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Уметник изузетног дара 
- Тридесет година од смрти Раше Плаовића (1977–2007) *

Мајстор сценске уметности, глумац, редитељ, педагог, теоретичар и драмски 
писац Радомир Раша Плаовић, рођен је 7. фебруара 1899. у Убу, “који је увек 
припадао Ваљевској нахији”, како рече један историчар, у варошици из које 
су потекли значајни филозофи Божа Кнежевић и Бранислав Петронијевић. 
Школовао се, живећи веома оскудно, у Београду. Отац му је био имућан 
кафеџија у Убу, али је материјално пропао, преселио се с породицом у 
Београд и ту радио као послужитељ у основној школи. Плаовић је почео да 
учи реалку, али је рат 1914. прекинуо његово школовање. Као младић отеран 

је у заробљеништво у Нежидер (Мађарска) и Браунау (Аустрија). После рата радио је тешке 
физичке послове да би се издржавао, јер је рано остао без родитеља. Изучио је обућарски, 
зидарски, пекарски, столарски и штампарски занат. Наставио је даље школовање, 1919. 
завршио реалку и 1920. уписао се на Београдски универзитет. Студије је завршио 1928, јер се 
у међувремену посветио глуми. Постао је члан Народног позоришта у Београду 1921. за 
време управе Милана Грола и Милана Предића, директора Драме. За кратко време од првих 
значајнијих улога 1923/24. до 1930, Плаовић се брзо развијао и уздигао на висок уметнички 
ниво. Од 1930. Плаовић је радио стално и као редитељ. Од јануара 1934. је генерални 
секретар, од априла 1934, до марта 1935. директор Драме, а од 1937. до 1941. је књижевно-
уметнички референт, глумац и редитељ. Током Другог светског рата Раша Плаовић није 
глумио, пошто је из Народног позоришта удаљен као не-пожељан. Одмах после ослобођења 
Плаовић је наставио да игра у Народном позоришту, у коме ће остати до краја своје плодне 
уметничке каријере. Већ од марта 1945. постављен је за професора на Позоришном одсеку 
Музичке академије, а доцније за професора Академије за позориште, филм и телевизију у 
којој је водио своју глумачку класу. 

Своје богато сценско искуство Плаовић је теоретски уобличио у књиге Елементи глуме 
(1950), Обрада драмске улоге (1950) и Глума и режија (1953). 

Као драматичар, у сарадњи с Миланом Ђоковићем, написао је три позоришна комада, који су 
имали запажен сценски успех: Вода са планине (1938), Растанак на мосту (1939) и Кад је  
среда — петак је (1940). Плаовић је написао занимљиву али драматуршки мање успелу 
историјску драму Цар Давид (1941, играна 1961. у Народном позоришту). Адаптирао је за 
сцену Његошев Горски вијенац 1951. и уједно поставио на сцени Народног позоришта вешто, 
уз дужно поштовање Његошевог оригинала, тумачећи уједно владику Данила, једну од својих 
најупечатливијих уметничких креација. 

Раша Плаовић, као уметник савршене дикције и изузетног дара за психолошко понирање у 
ликове, у свом импозантном глумачком опусу остварио је преко сто педесет улога. У 
последњој деценији између два светска рата избио је у ред највећих српских глумаца 
тумачећи упечатљиво најразноврсније ликове, од Освалда у Ибзеновим Аветима,  
Шекспировог Хамлета, Раскољникова по Достојевском, до Костићевог Максима Црнојевића 
и Крлежиних јунака Леона Глембаја и Крижовца. Запажене су му улоге у филмовима 
Циганка, по мотивима Станковићеве Коштане,и Шћепан Мали. 

Плаовић је добитник многобројних уметничких и јавних признања: награде Владе ФНРЈ за 
глуму, Седмојулске награде за животно дело, двеју Стеријиних награда за глуму, Награде 
АВНОЈ-а (1976) и низа других признања и плакета. После дуже болести Раша Плаовић је 
умро на Војно-медицинској академији 29. октобра 1977. тодине, у 78. години. 

Две године пре Плаовићеве смрти изашла је из штампе прва монографија о његовом животу 



и раду из пера др Петра Волка, у којој је уметник сам сведочио о себи, уз Волкову подробну 
реконструкцију и анализу најзначајнијих улога, Позоришни историчар Боривоје С. Стојковић 
објавио је књигу Великани српског позоришта 1983, коју су штампали Српска књижевна 
задруга из Београда и ГИРО “Милић Ракић” из Ваљева, у којој се налази студија и о Раши 
Плаовићу. 

У мозаику различитих мишљења историчара, театролога и колега о глумачком лику Раше 
Плаовића покушаћемо да предочимо што потпунију слику тог великана српске позоришне 
уметности која је трајала пола века, Милан Предић увео је Рашу Плаовића у Народно 
позориште и пратио његов уметнички раст, подстицао његов глумачки таленат те су отуда 
његове оцене и запажања од највеће вредности, јер кад Предић каже да је Раша као глумац 
“дошао кад треба”, онда му се мора веровати, као и када констатује да је он “интелектуалац” 
на сцени, те ту карактеристику образлаже да је “Плаовић глумац који мисли, али онај који 
уме да сиђе до основе мисли, до првог покрета унутра”, јер такав глумац “има да постигне 
највећи домет глуме, а то је осећајна, емотивна вредност једне идеје” пошто “све велике 
мисли долазе од срца”. За Плаовића налази да га карактерише “предавање целог себе 
личности која се остварује ма каква била”, и да је “ра-зочаране, разбијене дао увек са 
успехом, али је био на њиховој страни”. Закључујући глумачки портрет Пре-дић 1946. каже: 
“Оно што остаје то је зацело утисак да је он дошао кад је требало и да је скоро само тад 
требало да дође, да је био, скоро бисмо рекли, немогућан у друго доба. Има ли лепшег 
комплимента за уметника и за глумца нарочито који зависи толико од времена у коме је”. 

Надовезујући се на Предићево мишљење, Боривоје Стојковић, позоришни историчар, налази 
да је Плаовић, пре свега, био комплетан глумац “код кога су биле складно развијене најлепше 
уметничко-глумачке особине. Таквим особинама он је био способан и за најсложеније 
уметничке задатке свог тешког драмског репертоара. Он је увек показивао снажну 
индивидуалност, која се испољавала у великом и неисцрпном емоционалном и духовном 
потенцијалу”, проглашавајући Плаовића једним од првих наших правих модерних глумаца 
већ од тридесетих година овог века. “Под модерном глумом треба подразумевати студиознију, 
сложенију, небаналнију, психолошки продубљенију, изражајно духовитију и 
неконвенционалнију, у основи реалистичну интерпретацију улоге, при чему су танана 
интуиција и дубоки и непосредни доживљај пресудни у карактеризацији лика. Плаовић је 
глумац префињене интуиције, искреног и непосредног доживљаја и утанчане уметничке 
природе. Нико од наших глумаца није толико и тако устрептало, целим својим уметничким 
бићем, изражавао разне танане психозе или неурозе, нпр. у драми Госпада Глембајеви 
Крлеже, у Пиранделовом или Шекспировом Хенрику ИВ, у Пиранделовој комедији Шест 
лица траже писца, као Плаовић“. Набрајајући даље одлике овог глумца Стојковић налази да 
је дикција била једно од “најмоћнијих и најлепших уметничких изражајних средстава” 
његових те каже: “Плаовићев говор је могао да буде дискретан, често лирски мек или 
драмски силан и узбудљив, или трагично интониран, одмерено патетичан и изражајно 
снажан, или, најзад, рефлексиван и при томе врло разложан, логичан и убедљив. Таква 
усавршена техника говора била је у лепој мери виртуозна јер је Плаовић умео сугестивно да 
изражава најразноврснија људска расположења”. 

Приликом тумачења Хамлета 1949. године, угледни београдски позоришни критичар н 
управник Народног позоришта Милан Богдановић уздигао је Плаовића на европски ниво: 
“Плаовић је доиста успео да оствари једног интимно људског Хамлета, свег од живе људске 
материје, са свима сложеностима које Хамлетова природа и психологија показују, а ипак 
компонованог у једну чврсту и скоро бих рекао просту целину... Са ритмом, са најпунијим 
нервом, чиме се лик Хамлета јако одвајао од опште линије приказа, Плаовић је људски, 
реалистично треперио сваким својим мишићем, сваким акцентом у гласу и у тону. То је 
уметник који реч пуно уметнички доживљује и уме мајсторски да је пренесе. Не би било 
претерано рећи да је Плаовићев Хамлет, у нашим сразмерама, велико остварење, а 
импозантна коцентрација и реализација и у ширим сразмерама”. 



Дугогодишњи позоришни критичар и књижевни историчар Велибор Глигорић, који је пратио 
уметнички пут Раше Паловића од првих појављивања на сцени, написао је један од најбољих 
портрета тог глумачког великана. Глигорић истиче да се Плаовић појавио на београдској 
сцени у време када се у њој збивао преломни моменат: “На преображај сцене утицајни су и 
нови токови, нове експресије у књижевности. После сјајне плејаде веома даровитих 
позоришних уметника, углавном самониклих и самоуких, долазило је време школованих, 
образованих глумаца. Један од најобразованијих, најшколованијих младих глумаца тада је 
Радомир Плаовић. Наследио је из претходне епохе љубав и пошту према језику сцене. 
Велики значај дао је сценској речи, њеној поезији, музици и ње-ном смислу”. Глигорић је 
посебно посветио пажњу Плаовићевом Хамлету за кога сматра да је окупио све дарове 
Плаовићеве глуме, те их набраја: 

“Ту је пасионирано ангажовање у проблемима егзистеиције човекове и смисла живота, 
племенито хуманистичко зрачење поезије и мисаоности. Ту је унутрашњи пламен буне 
савести, њена одмазда, гнев на насиља, неправде и глупости, на пад човеков у лаж и 
хипокризију. Ту је склоност Плаовићеве глуме према медитацији и психолошкој студији. Ту 
је моћ Плаовићеве глуме да озрачи племениту унутрашњу лепоту и магију ове чудесне 
Шекспирове личности... Креација Хамлета је животна песма, уметничко језгро Плаовићеве 
глуме. Без обзира на критичке примедбе дате својевремено двема верзијама, Плаовићева 
креација Хамлета остала је уметнички изузетна на беотрадској и југословенској сцени”, 
закључује Глигорић 1971. и додаје: “Глума му је универзална и национална. У сферама 
универзалним његова глума је скептик, трагичар, у сферама националним његова глума је 
романтик, верник”, набрајајући, на крају, његове највеће улоге: “Плаовићеве креације: 
Хамлет, Марко Антоније, Хенрик ИВ, Ферант, Леоне Гелмбај, владика Данило, хаџи Тома, 
антологијске су у југословенској глуми, на њеним врховима су. Маестро је у експресијама 
сценске уметности. Из елитне је групе оних највећих позоришних уметника који зраче у 
своме времену и који високим, изузетним даровима утисну ликове своје персоналности у 
блиставе странице историје уметности”. 

Наш познати шекспиролог Душан Михаиловић 1971. посветио је студију Плаовићевим 
улогама оствареним у делима бесмртног “лабуда с Ејвона” анализирајући свих дванаест 
ликова из Шекспировог опуса. Посебно се задржао на Хамлету и Шајлоку да би закључио 
речима: 

“Све особености Плаовићевог несвакидашњег талента: мисаоност, вибрантна 
емоционалност, трајна узбудљивост, неко унутрашње зрачење, сугестивност, импресивност, 
озареност сопственим сунцем, мајсторско казивање стихова, и љубав за племениту, неговану 
реч бремениту садржајем, сву напрегнуту мисаоно-емоционалним електрицитетом, речиту, 
језгровиту, и песнички узвитлану – као да су од почетка рада, а током сазревања све више и 
све интензивније тражиле свог истомишљеника и саговорника, песника с истоветним 
погледом на свет — тражиле и нашле га у песнику Шекспиру. То дружење са Шекспиром је 
непрекидно, дуготрајно и плодоносно. Оно са прекидима траје већ пола столећа. Почело је са 
младалачком љубављу и малим улогама из Шекспировог опуса, настављено сталним 
проучавањем Хамлета, касније проучавањем Шекспира у целини или бар оних најважнијих 
дела. Раша Плаовић је један од првих људи у Југославији који је глуму схватио као научну 
дисциплину, а ту му је и у редитељском, и у тлумачком, и у педагошком, па и у књижевно-
драматуршком раду, Шекспир био и узор, и инспирација и звезда водиља. 

Сви ликови из Шекспировог опуса које је током пола столећа тумачио Раша Плаовић су 
значајна сценско-глумачка остварења и више од тога – они су креције. Сва та остварења су 
досегла, а неколико њих и премашило врхунске домете југословенске сцене. Она ће, пошто су 
нека од њих постала већ мале легенде, остати трајни циљ, непресушно врело и инспирација 
будућим ствараоцима на пољу богаћења и усавршавања интерпретација Шекспирових дела”, 
закључује Михаиловић. 



Првакиња Народног позоришта Невенка Урбанова, дугогодишња колегиница Раше Плаовића, 
написала је 1980. поетски запис о великану глуме као сценском тумачу: 

“Раша Плаовић је већ на својој узлазној путањи и зениту својим снажним интелектом освојио 
нове про-сторе и оставио значајне трагове у историји нашег позоришта. Био је то 
најортодокснији тумач великих писаца, који је са страшћу спелеолога, која га је прожимала 
током целог његовог стваралаштва, понирао у најскривеније дубине њихових мисли и 
казивао их на само њему својствен начин. 

Код њега је мисао пре звонила на узбуну него емоција (коју је Раша као страсник имао, али 
као страсник пригушено и приказивао). Он је и крик обуздавао и претварао у потмули ту-тањ 
само да би се реч боље чула. 

Ту није било ослањања на сценски ефекат и заслепљујућу светлост рефлектора. Био је 
озбиљан дијалог: глумац интелектуалац – писац. И мисим да би се морао наставити на једној 
сцени која би носила име Раше Плаовића”, предлаже, на крају записа, велика глумица. 

Жеља јој се испунила: Народно позориште је од пре неколико година установило годишњу 
награду “Раша Плаовић” која чува успомену на незаборавног великана и уметничког и 
етичког узора. 
“Велик је зато што је у свему био човек и уметник, тако да је истина о њему снажнија и 
трајнија од сваке легенде. Буран је то живот, часна биографија, огроман успех, уз много 
горчине, фанатично веровање у недокучивост сценске поезије и непрекидно испитивање себе 
и раздирање сумњом 
– да ли се театру дало све оно најлепше што људска природа може да зачне и створи у себи”, 
истиче Петар Волк у свом размишљању о великом барду српске глумачке уметности. 

Одласком Раше Плаовића са животне и уметничке сцене отишао је последњи представник 
српске глуме у чијој је дикцији било последњих одсјаја романтичарске глуме. Тролист 
последњих великана српске глуме чинили су наследници Добрице Милутиновића и његовог 
златног прстена, установљеног пре седамдесет година, као прелазног дара највећег глумца 
епохе свом наследнику. На познатој фотографији из 1956. око болесног , Добрице налазе се 
Миливоје Живановић (1900-1976), Љубиша Јовановић (1908-1971) и Раша Плаовић. Добрица 
се за живота није могао да одлучи коме би предао свој златни прстен, тако да је тек 1980, 
када ни једног од тројице глумачких великана није више било у животу, обновљено 
додељивање “Добричиног прстена” као највећег глумачког признања. 
Спомен на Рашу Плаовића чува и његов родни Уб, приређујући годишња окупљања 
поштовалаца његовог великог имена и дела с пригодним програмом. 

Данас Мала сцена Народног позоришта носи име Раше Плаовића, а у фоајеу је постављена 
биста бесмртном глумачком великану. 


