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7. 

“Позоришни преглед” био је почетком 20. века обавезна рубрика сваког 
књижевног часописа и већине дневних листова. У првој деценији двадесетог 
века шеснаест београдских листова и часописа, имало је своје “позоришне 
реферанте”, како пише у Позоришном годишњаку за 1908. годину (стр. 38), и 
на том попису налази се преко тридесет имена (!). На жалост, комплети 
београдских дневних листова су десетковани, те није могуће извршити 

комплетну реконструкцију рецепције дела. Само смо успели да дођемо до шест осврта на 
нову комедију Капетан– Пантелијина посла. И, као што то код нас често бива, мишљења 
критичара умногоме се, чак у потпуности разилазе, а крећу се од негирања сваке вредности 
дела (“Није скоро преко позорнице... прешла овако глупа ствар”) до одавања вредног 
признања (“Чиниће можда датум у српском позоришту”). 

Ковачевић бележи Поповићева се ћања, по којима су само листови “Звоно” 1 и донекле 
“Штампа” и “Дневни лист” приказали комад повољно, а сви остали неповољно, а “Мали 
журнал” чак га и лично напао: “Како сам доцније разумео, рецензент М. Ж. био је неки род 
главном јунаку, капетан Пантелији”, изјављује Поповић. Но, пођимо редом. Самоуправа, лист 
Радикалне странке, није доносио редовно позоришне приказе, а сарадници културне рубрике 
су били Милош Димитријевић и Бо жидар Јовановић. Овог пута лист је донео приказ (с 
потписом М.) у коме рецензент делу негира сваку вредност, чију смо прву реченицу већ 
цитирали: “Није скоро преко позорнице Краљ. Срп. Народног Позоришта прешла овако глупа 
ствар. 

Човек не зна коме пре да се чуди: или писцу који је имао смелости да са оваком ствари изиђе 
пред публику, или ономе који је овако којешта пустио на позорницу !?... Интересантно да су 
сва лица у овоме ко маду ударена мокром чарапом – како се вели. Ама никога паметног у 
читавом срезу, изузимајући сиротих глумаца за које би се могло рећи да су паметни, али се и 
у њих мора посумњати јер да су паметни не би ишли у шуму да држе пробу!... Кажем вам, 
овакога каламбура није скоро било на нашој позорници. Све то развучено је у три дуга чина, 
место да је писац то израдио у једном чину и дао Бранином позоришту, па да га види Бог. 
Једно што је ова два вечера било добро, то је игра глумаца. Они су, нека им је част и хвала, 
дали све што су могли и, само благодарећи њима, могао се и гледати овај комад до краја”2. Из 
тона и начина прилаза делу рецензента листа пре би се могло говорити о памфлету но о 
озбиљном осврту, али такав какав је најбоље илуструје ниво позоришних приказа неких 
београдских листова у којима је један од “уметничких” критеријума била страначка 
припадност писца. Чини се да је Тодор Љ. Поповић у великој мери платио свој опозициони 
став, иако се крио иза псеудонима Б. Бвић. Дело, лист за науку, књижевност и друштвени 
живот, донео је краћи приказ свог сарадника потписаног са Р. (латиницом). Пошто је укратко 
изнео фабулу новог драмског дела, рецензент закључује: “Комад сам по себи није ни од какве 
литерарне вредности. Има неколико добро удешених иако прилично баналних сцена. 

Једна од тих је кад капетану јавља његов потајник да је видео хајдуке и капетан говорећи по 
својој машти даје препреденом сељаку начина да скраја своју лаж. Сцена је жива и г.г. 
Тодоровић и Станковић извели су је добро. Као што је увек случај у комадима из познате 
средине тако су и овде глумци уложили сав свој труд. Г. Христилић и г. Стојчевић су играли 
врло добро. Те су се вечери опазиле понеке добре ствари на г. Тасићу, а г. г. Белкић и 
Дамњановић били су врло добри. Да није било добро одиграно по свој прилици комад не би 



био примљен чак ни од медиокритета”3. Карактеристично да ни један од двојице 
рецензената, хвалећи глума чки допринос делу, не наводи њихове улоге, сем у једном случају. 
Први рецензент чак ни толико. Позоришни критичар др Каменко Суботић (псеудоним –С) на 
страницама Београдских новина даје, такође, неповољан суд о новој комедији, налазећ и да 
“писац нема позоришне културе”. Критичар признаје да је писац комедије “у стању да опази 
неке карактеристич не црте нашег паланачког и сеоског друштва, али нема ни трунке 
позоришне отмености да то драмски искаже”, те да је стекао “мишљење које за драмског 
писца с озбиљном амбицијом не може бити ласкаво”. 

Тај свој суд Суботић образлаже тако што налази да у комедији има “добра материјала за 
неколико наших типова, но тај материјал је обрађен орфеумски”, а оно што је “најдрагоценије 
и што може да буде занимљиво, карикирано је, развучено, поновљено”. Критичар замера 
Управи што је ставила на репертоар такав “неотесан комад” те да “протекција” домаћег 
репертоара треба да има своје границе, јер: “Ми би (смо) разумели да се прихватила ма и 
слабија драма која је написана у духу Света, Голготе или Под жрвњем, али после таквих 
српских драма допустити да изађу на позорницу КапетанПантелијина посла, то је прави 
малер”. О сценском извођењу, као и поменути критичари, има повољнији суд: “Здрави и до 
бурлеске карикирани материјал глумци су обрадили што су боље могли, па чак ни досадна 
развла чења и понављања нису била у стању сломити њихову добру вољу и похвалну 
издржљивост”. Суботић је изузетак по томе што је похвалио готово целокупан глумачки 
ансамбл: “Сава Тодоровић (Пантелија) са ужасним стрпљењем играо је изврсно. Белкић (Паја 
Ставрић) дао је неколико ванредно успелих момената, исто тако М. Димитријевић (Игњат 
Вујић) и Христилић (Вукадин). Остали: Павловићка, Павлица, Павловић, Милојевићка, 
Харитоновић ка, Лазаревић, Шапоњић, Сотировић, Станковић, Стојчевић, Тасић, 
Дамјановић, Марковић, Арсеновић и Туцаковић одиграли су своје улоге врло добро”4. 
Анонимни рецензент “Штампе” налази да је заплет комедије наиван, да су многе сцене врло 
невешто написане, “често неприродно”, а “личности прекомерно искарикиране, али нимало 
духовито”. Констатује да у комедији има “неколико одлично израђених типова”, и посебно 
издваја Проку потајника, “јер је то тип потпуно нов у нашој литератури и врло верно обра 
ђен”. Анализирајући структуру дела оцењује да је први чин најбољи, а други и трећи да су 
врло слаби, “како по техничкој обради тако и по типичности личности”. Као и претходни 
критич ари и рецензент “Штампе” сматра да је “комад донекле успео” захваљујућ и 
глумачким креацијама: “заслуга за то припада г.г. Тодоровићу (Пантелија) и Станковићу 
(Прока). 

Они су играли два најбоље израђена типа у комедији, и одиграли су их до ситница с пуно 
успеха”. Није превидео ни остале успеле роле: “Несумњиво добар је био у првом чину и г. 
Белкић (Паја практикант). Својом незнатном, али типичном улогом сеоског председника, 
истакао се г. Тасић. Г.г. Стојчевић, Димитријевић и Христилић одиграли су врло добро двоје 
улоге”5. Јефта Угричић, позоришни крити чар Политике, у два наврата је писао о новој 
комедији домаћег писца на београдској сцени. У поновљеном осврту (до првог нисмо успели 
доћи) пи ше: “Рекли смо да је приказ био добар, и да су многи глумци, готово сви, играли 
своје улоге с особитом пажњом. Стога нисмо ни хтели ређати сва имена, а истакли смо само 
име г. Белкића, који се до сада врло ретко истицао. ’Дневни лист’ у својој мало превише 
благонаклоној рецензији новог комада, обећао је да ће у другом броју о игри глумаца 
детаљније проговорити. И јутрос је проговорио, и све оно што је у последњој алинеји рекао о 
одиста ваљаној игри наших млађих глумаца у овоме комаду, тачно је, сасвим тачно. Али је 
грехота што је г. Икс можда и нехотице пропустио поменути изврсну игру г. Станковића тога 
вечера, који је свога Проку потајника необично доследно и верно приказао, као што он 
обично и приказује улоге ове врсте”6. Стални рецензент најугледнијег књи жевног часописа 
Српског књижевног гласника Милан Грол веома аналити чно приказује Поповићеву комедију, 
а првом је реченицом констатовао да ће она “можда чинити датум у српском позоришту”, без 
обзира што по његовом мишљењу “комад није добар, али је далеко од онога како је 



представљен у критици и како је дочекан у публици”, чиме пре свега очигледно алудира на 
Суботићеву критику. Објаш њење за тај парадокс Грол налази у томе што “завршавајући 
каријеру једног драмског рода који је био прилич но злоупотребљен последњих година, комад 
г. Б. Бвића искусио је све оно нагомилано незадовољство с којим су критика и публика до 
скора још снисходљиво и кроз зубе дочекивали тзв. комаде ’из народног живота’” односно да 
испашта “грехе и своје књи жевне родбине и своје сопствене”. Грол тачно уочава да “комад 
по чиње као комедија, али већ од краја првог чина прелази у водвиљ, у коме цео други и 
трећи чин испуњава комич ни љуипрољуо”. 

Последња два чина “испуњена су комичним сценама плашљиве сељачке потере за обријаним 
Стеријиним ’Хајдуцима’. Сцене су живе, каткад занимљиве али у целини развучене, 
намештене, одвећ неизмерно експлоатисане из једне ситуације у основи комичне, али 
недовољне за развијање кроз пуна два чина”. Крити чар закључује да се од писца Гиле ви ше 
очекивало, с једне стране, а с друге, оштрије реакције критике тумачи као подигнуто “мерило 
за оцену српских комада”, од којих се тражи “више живота, више идеја и опажања, више 
израза и више хармоније у облику”. На крају, Грол своди свој благонаклони суд: “У сваком 
случају писац комедије КапетанПантелијина посла из свега овог не мора извући нимало 
очајне закључке за своју каријеру – ако за њу осећа воље и претензија. У овом огледу он је 
несумњиво показао извесних књижевних способности које могу бити добра основа једном 
драмском писцу. С искуством које данас има, њему можда не би било тешко учинити 
срећнији покушај од овог данашњег”. Грол и у овом осврту следи једну од основних захтева 
позоришне критике Српског књижевног гласника – подстицање националног репертоара. У 
маниру свог времена, ни Грол не даје подробнију анализу глумачке игре већ се задовољава 
општим утиском, уз навођење тек неколико глумачких имена: “Као увек у комадима из 
средине коју добро познају, глумци су овом приликом добро играли. Поред г. Тодоровић а 
који насловној улози није дао ништа мање но писац, заслужни су још г.г. Станковић, 
Стојчевић, Белкић, Христилић, Тасић и Дамјановић. Нарочито су последња четворица дали 
занимљиво обележене и живе типове” 

8. 

После само три сценска извођења и претежно негативних оцена нове комедије, 
КапетанПантелијина посла су пала у заборав, и писац у свом књи жевном раду више се није 
враћао драмској форми, оцењујући, вероватно и сâм, да за њу нема довољно знања и правих 
склоности, настављајући приповедач ко дело у коме се осећао сигурним. Но, историја 
комедије тиме није заврш ена, она има и свој епилог, који је од заборава сачувао Божидар 
Кова чевић забележеним исказом самог Поповић а: “Тек после пуних четрдесет година, у 
пролеће године 1948, поред неких незнатних измена у првом и другом чину и преполовљеног 
трећег чина, додам четврти и пети чин, и комедију тако преправљену пошљем управи 
Народног позоришта у Београду. На неколика моја писма надлежнима у Народном 
позоришту шта намеравају да ураде с мојом комедијом није ми ни шта одговорено, а кад сам 
једном ли чно отишао и затражио обавештење, одговорено ми је да они неће да праве афере, 
јер моја комедија има велике сличности с Нушићевим Сумњивим лицем. Колико у самој 
фабули, још ви ше у личностима: начелник срески, писар срески, практикант, капетаница, 
размажена кћи односно подсвојче – све скоро исто. Скренуо сам пажњу на чињеницу: да је 
моја комедија давана први пут 1908, у априлу, а Нушићево Сумњиво лице тек 1923, дакле, 
после пуних петнаест година; да је сумњив и сам историјат којим је Нушић пропратио прву 
представу своје комедије: како то да он који је стално после 29. маја био уз владајући режим, 
па једно време био чак и уредник владиног листа ’Самоуправа’, није успео да његов комад 
изађе на позорницу Народног позоришта, а ја као опозиционар и сарадник опозиционог 
листа ’Одјека’ успео да у време баш кад су радикали били на власти и уочи самих избора 
народних посланика, моја комедија, сва као најгрубља сатира ондашње полиције, буде први 
пут у априлу 1908. представљена?”, пита се аутор дела Капетан-Пантелијина посла 

9. 



Књижевни и позоришни историчар др Драгољуб Влатковић (1924-1999), најупорнији 
истраживач књижевног дела Бранислава Ђ. Нушића, нашег највећ ег комедиографа 
двадесетог века, први је, после Божидара Кнежевића, указао на сличност комедијâ Капетан 
Пантелијина посла и Сумњиво лице, те о томе оставио три написа9. Влатковић своја 
истраживања о настанку Нушићеве комедије своди на следеће: “Сумњиво лице је вишеструко 
занимљива и још увек недовољно проучена комедија Бранислава Нуши ћа. Као што знамо, 
она је једино позориш но дело нашег великог комеди ографа које је чекало преко тридесет 
година на објављивање и извођење, мада ми ни данас не знамо тачно када је настало и како је 
првобитно изгледало. Оно је, затим, у том дугом периоду заточења и чекања доживело веома 
занимљиву, па и ’накнадну’ своју историју, коју нам – рецимо то отворено – славни 
комедиограф није истинито и верно испричао!... И поред тога што је Сумњиво лице постало 
толико популарно и цењено драмско остварење, о њему се у нас расправљало и није још 
дефинитивно расправило: да ли је оно и колико оригинално дело? 

А ми том питању најчешће прилазимо с предубеђ ењем, разматрајући га једнострано и 
упрошћено, позивајући се не ретко и на самог писца који је тврдио да је ову своју комедију 
’написао под непосредним утицајем Гогоља’!” 10 . На основу вишегодишњих истра живања 
Влатковић налази да се под насловом Срески начелник, у краткој белешци о писцу из 1892, 
крије први помен комедије Сумњиво лице, а под садашњим насловом први пут се помиње 
1900. у часопису Звезда Јанка Веселиновића где се каже да ће, под Нушићевом управом, бити 
приказано у Народном позоришту. “После се о њему губи сваки траг да се тек у време прве 
светске катаклизме, у Нушићевом писму Ристи Одавићу из 1917, спомиње као изгубљено у 
Француској, а не остављено на чување једном Албанцу у Приштини. Приказано је тек 1923. 
године”, констатује Влатковић. Можемо се сложити са свим Влатковић евим налазима, сем 
последњег податка: Нушићево Сумњиво лице први пут није изведено 1923. већ у сезони 
1918/ 1919. у Народном позоришту у Скопљу, а тек после четири године у Београду, убрзо и 
штампано 1924. И та верзија Нушићевог драмског текста једина је коју знамо као 
дефинитивну. Све могућ е њене раније варијанте остају само у сфери нагађања и 
домишљања. О скопском извођењу Сумњивог лица немамо ближих података те се може 
претпоставити с доста сигурности да је то варијанта која ће бити изведена доцније у 
Београду, а у Скопљу је имала претпремијеру односно проверу својих сценских вредности, 
што је Нушић у више наврата и касније чинио с првим извођењима својих дела ван 
престонице. Комедија КапетанПантелијина посла понуђена је у време када је Ну шић био 
члан Књижевноуметничког одбора. 

Дакле, морао се с њеним садр жајем упознати и дати сагласност, ако не и препоруку, за 
извођење. Влатковић износи хипотезу да је Нушић “још крајем 19. века (јер се и сâм кретао у 
друштву књижевника окупљених око ’Звезде’ коме је припадао и Поповић) дао на читање 
или читао Сумњиво лице пред Тодором Љ. Поповићем или је, пак, он искористио Поповићев 
текст који је по службеној дужности морао имати у рукама? Или су, можда, независно један 
од другога, угледајући се на неког трећег, ство рила дела која међу собом имају подоста 
сличности?”11. Прва Влатковићева претпоставка не чини нам се вероватном: Поповић није 
живео у Београду већ је службовао по унутрашњости као срески капетан управо као и главни 
јунак његове комедије, и тек повремено, службено и накратко долазио у престоницу (о чему 
сам сведочи у сећањима на Милорада Ј. Митровића и Радоја Домановић а), а добио је службу 
у Београду тек 1906. године. 

Трећа претпоставка да су оба писца нашла инспирацију у неком трећем делу остаје до даљег 
отвореном хипотетичком могућношћу (осим ако се изузме Гогољев Ревизор), без обзира на 
исказе Поповића о извору за своје дело у тадашњој србијанској стварности. Овог пута, 
штампајући интегрално сачувани драмски текст Поповићеве комедије, ваљало би другој 
Влаткови ћевој дилеми посветити посебну па жњу и пажљиво је анализирати. Сам Влатковић 
налази да је у Поповићевој комедији “на тапету среска власт, односно бирократија – капетан, 
писари, практиканти, жандарми, доушници и други. Ту су, наравно, прогони и хватање 



сумњивих лица и антидржавних елемената, а и сав онај службенопородич ни амбијент, 
односно мешање службених и породичних односа. Ту су, затим, додворавање вишој власти и 
осионост према нижим од себе и грубост према народу. Ту су и оне депеше 
претпостављенима и самом министру о тобожњим успесима и лажном херојству при хватању 
сумњивих лица. Ту је и онај вешт стратегијски план освајања “Европе“, само што се код 
Поповића дешава у природи. Ту је и оно фамозно писмо за које се најпре захтева да чита, а 
после поштопото хоће да прекине даље читање, она готово анимална борба за напредовање и 
класу. И тако даље”. И поред набрајања наведених сли чности, а могла би се наћи још понека, 
Влатковић и даље категорично тврди да се Нушић “није користио рукописом Тодора Љ. 
Поповића, јер је своју комедију намеравао да прикаже (а вероватно би је и приказао да је 
дуже остао на дужности управника београдског Народног позоришта) онда када капетан 
Пантелија није ни помишљао да гања као сумњива лица путујуће глумце!”. Ваљало би се 
запитати – да ли је, баш, тако? Јер ако је Нушић имао у рукама Поповићеву комедију 1907, а 
сâм Влатковић тврди да јесте, а она тако и толико налик на његово Сумњиво лице, зашто је 
није одбио или, можда, писца оптужио за плагијат? Или, да проблем обрнемо: није ли Нушић 
сачинио верзију комедије 1900. којом није био задовољан, те је зато и није ставио на сцену, а 
да је драматурш ки кључ за Сумњиво лице нашао тек у почетничком тексту Тодора Љ. 
Поповића, брзо заборављеном, а своје Сумњиво лице каснијим дорадама и прерадама, најзад, 
дефинитивно уоблич ио тек после Првог светског рата према двема верзијама – сачуваном 
рукопису у Приштини и верзији по се ћању написаној у Француској. На такву помисао и 
могућу претпоставку о настанку Сумњивог лица наводи нас чињеница да је први чин 
Поповићеве комедије нуклеус Нуши ћевог Сумњивог лица, почетна инспирација, коју даљим 
драматуршки ве штим и непоновљивим начином развија, богати функционалним обртима, 
неупоредиво вештије него што то чини позоришно неуки Поповић. 

Том претпоставком ништа не одузимамо од врхунских комедиографских квалитета које 
Нушићева комедија поседује. Она ће и даље неприкосновено спадати у сâм врх његовог 
стваралачког комедиографског опуса. Поређењем двају комедија може се само још јасније 
сагледати Нушићево комедиографско мајсторство коме до данас нема премца у нашој 
комедиографији. Објављивање интегралног Попови ћевог текста пружа се могућност проуч 
аваоцима Нушићевог комедиографског опуса да се упусте у подробније анализе настанка 
једне од његових најпознатијих и најчешће извођених комедија, те да о сличностима (и 
разликама, наравно) донесу властити суд. 10. У Поповићевој комедији као један од важних 
елемената заплета и покретач а даље радње је појава путујуће позориш не трупе, чиме су 
испуњени други и трећи чин. Не улазећи овом приликом у подробности о функционалности 
пишчеве идеје и драматуршке оправданости извођења глумаца на сцену као драмских јунака, 
желимо да истакнемо да тај мотив Поповић није случајно унео у своју комедију. Глумац као 
књижевни и драмски мотив већ је био ушао у видокруг наших писаца. Још крајем 
осамдесетих година Милорад Поповић Шапчанин ставља на сцену своју шалу у једном чину, 
под насловом Глумац, која се није одржала на репертоару (можда писана за пригодну 
прилику), али тек глумац је на српској позорници постао и драмски јунак. Крајем 19. века 
Радоје Домановић објављује своје Позориште у паланци, а, за њим, на самом почетку 
двадесетог века Стеван Сремац објављује у првом годишту Српског књижевног гласника 
новелу Путујуће друштво (драматизовану тек 1937!), а у исто време настаје и путопис “У 
комисији” Драгомира Брзака. “И сва тројица су своје новеле о путујућим глумцима 
изнедрили из пресног, бујичног, фељтонског материјала”, у којима су дали “оду шка 
племенитим дружењима са глумцима”, пише Милосав Мирковић12. На сцени Народног 
позоришта 1905. изведене су једночинке У гардероби и После представе Игнотуса (Душана 
Симића, 18791907) у оквиру Стеријине вечери, а радња комада се дешава у гардероби 
дилетантског позоришта на савској царинарници 1842. године. 

Наредне, 1906. Милутин Чекић објављује своје три једночинке, од којих се трећа Ноћ иза 
кулиса догађа “почетком седамнаестог века, у Дубровнику, у некој позоришној дворници”. 



Доцније, ушло је у моду (а тиме као да је настављен обичај с краја девет наестог века) да се 
значајне позори шне годишњице обележавају пригодним сценским текстовима (нпр. Пре 
четрдесет година, слика с прологом Велимира Ј. Рајића 1909; Наше позориш те, једна 
успомена, Светозара Ћоровић а, 1914; Пред позориштем, слика у једном чину Бранислава 
Нушића 1923). Проблем путујућих дружина и статус глумаца у друштвеном и уметни чком 
видокругу био је запажен почетком двадесетог века и ваљало га је решити на достојанствен 
начин с обзиром на улогу коју су таква позори шта у Србији имала. О томе сведочи брошура 
Димитрија Ст. Нишлића О глумачком савезу (Крагујевац, 1902) у којој се аутор залаже за 
побољшање положаја преко триста чланова путујућ их дружина. Милан Грол, у приказу тог 
дела, придружује се том апелу и сматра да је улога “путујућих дружина одиста корисна”, а 
њихови чланови “свакако достојни интересовања”, те да би “вредело ову ствар озбиљно узети 
и видети шта може да се учини”13. Претходне године, Бранислав Ђ. Нушић као управник 
Народног позориш та, предложио је 1. октобра 1901. министру просвете и црквених послова 
да се укину путујућа позоришта у Србији, јер су “састављена из најгорих елемената, из 
пролетера који су напустили све часне путеве у животу и женскиња којима је поред парчета 
хлеба потребан и заклон од власти”. Нушић сматра да таква друштва “шире неморал у 
народу; постају од власти заклоњена прибежишта свега што је нечасно, убијају у народу 
углед позоришта и позоришне уметности”14. Нушићев предлог, наравно, није прихваћен, али 
тиме нису били решени ни проблеми путујућих позоришта, о чему ће 1905. свој суд изрећи и 
Драгомир Јанковић, такође управник Народног позоришта, у расправи на страницама 
“Српског књижевног гласника”15 ширим пледоајеом о улози путујућих позоришта код 
других европских народа. Нишлић ће у Нишу 1904, чланцима на страницама листа 
“Позориште”, наставити борбу за сталешка права необезбеђ ених путујућих глумаца. Петар 
Крстоношић, глумац у путујућим позориш тима (1887-1900), у књизи Просветни надничари, 
црте из живота ’летећих’ позоришних друштава (Нови Сад, 1907), износи сећања на своје 
колеге и такође се залаже за побољ шање њиховог друштвеног статуса. Додајмо томе да је 
Управа Народног позоришта, по вишем налогу, у пролећ е 1907. поднела министру Просвете 
Правила о путујућим позориштима у Краљевини Србији, чиме је требало конач но решити 
сталешка, али и егзистенцијална глумачка питања. У својој комедији Поповић се према 
глумцима (а особито глумицама) – драмским јунацима односи благонаклоно, без заједљиве и 
неодмерене критичности којом су праћене извесне расправе о путујућим глумцима у та 
дашњем друштвеном миљеу. Поповић је имао прилике да се ближе упозна с бројним 
путујућим позориштима по Србији, долазећи у непосредан слу жбени (али и приватни) 
контакт и ре шавајући искрсле, углавном непријатне, углавном материјалне, глумачке 
проблеме16. Иако није био први, Поповићу припада заслуга што је на запажен начин међу 
драмска лица увео глумце у српску драматургију, и то онај њихов део који му је, на известан 
начин, био познат и близак. 11. Заборављена комедија Тодора Љ. Поповића указује на потребу 
да се наставе трагања за изведеним, а необјављеним делима из наше драмске ба штине. 

Јер, по досадашњим манирима, она дела која остану у рукопису, одлазе на маргине 
интересовања наших књижевних и позоришних историчара. Захваљујући истраживачком 
откри ћу заборављеног комедиографског дела Тодора Љ. Поповића, из радионица Божидара 
Ковачевића и Драгољуба Влатковића, новом светлошћу осветљава се једно, вишеструко 
занимљиво а непознато, дело нашег драмског наслеђ а. А наше драмско наслеђе није ни мало, 
а ни безначајно, како нам се на први поглед може учинити. Парафразирајући познату 
Крлежину мисао (из есеја О нашем драмском репертоару), могли бисмо рећи да ни други 
народи, ни богатије књижевности, немају ништа веће ни разноврсније драмско наслеђе но 
што је наше. Зато немамо ниједан ваљан разлог да га потцењујемо, већ напротив, да му се с 
дужним пијететом враћамо, преиспитујемо и проналазимо његове живе, пулсирајуће 
уметничке вредности. Можда и данас важеће и актуелне поруке.
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