”, првом социјалистички оријентисаном 
књижевном листу у Србији, Милован Ђ. Глишић објавиће своју прву приповетку Ноћ на 
мосту. Од тада, Глишић ће остати књижевно активан наредне три деценије, све до пролећа 
1907. године, када је поднео реферат о преводу једног Љермонтовљевог дела у Српској 
књижевној задрузи, после чега ће га болест отргнути од писаћег стола.

Шта је све Милован Ђ. Глишић, дете села (Градац крај Ваљева) узорао и посејао на српској 
књижевној њиви? Чиме је све задужио српску књижевност и како ваља данас оцењивати 
његов значај и сагледати његово место у српској култури? 

Глишићево књижевно дело није обимно: тридесетак приповедака, два драмска текста – 
Подвала иДва цван-цика, више чланака из разних области, уз плодан преводилачки рад 
изузетно значајан и по обиму и по вредности – десетина романа руских класичних аутора и 
преко четрдесет драмских текстова француских, руских и немачких аутора. 

Ако Глишићево дело није обимно, оно је велико по својој улози коју је имало у свом времену 
– било да је у много чему пионирско, крчило нове путеве другим ствараоцима и указивало на 
будуће правце књижевне мисли. 

Глишић се, као што је добро познато, јавио седамдесетих година деветнаестог столећа као 
наш реалистички приповедач, а по Скерлићевој оцени он је “основао нашу сеоску 
приповетку”. И не само то: Скерлић сматра “све и да није Глишић иницијатор целога једног 
правца”, он је “мајстор у чистоти српског језика, и један од најбољих прозних писаца нове 
српске књижевности”, те би само по томе његове заслуге и његово место били веома значајни 
у српској књижевности. 

Солидна књижевна репутација стечена већ појавом прве књиге Приповедака (1879) утицала 
је, поред других разлога, на тадашњег управника Народног позориште у Београду Милорада 
Шапчанина да понуди Глишићу место драматурга. Глишић је тај позив прихватио, с непуне 



тридесет и четири године, у напону стваралачког заноса, и на том положају остао седамнаест 
година (1881–1898), дуже него иједан драматург пре њега. Тај сложени посао драматурга 
отргнуће га од рада на приповеци, и окренути другим књижевним пословима. 

У позориште Глишић је ушао без икакве претходне позоришне спреме. Истина, од раније је 
доста људи из позоришне средине познавао, али убрзо, савестан, радан и радозналог духа, 
покушао је све пропуштено да надокнади: постаје покретач издавачких послова, чита, 
редигује и припрема за штампу и позорницу нове драмске текстове и преводе, сам такође 
преводи, води канцеларијске послове, присуствује пробама исправљајући говор глумцима, по 
потреби замењује управника, води записнике на седницама Позоришног одбора, води 
дневник представа (са подацима о приходима и броју посетилаца). 

Тај последњи посао, Глишићев педантни Попис репертоара и прихода изведених представа 
по данима, за период од оснивања 1868. до 1894. (обима од 309 страна) представља 
театролошки документ од неоцењиве вредности. Глишићев вишегодишњи Летопис погодан је 
за разнолика театролошка истраживања првих четврт века рада Народног позоришта у 
Београду. Зачудо, остао је до данас необјављен, у рукопису, иако су се многи позоришни 
историчари њиме користили, али га нису препоручили за објављивање. Постоје чак два 
примерка Летописа, један се чува у Архиву Србије, а други, нешто оштећен у Првом 
светском рату, у Музеју позоришне уметности Србије. Ни једна од две угледне установе није 
учинила напор да тај вишеструко значајан докуменат доспе у руке широј јавности. 

*** 

Приморан да обнови и највећим делом створи нова дела за репертоар, Глишић много чита на 
матерњем и на страним језицима. Он је самоучки још у младости савладао француски, 
немачки и руски, а нарочито добро овај последњи језик. За непуне две деценије 
драматуршког рада у Народном позоришту, Глишић је превео 46 драмских дела, до чега се 
дошло досадашњим истраживањима, са наведена три језика, дакле, готово по три до четири 
његова превода извођена су у свакој сезони нашег националног позоришта. 

Правим чудом, до наших дана стигло је сачуваних четрнаест превода Милована Ђ. Глишића и 
они заслужују оцену својих вредности од стране савремених компаратиста. 

Осећајући насушну потребу да обнови репертоар савременим делима, млади драматург 
Глишић и сам опробава своје перо и ствара два позоришна комада – Подвалу и Два цванци-
ка, оба изведена исте 1883. године. 

Али пре настанка та два популарна Глишићева драмска дела, он је био коаутор једночинке 
Стара и нова школа, премијерно изведене 13. јануара 1881. године, како на ту чињеницу 
указује позоришни историчар др Живојин Петровић (видети: Репертоар Народног позоришта 
у Београду 1868-1914, Београд, 1993, стр. 36). Али његов “проналазак” није до краја 
прецизно дефинисан, па му се при дешифровању омакла грешка. Наиме, Петровић наводи 
као главни извор “Српске новине” из 1885. године, те закључује: “Шапчанинова и Глишићева 
позоришна игра за децу Стара и нова школа остала би сасвим непозната (рукопис, на жалост, 
није сачуван) да у једним старим новинама (можда је то учинио баш Шапчанин) текст није 
натенане испричан, с навођењем стихова (Сиц).”

Да бисмо отклонили све недоумице, треба рећи да се податак о ауторству дела могао 
разрешити из извештаја о прослави празника Св. Саве у “Србадији:”(1881, бр. 1, стр. 48) 
одмах после премијере јер анонимни аутор каже: “Стара и нова школа, шала за децу у једном 
чину, написао М. Г. и М. Ш.”, што није било тешко одгонетнути ко се крије иза наведених 
иницијала. Уз то, у даљем тексту се каже да се “осу пљескање хиљадама дечјих ручица... кад 
им стари добри ујка (потцртао: 3. Т. Ј) стаде лепо и очигледно да казује разлику између старе 
и нове школе”. 

Четири године касније, “Српске но-вине” најављују прославу Св. Саве 12. јануара 1885. 



године и, између осталог, пишу: “Приказаће се комади: Милош у Латинима од М. П. Ш. и 
Стара и нова школа од М. Ђ. Г. и М. П. Ш.”, што недвосмислено указује на то ко су ау-тори. 
Један од аутора у “Српским новинама” (од 18. јануара 1885) доноси приказ прославе великог 
школског и општенародног празника Св. Саве у целој Србији, задржавајући се посебно на 
свечаности у Народном позоришту и на посебној бесплатној представи за ученике 
београдских основних школа. По свој прилици Живојин Петровић није прегледао наведени 
приказ јер не би доводио у сумњу ко је аутор чланка, јер у потпису стоји: “М. П. Шапчанин”, 
а друго, не би извео погрешан закључак да се ради о драмском делу у стиховима, јер је 
Шапчанин истина, наводио, одиста своје стихове, али из де-ла Милош у Латинима, које се 
изводило истом приликом, а укратко препричао садржај једночинке за децу, из кога се да 
закључити да је реч о монодрамском облику у коме је Стари ујка једино драмско лице. Како је 
дело изгубљено, то нам Шапчанинов осврт, једини до сада познати извор, даје могућност да 
ближе иако не потпуно, упознамо једночинку наменски писану за децу одређеног школског 
узраста:

“Завеса се диже и жубор ишчезе: с пажњом прате први комад: Стара и нова школа. Прича 
Стари ујка малој дечици како је негда он натезао, а како они сада готово у игри књигу изуче. 
Сриче: буки аз ба, буки азу ба, буба; или виче таблицу “собранија”: један пут један јест један! 
Два пут два – пет! Два пут три – осам! Сриче и виче, а деца се цере и кикоћу!... Па онда им 
прича своје муке писачке... “Није вам, децо, било овако изленисаних прописа... хартија крута, 
храпава, пенyетлија... па ни готових гвоздених пера, него се писало гушчијим! Сироте гуске 
шта су препатиле!" Пише им на табли јерове дебеле и мале, па јаћу и јест, па ју и ја, па о и от, 
па титу и ижицу! А најзад, праштајући се, препоручује им Стари ујка да се добро уче, да 
слушају своје ваљане наставнике, па кад догодине дође, донеће им свима по једну иконицу 
Светога Саве. 

Оде ујка, а за ујком ето и завесе. А кад се подиже, две наше певачице, гђице Фрасинелова и 
Гавриловићева, у лепом сеоском оделу, певају, у два гласа, познату песму Светоме Сави. А 
кад се иза њих спусти и подиже завеса, указа се: Милош у Латинима”. 

Из наведеног Шапчаниновог текста јасно се разабира да је реч о дидактичком драмском 
монологу, строго наменски писаном, кога скромни Милован Глишић, тек уведени драматург, 
није хтео да потпише, а како му је у том послу, вероватно помогао саветима и делимично 
дописивао вичнији драмском занату управник Милорад Шапчанин, он такође, није хтео 
испод скромног ауторског посла да ставља свој управнички потпис, те су оба водили дело као 
анонимно, иако за јавност тог времена оно то уистину није било, јер у два наврата новински 
извештачи јасно истичу препознатљиве иницијале. 

Природно се намеће питање ко је изводио ту шалу за децу? Одговор може бити само један: 
тадашњи водећи и најстарији глумац, а уједно и редитељ – Ђура Рајковић (1837–1902), кога, 
не знамо на основу ког извора, др Живојин Петровић, наводи као редитеља истог дела у свом 
Репертоару. 
Зашто Ђура Рајковић? Па, просто, био је по својој функцији најбољи избор управнику и 
драматургу, али још више по својим глумачким и редитељским склоностима, јер се као 
глумац истицао тумачењима комичних улога, особито у домаћем репертоару, а као редитељ 
показао се брижљив у постављању дела националног репертоара. 

Критика је истицала да је Рајковић “у својој моћи кад игра смешне и оригиналне старачке 
типове”, па се на основу свега може с великом вероватноћом претпоставити да је Рајковић 
играо у свих пет представа Старе и нове школе у периоду од 1881. до 1889. године, када су 
забележене да су извођене. Већ је речено да текст није сачуван, а такође ни плакат представе 
на основу кога бисмо отклонили све недоумице, те остајемо при изнетој претпоставци с 
уверењем да је једино она била остварива, а и остварена. 

*** 



Комедија Подвала премијерно је изведена 23. априла 1883. године и доживела је само једну 
репризу. После извођења комедије, другог дана, 24. априла представа је била забрањена, да 
би се, прерађена, појавила поново на репертоару крајем децембра исте године.

Шала Два цванцика најпре је штампана, а потом 12. новембра 1883. године премијерно 
изведена на сцени Народног позоришта, у режији Милоша Цветића, глумца и редитеља, као и 
претходна Подвала. 

Оба Глишићева драмска дела доживела су несумњиви сценски успех. Подвала је, на пример, 
до почетка Другог светског рата изведена на сцени Народног позоришта у Београду скоро 
осамдесет пута, што је сврстава у најчешће извођена домаћа драмска дела, јер су само 
Нушићеве комедије чешће приказиване. Оба Глишићева дела и данас чине живи део нашег 
драмског наслеђа и не силазе са репертоара особито мањих професионалних и аматерских 
позоришта. 

Бројни су критичари и другови по перу проницали у тајне одлика Глишићевог дела, а међу 
њима, чини нам се, посебно интересантним мишљење књижевника Душана Николајевића, 
јер је и сам драмски писац. Говорећи 1933. године о хуманости и ведрини ваљевског краја и 
његовим главним одликама, описује Милована Глишића као земљака “са сократовском 
главом” и двема врлинама: “знао је језик нашег рода као да беше род Вуку” и “носио је у 
својој души неизмерну радост и ведрину”. Уопштавајући даље одлике ваљевског краја 
Николајевић налази да су за њега карактеристични “незлобна подругљивост и склоност ка 
гротексној шали” чега у изобиљу има посејаног по Глишићевом књижевном делу. 

Николајевић сведочи да се Милован Глишић “умео грохотно да смеје”, те да је “некадашњи 
драматург београдског Позоришта знао са својим смехом из драматуршке ложе зауставити 
представу”. 

Глишић своја два комедиографска дела ствара на почетку свог драматуршког рада и 
позоришног шегртовања. “Добре и лоше стране његовог дела биле су условљене 
дотадашњим његовим формирањем; били су реалистички, представљали исечке из тадашње 
србијанске стварности, језик им је био изврстан – на једној; сценска вештина им је била мала 
тј. минимална – на другој страни. Комади су се ипак за ових седамдесет година одржали, 
рамљући додуше увек помало”, лапидарно закључује допринос Милована Глишића српској 
комедиографији 1953. године, поводом београдске премијере Два цванцика, театролог 
Слободан А. Јовановић 

Међутим, чињеница да обе Глишићеве комедије више од једног века сценски живе, налазе 
своју захвалну публику, своје уверљиве интерпретаторе, сведочи о томе да је њихов аутор 
непогрешиво осетио суштину народног духа и да га је овековечио у таквом уметничком 
облику да је, без обзира на временске и историјске мене, остао самосвојан и на одређени 
начин актуелан. 

Мотив подвале, чест Глишићев књижевни покретач (до данашњих дана остао је омиљен 
Глишићевим Ваљевцима), обрађен је у широком распону самог драмског проседеа. Сценски 
овековечен, постао је класичан и неразлучиви део нашег драмског наслеђа. 

И без обзира на тврдњу да су Глишићеви јунаци тек овлаш приказани, они су тако сликовито 
сценски погођени да су од првих поставки, у интерпретацијама Светислава Динуловића 
(Вуле Пупавац) и Саве Тодоровића (Неша) остали до данас незаборавни. Ту галерију 
успешних сценских ликова Глишићевих јунака настављају у међуратном раздобљу Никола 
Гошић и Михаило Васић (Вуле Пупавац), Александар Златковић (Неша) и Жанка Стокић као 
торокуша Нера. 

Први послератни Вуле Пупавац био је 1945. на сцени Народног позоришта Миливоје 
Живановић, а наставио Мија Алексић од 1968. године, уз Павла Минчића (Неша). 

Јунаци и друге Глишићеве комедије Два цванцика био је исти глумачки пар: Светислав 



Динуловић (Мића) и Сава Тодоровић (Кића), да би наставили Никола Гошић (Кића) и 
Александар Златковић (Мића), а потом у овим улогама се се с великим успехом огледали 
Марко Маринковић, Виктор Старчић, Сима Јанићијевић, Александар Стојковић, Мавид 
Поповић, до најмлађих из 1953. године у Београдском драмском позоришту – Миодрага Дебе 
Поповића (Кића) и Властимира Ђузе Стојиљковића (Мића). 

*** 

Глишић је именима јунака додавао сценске валере својим ликовима, чему се тек овлаш 
обраћала пажња. Тако нпр. име Пупавац сугерише физички изглед личности – пупав, 
трбушаст; дућанyија носи име Смарлама (на турском: роба, наруyба); један од лопова у Два 
цванцика зове се Баyак (од турске речи: нога, крак); па, затим коришћење сличних имена у 
драмским дуетима, као код Гогоља (Мића-Кића, Ви-лиман-Вукоман, Мара-Сара), да 
поменемо тек део ауторове комедиографске инвенције. 

*** 

Историографски гледано, значај појаве Глишићевих комедија је изузетан. Оне су претходиле 
појави прве Нушићеве комедије на сцени Народног позоришта (Протекција, 1889), а сам 
Глишић дао је подстрека свом “синовцу” Јанку Веселиновићу за писање Ђида (1892), у 
заједници с Драгомиром Брзаком, и касније Потере (1895), Илијом Станојевићем. Очигледно 
је, такође, да је “протежирао” појаву више драмских дела Драгомира Брзака (Мика 
практикант, 1883; Колера, 1883; Паланачке новине, 1884; Мило за дра-го, 1891) на 
београдској сцени. 

Глишићево приповедачко дело комедиографски рад били су, можда, подстрек, а на известан 
начин и инспирација за драму глумца Светислава Ђурђевића Лажна исправа (1889) и 
комедију Божји суд на Мендином брду Милуна Т. Ибровца (1896), а такође и за још нека 
касније настала драмска остварења. 

У последње две Глишићеве драматуршке сезоне, на репертоару Народног позоришта у 
Београду нашле су се две Нушићеве комедије (Народни по-сланик, 1896; Прва парница, 
1897), драма Завет Симе Матавуља, Крвни мир, слика из херцеговачког живота Светозара 
Ћоровића, комедија Потпору-чник Микица глумца Веље Миљковића, као и Миљковићева 
драматизација Сремчеве Ивкове славе (1898), што је резултат вишегодишњих напора да се 
дође до нових драмских остварења српских писаца, у чему не мали допринос има драматург 
Милован Глишић. 

*** 

Од 1881. до 1898. године, када је Глишић обављао послове драматурга, на сцени Народног 
позоришта изведено је 238 страних и 68 домаћих драмских дела (изузетно неповољан однос – 
4:1 за страна дела). Анализа ових података захтевала би темељитије об-с разложење, у шта се 
овом приликом не може улазити, али треба, ипак, истаћи да су гледаоци били засићени 
патриотским декламаторским стилом драматичара који су владали националном позорницом 
седамдесетих и осамдесетих година деветнаестог века. Интересовање гледалаца окретало се 
према страној, у првом реду савременој француској драми, а појава тематски и језички 
свежих комедиографских остварења Милована Ђ. Глишића, Јанка Веселиновића, Стевана 
Сремца и Бранислава Нушића значила је прави заокрет у репертоарској политици, што ће се 
касније са још већим успехом дешавати на прелазу из 19. у 20. век, пре свега на сцени 
Народног позоришта у Београду. 

У буђењу националне драматургије треба видети не мале заслуге тихог и радног 
књижевника, драматурга и преводиоца, изванредног познаваоца народног језика, узора 
потоњем књижевном поколењу, великана у сенци – Милована Ђ. Глишића, који почива већ 
готово сто година на православном гробљу у Дубровнику. 

Веца Лукић и ја одрасли смо у кући до куће на Звездари, у крају Београда који је био далека 



периферија у нашем детињству. Наша два цветна дворишта, испуњена крошњама воћака, 
делио је онизак зид који смо ми, деца, прескакали у оба правца безброј пута на дан. Наше 
мајке, моја Рада и његова Нада, биле су добре пријатељице. Његова мајка, коју су од милоште 
звали Маца, имала је одлучујући утицај на духовно сазревање малог Велимира. Рођена у 
породици поштованих учитеља из Врања, Јордана и Зоре Балабановић, нежна и веома 
осећајна, на свет је донела Велимира у браку са Грујицом Лукићем, Црногорцем, правником, 
вишим финансијским службеником Београдске општине. Бујне природно уковрчене косе боје 
зрелог жита, црвенкастог ирског тена, сва прозрачна и крхка, изгледала је као сунчани дан 
наспрам облачног сумрака, свог црнокосог и црнпурастог сурпруга, Грујице, човека витког 
стаса и изузетне отмености, али вазда натмурених и строгих очију. Грујица је био страх и 
трепет у кући, па је међу нама носио надимак “тата-змај”... 


