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“КапетанПантелијина посла” Тодора Љ. Поповића (1) 

1. Навршило се ове године педесет година од смрти Тодора Љ. Поповића 
(18701957), књижевника чију личност и дело покрива вео заборава (и кад не 
користи псеудоним Б. Бвић, под којим је објавио већину својих прозних 
остварења). “У српској књижевности има много писаца другога реда који су 
заборављени, чија се дела не скупљају у књиге нити прештампавају, иако се у 
њима огледа њихово доба и живот на шега народа. 

Често више и дубље него у оних већих, знатнијих, одабранијих”, суди 
Божидар Ковачевић, чијом заслугом су сачувана драгоцена сведочанства о Тодору Љ. 
Поповићу, “заборављеном приповедачу”1 . Сем у краткој Напомени с оскудним подацима о 
аутору, на крају књиге Вагон друге класе дневног путничког воза НишБеоград, објављене у 
београдској Просвети (1951) и у Енциклопедији Југославије, у осталим на шим 
енциклопедијама или лексиконима, не сусрећемо његово име. Узалудно га је тражити у 
нашим историјама књижевности, која не бележе ни далеко значајнија литерарна имена. Ко је, 
заправо, био Тодор Љ. Поповић односно Б. Бвић? Много непознаница у биографији овог 
писца отклонио је Божидар Ковачевић, те објаснио и настанак псеудонима Б. Бвић. Аутор је 
више штампаних књига приповедака, неколиких мемоарских записа о истакнутим српским 
писцима прве деценије двадесетог века и поменуте комедије у наслову. Тодор Љ. Поповић 
рођен је 29. јануара 1870. (по новом календару) у селу Ратковићу (Горњи Левач). Гимназију је 
учио у Крагујевцу, где је 1889. матурирао. 

Током школовања зближио се с млађим школским другом Радојем Домановићем, оставши с 
њим доживотно у присном пријатељству. Права је дипломирао на Великој школи у Београду 
1893, а потом службовао, ка Матице српске, 1962, бр. 6, стр. 511. ко сам каже, “у полицији”, 
као срески начелник, али и као адвокат, по разним местима у Србији (Крушевац, Јагодина, 
Алексинац). Из Поповићевих мемоарских записа сазнајемо да се кретао у београдском кругу 
писаца и новинара још од студентских дана, а потом, службујући у унутрашњости, чешће 
навраћао у престоницу, да би се од 1906. стално настанио у Београду (“Тада, уочи избора, 
пребаце ме за цариника ’на Сави’”) до пензионисања, настављајући да негује стечена 
литерарна пријатељства. По пензионисању 1913, у Јагодини је био адвокат. После Првог 
светског рата такође је адвокат у Тетову, Алексинцу и Рековцу. У периоду између два светска 
рата Поповић се јавља повремено приповеткама и прилозима мемоарског карактера (Српски 
књижевни гласник, Политика, Венац, Летопис Матице српске, Мисао, Живот и рад и др). 

Међу активним књижевним ствараоцима је и педесетих година овог века (Књижевност, Наша 
стварност, Република). Тодор Љ. Поповић умро је у родном селу Ратковићу 29. новембра 
1957. године. Кратку поучну причу Дечак и псето, свој први књижевни рад, објавио је још 
као ученик трећег разреда гимназије у дечјем листу Српче (бр. 22, 31. јул 1884), у коме је 
наредних година (1885. и 1886) штампао десетак углавном поучних прича (Не учи се да ла 
жеш!), идиличних и родољубивих песама, потписујући се (уз име и презиме) као “Левчанин, 
гимназист”. Индикативно је да му редакција у листу, децембра 1884, поручује: “С малим 
поправкама, употребљавамо све (твоје радове)”, али му уједно саоп штава да не може 
објавити “позори шну игру”, уз, заиста чудно образло жење: “И то не што она (комедија) није 
добра, но што немамо кад да је прегледамо”. Може се само претпоставити како је такво 
образложење деловало на младог гимназијалца. Редакција је, такође, одбила да му објави и 
ненасловљену “приповетку из сеоског живота” због њене садржине, уз образложење: “Прво, 
она претреса ствари измеђ великих људи, а деце се ту ништа не тиче. Друго, није лепо 
износити пред децу како се поп и учитељ свађају и један другоме раде о глави, кад би они 



први требало да раде на миру и братству”. Судећи по тим редакцијским напоменама, млади 
Поповић је веома амбициозно и чини се ангажовано, а можда и преко својих литерарних 
моћи, улазио у сфере и проблеме старијих, али је несумњиво испољавао лепу моћ запаж ања 
и неуобичајену зрелост за узраст дечака од четрнаест година. 

Много година доцније Поповић бележ и: “То ’Српче’ било је тада за мене више него душевна 
посластица, нешто изнад свих осталих књига... После сам, у петом разреду, због ваздан 
којечега, прекинуо сваку везу са ’Српчетом’, а и оно је ускоро потом престало излазити. Али 
и поред убрзаног проширења видокруга, ’Српче’ ми је ипак са свима бројевима од почетка 
излажења његовог било остало у живом се ћању”2. Како бележи Божидар Ковачевић, 
Поповић је, као заљубљени шеснаес тогодишњак, “под утицајем мисли на женидбу с Гилом”, 
написао позоришну игру “Срећа изненада”, коју је у Крагујевцу новембра 1886. 
представљала путујућа позоришна дружина Мике Рисантијевића, доцније члана београдског 
Народног позоришта. Није ли то непрочитана “позоришна игра”, упу ћена најпре редакцији 
“Српчета”? Прва књига Тодора Љ. Поповића, приповетка У чистом зраку, објављена је 1893. 
у Београду, као издање Ђоке Анастасијевића, књиговесца и књи жара3. Било је то у години 
када је дипломирао на Великој школи и када је његов нераздвојни пријатељ Радоје 
Домановић своју прву приповетку објавио у Јавору. Друго Поповићево дело Гила, новела из 
сеоског живота, штампано је 1901. у Београду4, а новела Моја сестра, његово треће дело 
појавило се две године касније (1903, прештампано из часописа Дело). Четврту Поповићеву 
књигу, опет новелу Гила, штампала је 1935. Српска књижевна задруга (коло 38, књ. 256). 
Пета Поповићева књига, поменути Вагон друге класе, појавио се после четврт века (1951), а 
претходно је био публикован на страницама Српског књи жевног гласника. 

Тодор Љ. Поповић (односно Б. Бвић) објавио је, поред поменутих дела, још тридесетак 
приповедака у књи жевним часописима и дневним листовима. “Међу овим истичу се својим 
реалистич ким приказивањем људи и средине и верним сликањем свакодневног живота 
приповетке Отац, Болест, Баба и др.”, истиче анонимни аутор белешке о писцу уз Просветино 
издање 1951. године. После Другог светског рата Тодор Љ. Поповић, према истом извору, 
написао је већу приповетку Једна кола пушчане муниције у којој је приказао прилике у 
србијанском селу под окупацијом 19411944. године, која је остала у рукопису, као и роман 
Свануће. Поред приповедака и комедије Капетан Пантелијина посла, која нас овом приликом 
посебно интересује, Поповић је оставио неколико мемоарских записа, међу којима се 
посебно истичу два: Милорад Ј. Митровић, се ћања Б. Бвића, објављена 1939. на страницама 
Српског књижевног гласника (исте године су се појавила у засебној књизи) и обимно 
сведочење Радоје Домановић, утисци и сећања, у часопису Књижевност 1950 (од св. 7 до 12), 
а познато је да је целог живота с њима био у присном пријатељству. 2. Два су основна разлога 
да скренемо пажњу на комедију Капетан Пантелијина посла Тодора Љ. Поповића, објављену 
на страницама часописа Театрон (2000, бр. 113, стр. 2070), до тада нештампану, а изведену на 
сцени Народног позоришта у Београду 1908. године: први, неуобичајена сличност са 
Нушићевим Сумњивим лицем, а други, што су као драмски јунаци представљени путујући 
глумци. 

Драмски текст Поповића, без обзира на невелике драматуршке домете, пружа вишеструке 
могућности текстовне компаративне анализе и интерференције (вишестране или обостране) с 
Нушићевом класичном и, можда, најбољом комедијом, и то: на плану утицаја подударних 
идеја (вероватно с истог изворишта) на оба аутора, или, пак, једног на другог, затим, 
истраживања сижејнофабуларних подударности Нушићеве и Поповићеве комедије, те 
рашчлањавање обликовностилске композиције оба дела. Наравно, наведеним набрајањем 
нису исцрпљене све могућности театролош ке анализе оба дела, већ су тек назначене оне које 
нам се чине најинтересантнијим. 3. У Србији после Мајског преврата 1903. настаје период 
наглог привредно економског раста, развој демократизма и либерализма који омогућавају 



културни, па и позоришни узлет. Око Народног позоришта окупља се група врхунских 
интелектуалаца: Павле Поповић, Богдан Поповић, Јован Скерлић, и други. У позоришну 
праксу уносе европска мерила, која се превасходно испољавају у избору репертоара и његовој 
сценској реализацији. 

Павле Поповић још 1899. се изричито залаже за преиспитивање драмског наслеђа и 
давања већег простора домаћим драмским ствараоцима у Новој искри студијом. 
Српски комади у К. С. Народном Позоришту. Ускоро постаје пракса објављивања 
годишњих конкурса за нова драмска дела (19021906). Позоришту је придавано посебно 
велико културно и национално значење, а како је наша домаћа драма била још увек 
неразвијена, требало је посебно подстицати. Драгомир Јанковић зато наглашава: 
“Народне комаде ваљало би штитити и да су рђави, колико их пре ваља неговати кад су 
добри!”. Милан Грол у истом духу пише: “У српском репертоару, српска позорница 
дужна је поклонити делима наро читу пажњу у извођењу. Тај морални и у исти мах 
најстварнији и неизоставни подстрек, српска драма може добити само од српске 
позорнице, коју на тај рад упућује и њен уметнички и њен национални задатак”5 
Комедију Тодора Љ. Поповића на сцену Народног позоришта у Београду донела је 
управо таква репертоарска оријентација – подстицања и неговања домаће драме. 
Највидније је инаугурисана од стране Драгомира Јанковића драматурга (1898-1900) и 
управника (1903-1906) и Милана Грола, драматурга (18991900, 19021906), а настављена 
доласком Бранислава Ђ. Нушића (19001902) на чело Куће код Споменика и његовим 
каснијим деловањем као члана Књи жевноуметничког одбора (до 5. де цембра 1907, 
када иступа заједно сМилорадом Гавриловићем) и обављањем послова драматурга (од 
5. јула 1906. до 14. априла 1907). У сезони 1905/6. на сцени националног позоришта 
изведено је тридесет дела, од чега је десет било домаћих писаца, а од 1906. до 1908. од 45 
приказаних дела чак двадесет су биле драме наших аутора. У сезони када је изведена 
Попови ћева комедија, претходила су јој дела Војислава М. Јовановића (Наш зет), Драг. 
Ј. Илића (Три депутације), М. М. Петровић (Чучук Стана), А. Шантић а (Под маглом), 
Свет. Ћоровића (Он, Аиша), П. Кочића (Јазавац пред судом), Бр. Ђ. Нушића (Данак у 
крви), М. Ст. Предића (Голгота), Драг. Костић а (КирСтеријин син), Д. Ненадић а (Под 
жрвњем) и Л. К. Лазаревић а (У добри час хајдуци). Било је дванаест дела, а 
КапетанПантелијина посла било је последње, тринаесто изведено дело, јер је та сезона 
раније морала бити завршена: “Због несносних врућина, које су наступиле још од по 
четка маја, учињен је предлог г. Министру Просвете да се сезона заврши 15. јуна 
(уместо 29). Предлог усвојен”, пи ше у “Позоришном годишњаку” (1908). Позоришне 
сезоне 1906/7. и 1907/8. иначе су биле неуобичајене и у сталном превирању: кадровске 
промене стизале су једна другу – у две сезоне промењена су три управника (30. јула 
1906. Драгомир Јанковић подноси оставку на место управника, а за в. д. управника је 
постављен Никола Ј. Петровић, а већ 29. новембра 1906. његова оставка је уважена, а за 
управника постављен Михаило Марковић, који ће остати на тој дужности до 17. јула 
1909). Уз промену управника следила је и промена драматурга: с Јанковићем оставку 
подноси и Милан Грол, за в. д. драматурга именован је Бранислав Ђ. Нушић, а после 
њега, с новом управом Михаила Марковића 16. априла 1907. на место драматурга 
долази Риста Ј. Одавић и остаје до смене Марковића 1909. године. “Око позоришних 
питања ломила су се тешка копља у јавности”, бележи Милан Грол. Тако је акт 
“стављања у пензију Милорада Гавриловића, редитеља и сталног члана” 21. маја 1908, 
а у штампи најављен већ у априлу, изазвао велику буру у културној јавности, која се 
није стишавала до краја те сезоне, а смириће се тек наредне године његовим повратком 
(31. јула 1909) у Народно позориште, по доласку Милана Грола на чело Позоришта (17. 
јула 1909)6. 4. Сем три одржане представе Капетан Пантелијиних послова у сезони 
1907/8, што је представљало просек за остварења домаћих драмских аутора, дело није 
обнављано у наредној сезони. У међувремену је дошло и до промена у саставу 



глумачког ансамбла (нпр. глумица Љубица Павлица подноси оставку и одлази октобра 
1908). Почетком 1908/9. сезоне интересовање публике било је далеко од догодовш тина и 
перипетија КапетанПантелије и његових чиновника са потером за умишљеним 
хајдуцима. Пресуднији су се догађаји одвијали у јавности и нису остајали без рефлекса 
на позориш ни живот у престоници. 
Може се с извесношћу претпоставити да су одређену улогу на даљу судбину драмског 
првенца Тодора Љ. Поповића имале, поред његових невеликих уметнич ких домета, 
извесне политичке и друштвене прилике. У лето 1908. избио је у Турској покрет против 
дотадашњег режима султана Абдул Хамида и на власт су до шли, дотле дуго прогоњени, 
Младотурци. Искоришћавајући тај преокрет, АустроУгарска, у споразуму с Бугарском, 
која је желела да том приликом прогласи своју независност, објави 7. октобра 1908. 
анексију Босне и Херцеговине, што је изазвало буру протеста у Србији, а патриотски 
набој народних маса тражио је излаз у захтеву влади за предузимање одлучнијих корака 
у циљу ослобађања поробљене браће. У тим бурним данима мења се и репертоарска 
оријентација Народног позоришта. Нушић пред зградом Позориш та држи патриотске 
говоре, даје изјаве у штампи и преко ноћи пише Хаџи Лоју. Глумац Милорад Петровић 
мајсторски га интерпретира по целој Србији, заједно с аутором. 5. Плакат представе 
КапетанПантелијина посла, комедије у три чина, премијерно изведене 19. априла 1908. 
није сачуван, али Музеј позоришне уметности поседује плакат прве репризе, одржане у 
недељу, 20. априла. Верујемо да у подели није дошло до измена на првој, а ни на другој 
репризи 27. априла 1908. године. Како очито није имао плакат на располагању, Живојин 
Петровић у свом Репертоару Народног позоришта у Београду 1868 –1914 (стр. 164) 
наводи као редитеља представе Чича Илију Станојевића, док Сава В. Цветковић у 
Репертоару Народног позоришта у Београду 18681965 (стр. 18) налази да је редитељ био 
Сава Тодоровић, и помиње “премијерну листу”, што наводи на закључак да ју је 
консултовао. Живојин Петровић очито није листао штампу тог времена, јер би из ње 
дознао да се у време спремања Поповић еве комедије Чича Илија Станојевић налазио 
на лечењу у Бечу и да је управо стигао да види другу репризу нове комедије7. Тај 
сачувани плакат, примарни документ и полазиште за сва истраживања утолико је 
значајнији, јер се из сачуваних новинских, па и часописних позоришних приказа не 
може сазнати ко је дело поставио на сцену, а глумач ку поделу тек делимично и 
непотпуно можемо реконструисати, јер се не наводе улоге које поједини глумци 
интерпретирају. (Сава Цветковић би био у праву и да није видео плакат стога што је 
главну улогу у комедији носио Сава Тодоровић, а по узусу тог времена, обично је 
носилац главне улоге у делу преузимао на себе и посао редитеља.) Подела комедије 
КапетанПантелијина посла у целости гласи: Сава Тодоровић – Пантелија Ђукић, 
начелник срески; Перса Павловић – Томанија, његова жена; Љубица Павлица – Дивна, 
њихово подсвојче; Михаило Димитријевић – Игњат Вујић, писар срески; Ђорђе Белкић 
– Паја Ставрић, практикант; Раја Павловић – Маришић, управитељ путничког 
позоришног друштва; Александра Милојевић – Паприкићка; Софија Харитоновић – 
Павлићева; Жарко Лазаревић – Прстановић; Божидар Шапоњић – Зорић; Драгољуб 
Сотировић – Перкић; Милан Станковић – Прока, потајник; Петар Христилић – 
Вукадин; Милан Стојчевић – Миладин; Владимир Тасић – Кмет; Светозар Дамјановић 
– Жандарм; Милосав Марковић – Срески служитељ; Милош Арсеновић – Игњатов 
повереник и Александар Туцаковић – Сељак. Према индикацији писца, радња комедије 
се догађа у унутрашњости Србије, “једног ведрог дана крајем маја. Први чин: у 
канцеларији начелника среског, други и трећи чин: у обли жњој шуми Гарини”. 
Редитељ је додао (да ли и текст дописао?) још две улоге, последње на плакату: 
Игњатовог повереника и Сељака, с драматуршким функцијама о којима се може тек 
нагађати јер никаквих рефлекса у критикама о томе нема. Текст комедије, која је 
објављена у Театрону, с оригинала, преписао је 4. априла 1908. глумац Јеврем Божовић 
у Београду, две седмице пре премијере. Дело је, и поред страдања зграде Народног 



позоришта у оба светска рата, чудом спасено и сачувано у Библиотеци Народног 
позоришта (заведено под бр. 785). Комедија у рукопису има 105 страница, исписаних 
крупним, читким ћириличким словима. 6. 

У поменутом раду Божидара Кова чевића налазимо низ података о генези настанка 
комедије КапетанПантелијина посла (али ваља имати на уму и Поповићев почетнички 
покушај огледања у драмској форми још у “Српчету” и младалачку игру Срећа 
изненада). Ковачевић сведочи, на основу исказа писца, да је у раздобљу од 1903. до 1906. 
најпре написан позори шни комад у једном чину Хајдуци, који ће доцније бити 
разрађен у комедију у три чина КапетанПантелијина посла. Подстицај за настанак оба 
дела Поповић је нашао у истинитим догађајима службујући у унутрашњости: “Године 
1902. у фебруару заостали хајдуци од две хајдучке дружине, скољени потерама, 
немајући куд, ударе преко дрвеног моста на Морави у саму окруж ну варош Ћуприју. 
Тих дана једна позоришна путујућа дружина давала је представе у кафани ’Синђелић’, 
и баш тога вечера, кад су хајдуци наишли у Ћуприју, била је отпочела представа 
Стеријиних ’Хајдука’. У самом почетку представе зачује се на улици пу шкарање, и два 
залутала куршума ударе у зид поред саме позорнице. На стаде страховит лом међу 
глумцима и публиком”. Доцније, казује Поповић, “највише се коментарисао тај упад са 
веселе стране, и највише се задржавало на оним моментима кад се на челник окружни 
са својим помоћником био склонио у општинску кућу, и тамо се иза двојих дуплих 
дебелих растових врата забарикадирао ради одбране од хајдука. И ето у том догађају 
био је зачетак замисли о веселом па и хумористичком делу – да хајдуци беже од 
полиције, а полиција опет да бежи од њих, и помисао да ћу дати нешто не само 
интересантно него и ново, ако то будем описао”8. Два податка о себи, Поповић даје у 
сећањима на Радоја Домановића, која нам такође могу користити да боље схватимо 
његово сценско дело. Први се односи на Поповићево слу жбовање као среског 
начелника односно на епизоду која асоцира на извор инспирације за стварање свог 
будућег драмског јунака Капетана Пантелију: “У пролеће 1902. био сам начелник среза 
деспотовачког. Тада, у марту, у кратком размаку времена, ’повереници потајници’ под 
мојим руковођењем убију три хајдука, заосталих од две хајдуч ке дружине... После три 
дана буду побијени и остали хајдуци. Новине ме похвале, нарочито ’Вечерње новости’. 
Добијем и ваздан честитака, министар ме одликује и унапреди, итд.”. Други детаљ из 
истих сећања односи се на непосредне одјеке комедије у јавности и код пријатеља. 
Поповић описује случајни сусрет у кафани, у позним вечерњим сатима, с непознатим 
младићем док се налазио у разговору с Домановићем: “О! Кога видим! Господин 
Страдија и Капетан Пантелија! (Моја комедија Капетан Пантелијина посла на два 
месеца пре тога давана у Народном позоришту)... А поменута моја комедија била је 
објављена под псеудонимом и колико ми поласка што ме тај непознати ипак зна, паде 
ми криво што ме овако ослови... 
У једном онако сасвим интимном тону, поче ми саоп штавати нека своја запажања о 
Капетан Пантелији, а нарочито да ми заврш етак није добар – није јасан. Неко други 
који познаје боље позорницу (он каза и ко) то би друкчије извео”. Поповић затим 
саопштава Домановић ево реаговање на тај ненадани сусрет и његово мишљење о делу: 
“У неку руку има и право! (То за непознатог) Много је паметније било да си написао 
причу... А за позорницу оставити мајсторима за те послове!... Немој ништа да 
поправљаш! Како си дао – дао! Ако ваља – ваља! Ако не ваља – не ваља! Ни сто 
килавих бабетина не помогоше! Ја тако гледам на те поправке” 9. “У јесен године 1906, 
и у јануару и фебруару године 1907, казивао нам је даље Поповић, довршио сам 
комедију Капетан Пантелијина посла, и потом поднео је Српској књижевној задрузи на 
расписани конкурс. Референти су били Јаша Продановић и Јеремија Жи вановић, и по 
њиховим примедбама требало је да извршим неке преправке у трећем чину. Не урадим 
тако но ствар онакву каква је однесем Ристи Одавићу, управнику (драматургу, прим. З. 



Т. Ј) Народног позоришта. Ако ваља, да је пусти на позорницу. После недељу дана зове 
ме Риста, хоће да је да, и то сад одмах, у априлу. А уочи саме прве пробе: ’Како би било 
да одлож имо за јесен?’ При том и два јача глумца вратише своје улоге Милорад 
Петровић улогу среског писара, Сотировић улогу Паје практиканта, а Чича Илија, који 
је требало да игра управника путујућег позоришта, беше баш тада некуд отпутовао, 
чини ми се на страну ради лечења. Само ме Сава Тодоровић храбрио: ’Не брините! 
Виде ћете!’ (Он је играо главну улогу – капетана Пантелију.) И заиста, било је смеха и 
превише. А како би тек било да је Чича Илија био ту и да поменута двојица нису 
вратили улоге”10. 
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