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Век једног уметника – Мата Милошевић 

“Без обзира шта данас мислим о својој глуми, о глуми уопште, и о глумачком 
позиву – када бих се опет налазио на почетку, пред избором животног пута, 
верујем да бих изабрао исти којим сам прошао” (1974) Мата Милошевић је 
остварио преко 260 улога, лирских и карактерних, психолошки веома 
сложених у дома ћем и страном, класичном и савременом репертоару. 

Мата Милошевић је као редитељ остварио 88 режија. Играо је на филму и 
снимао за радио. Мата Милошевић је био професор глуме у Драмском 

студију Народног позоришта од 19451947. године. Мата Милошевић је био професор на 
Академији за позориште, филм, радио и телевизију од 19471975. године. Дечак Мата је рођен 
25. децембра 1901. године. Прошло је 106 година од његовог рођења и до овога трена нико од 
заљубљеника позоришне уметности није заборавио велики рад и љубав коју је поклонио 
својим глумцима и својим ђацима. “За позориште знам, тако рећи, од када знам за себе. Моја 
мајка, иако је само основну школу завршила, веома је волела позориште. Сећам се прве 
представе коју сам видео. Вероватно је то била представа комада Зидање Раванице или неког 
сличног. Седели смо у партеру, негде у средини у згради Народног позори шта. Нека чудна 
збивања дешавала су се на позорници. Онда, наједном, по чело је да грми, да севају муње и 
да пљушти киша... Био сам мали, и веома сам се бојао грмљавине и муња. Расплакао сам се и 
у страху бацио мајци у крило. Узалуд ми је она шапутала да је све то само кобајаги. 

Када се завр шила представа, јецајући сам изашао из позоришта, и гле чуда, напољу је било 
дивно, сунчано поподне, баш као и када смо дошли у позориште. Схватио сам тада, једном 
заувек, да је у позоришту доиста све кобајаги.” После многих година професор се сећао 
тренутка када се збиља заљубио у позориште. То је било време окупације 1917. година. Биле 
су то Огри зовићеве једночинке Јутро, дан и ноћ. Играли су их у “Касини” београдски 
студенти који су имали своју дилетантску групу. “Ту сам се у првој једночинки у Јутру, која је 
причала о љубави, заљубио у глуму. Сећам се, играо је младић по имену Китановић. Дивно је 
играо. И од тада почиње моја љубав за позориште. Сећам се представе Кир Јања. Играо је 
Чича Илија Станојевић. Када се завеса дигла на почетку представе, он је био на сцени са 
једном глумицом. На саму њихову појаву, проломио се велики аплауз. Имао сам утисак да је 
то један патриотски осећај, да се баш за време окупације чује наша реч. Осетио сам дејство 
позоришта, чари глуме. 

Тада сам први пут свесно гледао позориште.” Ту почиње прича о великом раду, мукама, 
чарима које глумачки занат доноси. Читав један век наш професор Мата Милошевић је 
сагоревао у жељи да учини да позориште не буде кобајаги. Учио нас је да је позориште више 
од живота и да задаје наизглед лаке, али веома тешке задатке које глумац покушава да реши и 
на сцени и у животу. Једноставност која је чинила његову уметничку личност је био највећи 
задатак за нас који смо стајали поред њега на сцени и у школи. РАД Године 1921. отвара се 
Глумачкобалетска школа у згради Музичког дру штва “Станковић”. Пријемни испит – 
Хамлетов говор глумцима. Поред велике треме, уверен је да ће проћи. Полаж е пред строгим 
Михаилом Исаиловић ем. “И, био сам примљен. Сви који смо радили са Михаилом 
Исаиловић ем у школи и у позоришту нау чили смо се од њега занату, професионалности и 
радној дисциплини.” Други учитељ Мате Милошевића био је Јуриј Ракитин. Обојица, 
Исаиловић и Ракитин били су снажне личности који су оставили значајан траг у Народном 
позоришту и, посебно, на ученику Мати Милошевићу. Мата и његови пријатељи оснивају 
Академско позориште које и данас живи под именом “Бранко Крсмановић”. 



Године 1922. добија први професионални глумачки задатак у Шекспировом Ричарду ИИИ у 
режији Михаила Исаиловића. Игра улогу Трећег гласника. Професор Мата се сећао: “Истина, 
био сам Трећи гласник, али сам био најдраматичнији. Мој сан је почео да се остварује.” Од 
тада, у око 200 улога, дружиће се са Стеријом, Костићем, Крлежом, Достојевским, Беном 
Џонсоном, Ши лером, Ибзеном, Пиранделом, Нуши ћем, Гетеом, Бојићем, Јакшићем, 
Војновић ем, Чеховим... Ово велико дру жење биће прекинуто Другим светским ратом. 
Године 1941. доспева у логор Сталаг 17 Б, у аустријском Кремсу. После четири године мучне 
и дуге ти шине у логору, враћа се у своју Србију, у свој Београд, у матичну кућу Народно 
позориште. Ту је остварио још неколико улога и режија, и како је почео са Шекспиром, тако 
завршава своју каријеру у Народном позоришту улогом Јага у Отелу у сопственој ре жији. 
Године 1947. оснива се Југословенско драмско позориште. Мата Милош евић добија позив да 
као редитељ ради у новом позоришту које воде Ели Финци, управник и Бојан Ступица, 
уметнич ки директор. 

Радо прихвата позив и жели да ради са новим људима. У тај театар долазе глумци из 
Словеније, Босне, Македоније, Хрватске – десило се позориште! У ЈДПу Милошевић ради 
као редитељ и глумац и остварује неколико изванредних улога: прва је била Војницки у 
Чеховљевом Ујка Вањи (режија Бојан Ступица), следе Пастор Морел у Кандиди Бернарда 
Шоа (режија Томислав Танхофер), Оливер Урбан у Крлежиној Леди (режија Бојан Ступица), 
Барон На дну Максима Горког у сопственој режији. Прва ре жија у Југословенском драмском 
1947. године била је Школа оговарања, а следе Дубоки су корени, Магбет, Ромео и Јулија, 
Сабињанке, Откриће... Оно што је красило његову личност је скромност и строгост. 

Од великог репертоара – глумачког и редитељског издвојио је своје режије Родољубаца, 
Краља Лира, Јегора Буличова, Ожалошћ ене породице, На рубу памети, и само три глумачке 
креације – Моска Волпоне, Кнез Мишкин у Идиоту и Савели у Црвеним ружама. Строг 
избор! Стотину шест година је прошло од рођења Мате Милошевића, глумца, редитеља и 
професора који је многе генерације очаравао својом појавом на сцени, очаравао својим даром 
да глумца учини великим и своје ђаке које је учио суштини и лепоти глумачког заната. Са 
великом љубављу га се сећамо. 


