
6. Осврт на биографију Александра  Поповића 
 

          Александар Поповић је рођен 20. новембра 1929. године у Убу као 
друго дете у угледној породици. На формирање његовe личности од 

најранијег детињства су утицале мајка и тетке, па је то, можда, разлог 
што је Александар Поповић жене сматрао значајнијим од мушкараца и 
што су жене биле главни јунаци његових дела. 

          Породица Поповић се преселила у Београд где је Александар 
завршио Трећу мушку гимназију. Први пут се оженио са само 17 година. 
Последњи разред  гимназије  завршио  је  ванредно. Са супругом 

Даницом добио је четири кћерке – Милицу, Софију, Татјану и Персиду. У 
том периоду посветио се писању поезије и постао кандидат за члана 

Удружења књижевника Србије. 
          Крајем четрдесетих година био је ухапшен под оптужбом да је 
информбировац, а године које је провео на Голом отоку оставиле су 

дубок траг у његовом животу. У Београд се вратио са 24 године, као 
потпуно оронуо и сед. Најтеже му је пало што је отац прекинуо контакт 

са њим. Принуђен да ради било шта да би преживео, бавио се разним 
пословима. Био је током 50-их година и зидар, молер, стаклорезац, 
асфалтер... Иако је, према сопственим речима,  живео  „као  пас”, то је 

период  његових сусрета са српским народом, нарочито на пијацама где 
је у разговору са сељацима проучавао њихове навике и говор. На тим 
местима настали су јунаци његових дела.  

          Почетком 50-их година упознао је Душка Радовића и прихватио 
његов позив да за Радио  Београд  пише  радио-драме за децу. Наредних 

шест година интензивно је сарађивао са дечјим драмским редакцијама 
већине наших радио-станица.  
Прве литерарне текстове објавио је 1959. године, а 1961. постао је члан 

Удружења књижевника Србије. У књижевни живот ушао је 30. децембра 
1964. године премијером представе  „Љубинко и  Десанка” у Атељеу 212. 
Наредне године премијерно је изведена и његова  представа „Чарапа од 

сто петљи”. Обе представе наишле су на лоше критике,  али Александар 
Поповић није посустао. Наставио је да пише, а његова каријера кренула 

је узлазним путем.  
          Телевизија Београд је снимила драму „Намештена соба”, према 
његовом тексту. Драма је добила веома добре критике домаће стручне 

јавности, а и међународно признање на фестивалу Prix Italia. На 
Стеријином позорју 1966. године изведене су две његове  драме – 

Народно позориште из Београда извело је „Сабљу димискију”, а Атеље 
212 „Крмећи кас”. Тада је добио и специјалну  награду за драмски текст. 
          Његову наредну драму „Јелена Ћетковић” изводила су позоришта у 

Суботици,  Нишу, Крагујевцу, а била је тражена и у Москви, Варшави, 
Берлину. Коначно постао је препознатљив писац и добио место које 
заслужује. У Атељеу 212 је 12. фебруара 1967. премијерно приказана 

његова драма „Развојни пут Боре Шнајдера”. У Бeоградском драмском 
позоришту приказивала  се  у  то  време  драма  „Смртоносна 

мотористика” која је и у Франкфурту на смотри авангардних позоришта 
Европе доживела огроман успех. На телевизији се тада емитовала и 
серија ТВ Буквар која је била део акције описмењавања. Серија и главна 



јунакиња Кика Бабић, коју је играла Мира Ступица, биле су толико 
популарне да су их гледали и писмени и неписмени. 

          Почетком 70-их Александар Поповић је са породицом отишао у 
САД пошто је добио једногошњу  Фордову  стипендију.  Живели су у 

Њујорку, у Гринич Вилиџу, тадашњем центру хипи културе.  
          По повратку из Америке, Александар Поповић је неуморно писао и 
низале су се премијере. Иако је имао великог успеха, ипак су постојале 

несугласице са околином. Средином 70-их у Барутани, испод 
Калемегдана, основао је неформалну театарску групу.  
          Почетком 80-их година разишао се са супругом и она је то тешко 

поднела. Њена смрт 1984.  године  јако  је  утицала  на  Александра 
Поповића. Утеху је нашао у писању. И његово здравствено стање се 

погоршало, али се он окренуо позоришту као смислу свог живота.  
         Почетком 90-их премијерно је у Пироту изведена његова представа 
„Бела кафа”, а потом и на Стеријином позорју у Новом Саду где је добио 

награду за комедију. Представа Култ театра „Tамна је ноћ” извођена је у 
Швајцарској, али и на Бродвеју. Следе премијере представа „Мртва 

тачка”, али и ново извођење „Развојног пута Боре Шнајдера”. 
          Почетком 1996. године његово здравствено стање је јако 
погоршано. Боловао је, али је и даље писао. У то време завршава свој 

нови комад „Баш бунар” који је желео сам да режира. У среду 9. октобра 
1996. Александар Поповић је преминуо. Занимљиво је да је претходне 
вечери био на премијери новог извођења своје драме „Љубинко и 

Десанка”  у  Атељеу 212. Истом драмом, 32 године раније, почела је 
његова каријера позоришног писца на сцени истог позоришта. 

Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.  
          Немогуће је тачно утврдити колико је дела Александар Поповић 
написао. Сачувано је четрдесетак  позоришних  комада, педесетак 

радио-драма, дванаест телевизијских драма, око пет стотина ТВ емисија 
и десетак дечјих романа. 
          Добитник је великог броја књижевних и позоришних награда, а 

1996. године проглашен је и за личност године. За собом је оставио 
мноштво интервјуа, што у недељним и дневним новинама, што у 

радијским и телевизијским емисијама. Према његовом тексту снимљен је 
и играни филм „Тамна је ноћ”. 
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