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РЕЧ УНАПРЕД

Ар хив је ме сто иден ти те та, а иден ти тет је сли ка и ин спи ра ци ја 
де ло ва ња од ре ђе не за јед ни це у про сто ру и вре ме ну. Ода тле је де лат ни 
Ар хив по кре тач, ин спи ра тор и уче сник раз во ја. Он по ма же раз у ме ва-
њу се бе, што је пред у слов здра вог раз во ја. Мно го је на чи на, а сво де се 
на на уч ну озбиљ ност и до ви тљи вост да ис ку ство про шло сти омо гу ћи 
ква ли те тан раз вој да нас и у бу дућ но сти.

Ар хив је од ре ђен ко му ни ка ци јом и као та кав под ра зу ме ва на уч ну 
озбиљ ност, мо рал но од ре ђе ње де ло ва ња и кре а тив ност, без че га успе-
шна ко му ни ка ци ја ни је мо гу ћа. Ар хив је, да кле, ту због иден ти те та – 
да га осна жи и учи ни при сут ним и де ло твор ним.

У окви ру про јек та Исто риј ског ар хи ва По жа ре вац „По жа ре вач ко по-
зо ри ште из ме ђу два свет ска ра та”, ор га ни за тор и аутор на уч ној и кул тур ној 
јав но сти скре ћу па жњу не са мо на то да је „по зо ри ште про из вод јед ног вре-
ме на и дру штва, пре сек од ре ђе не дру штве не ствар но сти, сво је вр стан де тек-
тор ста ња дру штва”, већ и на по сто ја ње ви ше слој не струк ту ре дру штве ног 
жи во та По жа рев ца у вре ме ну знат но ду жем од за да те те ме (од сре ди не 19 
ве ка до по чет ка Дру гог свет ског ра та), на вла да ју ће еко ном ске и дру штве-
не при ли ке ко је су до при не ле на стан ку и раз во ју по зо ри шне умет но сти у 
По жа рев цу, на стал но на гла ша ва ну на кло ност ње го вих ста нов ни ка пре ма 
по зо ри шту, на упор ност да се има сво је по зо ри ште, да се очу ва у те шким вре-
ме ни ма ра ди не го ва ња ду хов но сти, на па ра лел но ег зи сти ра ње тра ди ци о нал-
ног и мо дер ног на чи на раз ми шља ња, као и на чи ње ни цу да све то до во ди до 
уз ди за ња овог гра да у од но су на оста ле сре ди не у ме ђу рат ној Ср би ји.

Да кле, ме ђу рат ни пе ри од пред ста вља кул ми на ци ју при вред ног, 
дру штве ног и кул тур ног раз во ја гра да и као та кав тре ба да бу де углед ни 
при мер ко ме би тре ба ло те жи ти у соп стве ном све у куп ном раз во ју.

Исто ри ја по зо ри шта је, у тек сту ко ји је пред на ма, са гле да на на 
осно ву кри тич ке ана ли зе нео бја вље не ар хив ске гра ђе – са вре ме на и 
исто риј ска ис ку ства се пре пли ћу, из јед на чу ју и огле да ју у си сте му ко ји 
је по слу жио као моћ на ви зу ел на и мен тал на про во ка ци ја ко ја се упра во 
у окви ри ма за ни мљи ве те ме на шла пред По жа ре вља ни ма.

Ако књи га ко ји се на ла зи пред чи та о ци ма, осим што пред ста вља 
до при нос упо зна ва њу по жа ре вач ког кра ја и ње го ве про шло сти, бу де и 
под сти цај про ме не све сти По жа ре вља на о се би као и по ве ћа ног ин те-
ре со ва ња за про у ча ва ње ње го ве исто ри је, сма тра ће мо да је књи га ис пу-
ни ла сво ју пле ме ни ту ми си ју.
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За успе шно из вр ше ње на ше на ме ре и пло до твор ну са рад њу за хва-
љу је мо Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву Вој во ди не и Му зе ју по зо ри шне умет но-
сти Ср би је.

За на уч ну уте ме ље ност за хва љу је мо доц. др Ар се ну Ђу ро ви ћу са 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и др Зо ра ну Т. Јо ва но ви ћу, те а тро-
ло гу из Бе о гра да.

По себ ну за хвал ност ду гу је мо Оп шти ни По жа ре вац и Орга низа-
цио ном одбору XII Глумачких свечаности „Миливоје Живановић” без 
чи  је ма те ри јал не пот по ре не би би лo реализовано друго издање овог 
каталога.

У По жа рев цу, Глав ни и од го вор ни уред ник
Март 2007. го ди не Ја сми на Ни ко лић
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НАПОМЕНА ЧИТАОЦИМА

Ба вље ње исто ри јом под се ћа на скла па ње мо за и ка. Сва ки од ра-
зно бој них ка мен чи ћа леп је за се бе и има сво ју вред ност. Без јед ног од 
њих мо за ик не мо же би ти го тов, сли ка не мо же би ти ја сна. У исто ри ји 
јед ног дру штва или јед ног вре ме на ти ра зно бој ни ка мен чи ћи су не ки по-
је ди нач ни про бле ми или пи та ња, на из глед бе зна чај ни и не при влач ни, 
али ко ји отва ра ју чи тав је дан но ви свет са зна ња, јед ну но ву ди мен зи ју 
вре ме на, љу ди и до га ђа ја. Кад се го во ри о из у ча ва њу или пи са њу исто ри-
је, увек се ми сли на ве ли ке те ме и вре мен ске пе ри о де, круп не исто риј ске 
до га ђа је ко ји су про ме ни ли свет. Ме ђу тим, да ли је са мо то исто ри ја!? 
Шта је са оним ми кро ко смо сом ко ји по чи ње од јед ног чо ве ка, по ро ди-
це, се ла, гра да и да ље ши ре ћи се до ла зи до оних круп них окви ра ко је 
мно ги сма тра ју пра вом исто ри јом. Про у ча ва њем тог ми кро ко смо са и 
до ла зе ћи у кон такт са ствар ним љу ди ма и до га ђа ји ма „ви ди те исто ри-
ју“, „ожи вља ва те“ оно што је дав но по ста ло про шлост.

Овим ра дом и овом те мом по ку ша ли смо да ожи ви мо је дан сег-
мент из про шло сти гра да По жа рев ца, од но сно да осве тли мо и ис пи та-
мо ње гов по зо ри шни жи вот у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Ба ве ћи 
се овом те мом ни је нам био са мо циљ да по ка же мо и до ка же мо да ли 
је тог жи во та би ло, да ли је био ква ли те тан, ко ли ки су ње го ви умет нич-
ки до ме ти, већ и да од го во ри мо на јед но мно го ва жни је пи та ње: ка ко 
жи ви про сеч ни ста нов ник јед ног про вин циј ског гра да, ко је он, ка ко 
за до во ља ва сво је кул тур не по тре бе, шта су му кри те ри ју ми вред но ва-
ња умет нич ког, шта су му ин те ре со ва ња, шта је за ње га умет ност, да ли 
има вре ме на за се бе, тј. за по зо ри ште или не, ко од ла зи на по зо ри шне 
пред ста ве, ко се ди у пр вим ре до ви ма, а ко на га ле ри ји, ка да се иде у по-
зо ри ште, а ка да ра ди, шта се гле да, ко је пред ста ве ви ше, да ли се ра ди је 
иде у би о скоп или у по зо ри ште, ка да и ко ли ко, шта тра же у по зо ри шту, 
а шта на ла зе....

Сва ова пи та ња мо ра мо по сма тра ти кроз ја сно оме ђе не хро но ло-
шке гра ни це – два свет ска ра та. Да ли ће се по ка за ти раз ли ка из ме ђу 
оних ко ји од ла зе у по зо ри ште у пр вом пе ри о ду овог ме ђу рат ног до ба, 
не где до 1934, но се ћи на но га ма снег са ал бан ских пла ни на, и оних ко-
ји у по зо ри ште од ла зе по сле, са зре ли тек по сле стра хо та пр вог ра та, а 
при пре ма ју ћи се за дру ги.

За што баш по зо ри ште да бу де осно ва на ко јој ће се по ка за ти со-
ци јал на „ша ра“ ме ђу рат ног дру штва? Од го вор је у са мом ка рак те ру ове 
вр сте умет но сти. По зо ри ште је гра на умет но сти ко ја је за хвал на за по-
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ме ну ти тип про у ча ва ња. Оно оку пља око се бе љу де – пу бли ку. У сва кој 
дру гој вр сти умет но сти (сли кар ству, књи жев но сти и др.) има мо умет-
ни ка ко ји пи ше или ства ра де ла, за ко ја мо же или не мо ра са зна ти пу-
бли ка у да том тре нут ку, док по зо ри ште мо же да по сто ји и де лу је са мо 
кад пу бли ка у ње му уче ству је. Она је са став ни еле ме нат по зо ри шта као 
вр сте умет но сти, она га усме ра ва, али и би ва усме ра ва на од ње га. Ни 
у јед ној дру гој вр сти умет но сти не ма те по ве за но сти са пу бли ком, тог 
ства ра лач ког ме ђу од но са и ме ђу соб не за ви сности. По зо ри ште је про-
из вод јед ног вре ме на и дру штва, пре сек од ре ђе не дру штве не ствар но-
сти, свих ње них успо на и па до ва. Оно се раз ви ја у скла ду са раз во јем 
за јед ни це. Оно је сво је вр стан де тек тор ста ња јед ног дру штва, го во ри 
о ње го вој све сти, усме ре њу, до стиг ну ћи ма, за ви си од ње го ве пси хо ло-
ги је, ње го вог бо гат ства, ни воа про све ће но сти, мо же се ре ћи и ње го вог 
мен тал ног здра вља.

У пи та њи ма кул ту ре др жа ва има ва жну уло гу, јер усме ра ва и фи-
нан си ра. Од нос по ли ти ке пре ма кул ту ри је кул тур на по ли ти ка. Још у 
ан ти ци, тач ни је у петом ве ку пре но ве ере, има мо при мер во ђе ња кул-
тур не по ли ти ке. На и ме, Пе ри кле је за вре ме сво је вла да ви не у Ати ни 
увео тзв. теорикон, ко ји је био на ме њен за ку по ви ну ме ста у по зо ри шту 
за си ро ма шне.1  Кра ље ви на СХС од са мог по чет ка свог по сто ја ња ни је 
има ла ја сно утвр ђе ну кул тур ну по ли ти ку.2  Шта би јед на „мул ти кул ту рал-
на“ сре ди на са кул ту ром? Ка ко да је пре кра ја и ка ко да гра ди но ву кад је 
сва ки на род ко ји је ушао у Кра ље ви ну по нео са со бом сво ју кул ту ру, али 
и не кул ту ру? Ми ни стри про све те Кра ље ви не СХС, а потом Краљевине 
Југославије при ну ђе ни да се ба ве овим пи та њи ма, не ма ју ћи вре ме на да 
се озбиљ но упо зна ју са про бле мом, јер су бр же на пу шта ли ми ни стар ску 
фо те љу не го што би у њу се ли, ди за ли су ру ке од тог по сла и пре пу шта-
ли кул ту ру да се раз ви ја са ма без не ког од ре ђе ног пла на.3  По вре ме но 
би др жа ва убри зга ла у бу џет ми ни стар ства про све те по не ку фи нан сиј-
ску ин јек ци ју ка ко би се при вре ме но „по кр пи ле ру пе“ на кул ту ри и про-
све ти. Пра вих и озбиљ них ула га ња из гле да да ни је би ло, јер се ни је ни 
зна ло у шта и ко ли ко тре ба ула га ти, нити шта су при о ри те ти. Ишло се 
до тле да се по ста вља ло пи та ње тре ба ли уоп ште ула га ти у кул ту ру, из ме-
ђу оста лог и у по зо ри шну умет ност, кад је ве ли ки део ста нов ни штва те 
др жа ве гла дан.4  Др жа ва је уоп ште у ме ђу рат ном пе ри о ду има ла не ста-
бил не фи нан си је (са мо 7 ре дов них бу џе та у пр вих 10 го ди на), а штед ња 
је би ла глав ни основ про свет не и кул тур не по ли ти ке.5  Део ко ји се из два-
јао из др жав них бу џе та за про све ту и кул ту ру из но сио је све га не ко ли ко 

1  Б. Пр њат, Кул тур на по ли ти ка, Бе о град 1979, 9.
2  З. Ми ћић, На ша кул тур на по ли ти ка, I–III, Бе о град 1939, I/18.
3  Исто, I/18.
4  Љ. Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941, I–III, Бе о град 

1996, I /143.
5  Исто, I/83.
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про це на та, да би 1927. до сти гао мак си мум од 7,47%, а по том је усле ди-
ло по нов но опа да ње.6  За во ђе њем ше сто ја ну ар ске дик та ту ре про ме нио 
се и од нос др жа ве пре ма про све ти и кул ту ри. Оне по ста ју ин стру мент у 
спро во ђе њу но ве др жав не иде о ло ги је ин те грал ног ју го сло вен ства. Кул-
ту ра и про све та се ви де сада као сред ство за ублажавање националних 
размирица и потискивање сепаратних националних осећања на ро да Кра-
ље ви не Ју го сла ви је. Држава почиње систематски да ради на њи хо вој 
националној уни фи ка ци ји. Циљ је ства ра ње Ју го сло ве на, ко ји ће ту но-
ву др жа ву да осећају као сво ју, а на род у њој као соп стве ни. Ме ђу тим, 
и та да су сред ства ко ја се да ју про свет ним и кул тур ним ин сти ту ци ја ма 
ве о ма ма ла и за ви се од то га где је од ре ђе на област има ла сре ћу или не-
сре ћу да при пад не у по де ли државне те ри то ри је на ба но ви не. Ка да се 
по ми сли ло да је др жа ва на кон за во ђе ња ше сто ја ну ар ске дик та ту ре ко-
нач но од лу чи ла да при сту пи ре ша ва њу про бле ма про све те и кул ту ре, на-
сту пи ла је по чет ком три де се тих го ди на при вред на и еко ном ска кри за, 
па су сред ства по но во би ла огра ни че на.7  Од 1934. го ди не са ожи вља ва-
њем по ли тич ког и при вред ног жи во та Кра ље ви не ми сли ло се да ће про-
све та и кул ту ра до би ти ме сто (тј. фи нан си је) ко је за слу жу је. Ме ђу тим, 
кра тко ве ка вла да Бо го љу ба Јев ти ћа, а за тим и вла да Ми ла на Сто ја ди но-
ви ћа, по угле ду на сво је ве ли ке су се де (Не мач ку и Ита ли ју), под сти чу 
пре све га ве жбу те ла, а не ду ха.8 У та квим окол но сти ма по ста је ја сно за-
што су суб вен ци је по зо ри шним уста но ва ма све ви ше сма њи ва не. Њи хов 
нај ве ћи део ишао је за на род на по зо ри шта у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља-
ни, док су ба но вин ска до би ја ла 10% укуп них из два ја ња за по зо ри ште, а 
град ска и пу ту ју ћа све га 0,4–0,5%.9  Про блем „ра си па ња“ нов ца за по зо-
ри шта по ку шао се ре ши ти ства ра њем ре пре зен та тив них ба но вин ских 
по зо ри шта, ко ја ће има ти за да так да „се ју“ кул ту ру по ба но ви на ма. Ме-
ђу тим, та ква кон цеп ци ја по зо ри шне по ли ти ке ни је мо гла да за до во љи 
по тре бе пу бли ке.10  То ће се вр ло очи глед но по ка за ти на при ме ру по зо-
ри шне пу бли ке у По жа рев цу. 

При бли жа ва ње но вог рат ног ви хо ра при мо ра ће љу де да се од кул-
ту ре и по зо ри шта окре ну оном пра и скон ском – пре жи вља ва њу. Из гле да 
да та ка те го ри ја „пре жи вља ва ња“ раз ли ку је кул тур но дру штво од оног 
без кул ту ре. Кра ље ви на СХС, а по том и Краљевина Ју го сла ви ја, му че се 
да „пре жи ве“ и у та квим усло ви ма вр ло ма ло ин те ре са по ка зу ју за „спо-
ред не ства ри“ ка кве су кул ту ра и про све та. И упра во у тим го ди на ма 
ра ђа ла се код жи те ља По жа рев ца сво је вр сна по зо ри шна кул ту ра, о ко-

6  Исто, I/84. Свакако да би наши закључци имали веће утемељење уколико би се 
направио компаративни приказ улагања осталих балканских и европских земаља у 
исту област, али овом приликом до тих података нисмо могли доћи.

7  Љ. Ди мић, Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је..., I/132–135.
8  Б. Пе тра но вић, Исто ри ја Ју го сла ви је 1918–1988, I–III, Бе о град 1988, I/255–310.
9  Љ. Ди мић, н. дело, I/134–135.
10  П. Волк, По зо ри шни жи вот у Ср би ји 1835–1944, Бе о град 1992, 228.
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јој ће мо го во ри ти у на шем ис тра жи ва њу.
О по зо ри шном жи во ту Ср би је или Ју го сла ви је има ве о ма ма ло 

исто ри о граф ских де ла. Сво јом обим но шћу, мно штвом по да та ка и чи-
ње ни ца за сва по зо ри шта у Ср би ји, од ди ле тант ских пре ко град ских, 
од пу ту ју ћих до ба но вин ских, не за о би ла зна је сва ка ко књи га Бо ри во ја 
С. Стој ко ви ћа Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка до мо дер
ног до ба (Бе о град 1979). Ме ђу тим, баш због ши ри не те ме, мно штва по-
је ди нач них пи та ња ко ја об ра ђу је, она ис тра жи ва чу да је само осно ву за 
да ља ис тра жи ва ња. Ње го ви ко мен та ри и при ка зи из у зет но су зна чај ни, 
јер је и сам био на че лу На род ног по зо ри шта у Ни шу у пе ри о ду 1934–
1936. и 1939–1941. За ову те му од по себ ног зна ча ја би ло је и пр во де ло 
истог ауто ра из да то у Ни шу 1936. под на зи вом Исто ри ја срп ског по зо ри
шта, јер је аутор жи вео у вре ме ну о ко јем пи ше, пра тио већ та да по зо-
ри шни жи вот Ср би је, па са мим тим и до га ђа ња у по зо ри шном жи во ту 
По жа рев ца. За ни мљи ве по дат ке о ре пер то а ру по жа ре вач ког по зо ри шта 
и о по ре ђе њу ра да по жа ре вач ког по зо ри шта са по зо ри шти ма у Ср би ји 
дао је П. Волк у сво јој сту ди ји По зо ри шни жи вот у Ср би ји 1835–1944. 
(Бе о град 1992). Волк је по знат ши рој јав но сти као по зо ри шни и филм-
ски кри ти чар, али се до ка зао и као исто ри чар по зо ри шне и филм ске 
умет но сти. У овој књи зи аутор се по тру дио да те мељ но при ка же ре пер-
то ар ску по ли ти ку по зо ри шта у Ср би ји у на зна че ном пе ри о ду. За об ра-
ђи ва ње ове те ме осим по ме ну тих ауто ра од огром не по мо ћи би ле су 
нам мо но гра фи је, рас пра ве и члан ци ко ји се ба ве ло кал ном исто ри јом 
По жа рев ца, као и ра до ви из исто ри је и со ци о ло ги је кул ту ре. У скла па-
њу овог мо за и ка, ко ји ће нам бар до не кле при бли жи ти дру штве не и 
кул тур не сна ге овог гра да у ме ђу рат ном пе ри о ду, мно го дра го це них по-
да та ка пру жи ла је сту ди ја про фе со ра др Љу бо дра га Ди ми ћа, Кул тур на 
по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је 1918–1941. I–III (Бе о град 1996). Она 
је по слу жи ла као до бар основ за раз у ме ва ње по је ди них мо ме на та из жи-
во та по зо ри шта у По жа рев цу, по мо гла у про ду бљи ва њу те ме и са гле да-
ва њу оп штег кул тур ног ста ња Кра ље ви не у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 
ра та. По ред ових на сло ва ко ји се детаљније или уоп штеније ба ве пи та-
њем кул ту ре, од но сно по зо ри шта, по ку ша ли смо да ко ри сте ћи до ступ-
ну ли те ра ту ру да мо и је дан пре сек при вред ног успо на гра да и ње гових 
ста нов ни ка од Дру гог срп ског устан ка па до по чет ка Дру гог свет ског 
ра та ка ко би смо на што бо љи на чин при ка за ли вла да ју ће еко ном ске и 
дру штве не при ли ке ко је су до при не ле на стан ку и раз во ју по зо ри шне 
умет но сти у овом гра ду.

Мо ра мо од мах ре ћи да из во ри ко ји би ис тра жи ва чу да ли до вољ но 
си гур но сти у ту ма че њу до га ђа ја ни су пре бо га ти. Нај ви ше ин фор ма ци ја, 
али оних ко ји ма исто ри чар мо ра при ћи са ре зер вом, по ти че из ло кал не 
штам пе, тј. из ли ста Гра ђа нин, ко ји је у при лич ној ме ри са чу ван. Нај ве-
ћи део са чу ва них го ди шта и бро је ва чу ва се у Исто риј ском ар хи ву у По-
жа рев цу. Не до ста так не ких бро је ва  до пу ни ли смо ко ри шће њем бро је ва 
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Гра ђа ни на у На род ној би бли о те ци у По жа рев цу. По след њи са чу ван и ве-
ро ват но по след њи ко ји је иза шао је сте бр. 14, ко ји је об ја вљен 6. априла 
1941. Овај лист је покренут 12. сеп тем бра 1887. Нај ста ри ји са чу ван број 
је из 1889. М. Пур ко вић11  ка же да је овај лист пре ма при ча њу Дра ги ше 
Лап че ви ћа до био име по се ћа њу на фран цу ску ре во лу ци ју. Осно ван је 
као не за ви сни ор ган, али је био под ути ца јем На род не ра ди кал не стран-
ке. Иако све стан чи ње ни це да је у пи та њу штам па, ис тра жи вач не мо-
же да се не сло жи са кон ста та ци јом из не том у истом ли сту 13. 10. 1940. 
у члан ку пи са ном по во дом смр ти Ђор ђа На у мо ви ћа, у чи јој је штам па-
ри ји Гра ђа нин и из ла зио, а ко ја ка же: Исто ри чар гра да По жа рев ца мо
ра ће се увек обра ти ти на „Гра ђа нин“ јер уисти ну „Гра ђа нин“ је је ди на 
си гур на чи тан ка зби ва ња и жи вље ња и про жи вља ва ња не са мо По жа
рев ца не го и окру га По жа ре вач ког. Лист је из ла зио ско ро 54 го ди не. У 
пе ри о ду ко јим смо се ба ви ли лист је пи сао у ду ху др жав не иде о ло ги је, 
и то му ума њу је вред ност као објек тив ном из во ру, али и по ред то га он 
пред ста вља сво је вр стан из вор за од нос др жа ве пре ма штам пи и обр ну-
то. Оно што га чи ни по себ но зна чај ним је сте бо гат ство ве сти о По жа-
рев цу, око ли ни и о др жа ви као ши рој за јед ни ци.

На жа лост, пе ри од по сто ја ња и ра да по жа ре вач ког по зо ри шта по-
кри вен је из во ри ма са мо за две го ди не. До ку мен ти о ра ду по жа ре вач ког 
по зо ри шта чу ва ју се у Исто риј ском ар хи ву у По жа рев цу и чи не по се-
бан фонд По зо ри ште – По жа ре вац 1929–1930. У ње му се на ла зе две 
фа сци кле: Об ла сно на род но по зо ри ште и На род но по зо ри ште Ду нав-
ске ба но ви не. Оне са др же до ку мен та по пут мол би глу ма ца за ан га жман, 
до пи се упу ће не Про свет ном оде ље њу Ду нав ске ба но ви не, фи нан сиј ске 
из ве шта је, уго во ре са глум ци ма, до пис Удру же ња глу ма ца Кра ље ви не 
СХС, ре ше ња и од лу ке Упра вног од бо ра На род ног по зо ри шта Ду нав ске 
ба но ви не... За 1929. го ди ну, ка да је осно ва но Об ла сно на род но по зо ри-
ште у По жа рев цу, не ма мно го до ку ме на та ко ји би нам не што ви ше ре-
кли о ор га ни за ци ји и на чи ну функ ци о ни са ња по зо ри шта. Са пре ла ском 
Об ла сног на род ног по зо ри шта на бу џет Ду нав ске ба но ви не 1930. број 
из во ра на осно ву ко јих се мо же ство ри ти сли ка о ор га ни за ци ји ове уста-
но ве је мно го ве ћи и у фон ду Исто риј ског ар хи ва По жа ре вац и у Фон ду 
Кра љев ска бан ска упра ва, Про свет но оде ље ње Ар хи ва Вој во ди не. Да 
би се про на шли не ки по да ци ко ји би нам ука за ли на на чин фи нан си ра-
ња по зо ри шта у обе ње го ве фа зе, пре гле да ни су и фон до ви Оп шти на 
по жа ре вач ка 1922–1935. и Град ско по гла вар ство 1932–1944, под руч је 
кул ту ра, али о ра ду по зо ри шта ни је ни шта са чу ва но. Ко ри шћен је по-
ред ових фонд Удру же ње по жа ре вач ких за на тли ја и рад ни ка “Сло га” 
и фонд По жа ре вач ка Тр го вач ка омла ди на. Ко ри шће на су и до ку мен та 
из збир ке Varia Исто риј ског ар хи ва По жа ре вац. О жи во ту јед ног по зо-
ри шта и о ње го вом ра ду нај бо ље ипак го во ре по зо ри шни пла ка ти. На-

11  М. Пур ко вић, По жа ре вац, По жа ре вац 1934, стр. 73–74. 
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жа лост, по жа ре вач ки Ар хив не ма са чу ва не пла ка те ко ји би говорили о 
по зо ри шном жи во ту из ме ђу два свет ска ра та, али смо тај не до ста так 
де ли мич но на до ме сти ли ко ри шће њем Збир ке пла ка та из Му зе ја по зо-
ри шне умет но сти Ср би је и Ар хи ва Вој во ди не. Њи хо вом љу ба зно шћу 
до ступ не су нам би ле и фо то гра фи је глу ма ца ко ји су про шли кроз по-
жа ре вач ко по зо ри ште у пе ри о ду ње го вог тра ја ња. Не што по да та ка до-
би је но је и из ли ста По жа ре вач ки гра ђа нин ко ји је из ла зио у Бе о гра ду 
од де цем бра 1931. Пре ма М. Пур ко ви ћу12  овај лист се ба вио про бле ми-
ма По жа рев ца, а од 1933. по ста је лист ра ди кал но со ци ја ли стич ке омла-
ди не и пре ста је да пи ше о овом гра ду.

Ве ли ки про блем у ис тра жи ва њу пред ста вљао је не до ста так из во ра 
за пе ри од 1932–1941, та ко да не ма мо по у зда них ве сти о по след њим по-
зо ри шним се зо на ма по жа ре вач ког по зо ри шта и његовом гашењу. Због 
по ме ну тог про бле ма за тај пе ри од ис тра жи вач је био при ну ђен да се 
осло ни на по дат ке из Грађанина, ли те ра ту ре и ра до ва ло кал них исто ри-
ча ра. На жа лост, не ки од тих историчара вр ло ма ло или ни ка ко не го во-
ре о из во ри ма ко је су ко ри сти ли у сво јим ра до ви ма, па се ове чи ње ни це 
мо ра ју узе ти са ре зер вом и до дат но пре и спи та ти.

Рад је по де љен на пет по гла вља, а по де ла је на пра вље на пре ма хро-
но ло шком прин ци пу. Пр ви део ра да ба ви се са мом про шло шћу По жа-
рев ца и украт ко го во ри о ње го вом раз во ју. Ту је об ра ђе но, ко ли ко су 
из во ри до зво ља ва ли, ра ђа ње по зо ри шне кул ту ре у овом гра ду од 19. ве-
ка до 1929. године. Дру га це ли на об ра ђу је пе ри од од осни ва ња Об ла-
сног на род ног по зо ри шта 1929. до ње го вог пре и ме но ва ња у ба но вин ску 
уста но ву ју на 1930. У не до стат ку поузданијих из во ра, за тај оде љак Гра
ђа нин је по но во био при мар ни из вор, а чвр сти ну не ким за кључ ци ма да-
ва ли су и ма ло број ни до ку мен ти из већ на ве де ног фон да Исто риј ског 
ар хи ва у По жа рев цу. Ту је об ја шње но ка ко је на ста ло Об ла сно по зо ри-
ште, шта су мо ти ви ње го вог осни ва ња, ње гов рад, ор га ни за ци ја, фи нан-
си ра ње, ре пер то ар, глу мач ки ан самбл, го сто ва ња итд. Тре ћи део го во ри 
о На род ном по зо ри шту Ду нав ске ба но ви не од 1930. до 1934. По но во је 
па жња по све ће на углав ном истим пи та њи ма као за Об ла сно по зо ри ште. 
Ов де је из вор на гра ђа до зво ља ва ла ве ћу сло бо ду у ту ма че њу и за кљу чи-
ва њу, јер по сто ји да ле ко ви ше из во ра на ко је се ис тра жи вач мо же осло-
ни ти. Че твр ти оде љак раз ма тра узро ке га ше ња На род ног по зо ри шта 
Ду нав ске ба но ви не и мо ти ве та квог по те за ба но вин ских вла сти. Ов де 
ис тра жи вач ни је мо гао би ти пот пу но си гу ран у из во ђе њу за кљу ча ка из 
раз ло га што је овај пе ри од си ро ма шан из во ри ма. У истом одељ ку об ра-
ђен је и по зо ри шни жи вот По жа рев ца по сле га ше ња про фе си о нал ног 
по зо ри шта. Ука за но је на но ви по ку шај осни ва ња град ског по зо ри шта 
и ње гов рад. Пе ти део за ми шљен је као ана ли за дру штва ко је у еко ном-
ски и политички те шком вре ме ну ра ди на соп стве ном кул тур ном уз ди-

12  М. Пур ко вић, н. дело, 73–74.
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за њу. Ана ли зи ран је и рад са мог по зо ри шта кроз по сто је ће по зо ри шне 
ре цен зи је у ло кал ном ли сту. Ту је учи њен и по ку шај да об ја сни мо спре гу 
по зо ри шта и дру штва ко је га ства ра и због ко га по сто ји. На крају рада 
дати су прилози, списак извора и коришћене литературе, као и регис-
тар личних имена.

Осно ву овог из да ња пред ста вља ди плом ски рад од бра њен на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду на Ка те дри за исто ри ју Ју го сла ви је 
2003. го ди не. Су ге сти је и пред ло ге ко је су нам упу ти ли пре свих мен тор 
про фе сор др Љу бо драг Ди мић и члан ко ми си је до цент др Ми ра Ра до је-
вић при хва ти ли смо са за хвал но шћу и по ку ша ли смо да их угра ди мо у 
ову вер зи ју ра да. Рад је про ши рен но вим ис тра жи ва њи ма оба вље ним 
у Му зе ју по зо ри шне умет но сти Ср би је, Ар хи ву Вој во ди не, али и по нов-
ним пре гле да њем фон до ва Исто риј ског ар хи ва По жа ре вац. Та ко ђе смо 
сво ја зна ња на сто ја ли да про ши ри мо иш чи та ва њем но ве ли те ра ту ре, 
по себ но оне ко ја се ти че исто ри је и со ци о ло ги је кул ту ре, ка ко би смо да-
ли из ве сну ду би ну на шим за кључ ци ма. Де ло ви овог ра да об ја вље ни су 
у ма ло дру га чи јем ви ду у ча со пи си ма Бра ни чев ски гла сник (бр. 2, По жа-
ре вац 2004) и Мај дан  Ча со пис за књи жев ност, кул ту ру и на у ку (бр. 
1–2, Ко сто лац 2004). Пред чи та о цем је са да рад ко ји и да ље ни је ко на-
чан, али смо се тру ди ли да у ње га угра ди мо све оне чи ње ни це и по дат ке 
до ко јих смо до сада мо гли до ћи. Уложен је труд да излагање буде кон-
цизно, без сувишних података који би читаоцу били оптерећење. Рад је 
написан из позиције историчара који посматра један феномен у датом 
тренутку и покушава да га тумачи у складу са приликама. Нисмо има-
ли храбрости да се упуштамо дубље у вредновање позоришних комада 
и њихових приказа на сцени, јер за тако нешто не поседујемо одгова-
рајућу стручност. Циљ нам је да читаоца подстакнемо на размишљања 
о прошлим временима и сопственом идентитету. На чи та о ци ма је да 
про це не да ли смо у то ме успели. У сва ком слу ча ју, ово је по че так пи са-
ња кул тур не исто ри је По жа рев ца, ко јој се до са да од стра не исто ри ча-
ра из не по зна тих раз ло га ни је по кла ња ла ве ћа па жња.

Аутор
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ПО ЧЕ ЦИ ПО ЗО РИ ШНОГ ЖИ ВО ТА 
У ПО ЖА РЕВ ЦУ

Код Ср ба су вла да ри има ли ва жну уло гу то ком чи та ве исто ри-
је, па је са мим тим би ло ва жно и где вла дар бо ра ви. Та су се ме ста увек 
раз ви ја ла бр же од оста лих и би ла цен тар це ло куп ног жи во та дру штва и 
др жа ве. По жа ре вац је имао сре ћу да је кнез Ми лош Обре но вић у овом 
гра ду по ди гао је дан од сво јих дво ро ва – ко на ка за се бе, кне ги њу и си но-
ве.13  Из тог раз ло га углед По жа рев ца по рас тао је ме ђу гра до ви ма Кне же-
ви не Ср би је, а и сам кнез се ин те ре со вао за ње гов раз вој и на пре дак.

Пр ви по мен По жа рев ца да ти ра из гле да и ра ни је од го ди не ко ју на-
во ди Б. Пе ру ни чић, 1476.14  Ема Миљ ко вић-Бо ја нић на во ди по да так да 
се По жа ре вац по ми ње 1467. у Бра ни чев ском теф те ру као се ло са 42, а 
1476. са 53 ку ће.15  У деф те ру Сме де рев ског сан џа ка 1525. по ми ње се у 
окви ру мул ка сан џакбе га Ба ли-бе га Ја хја па ши ћа, и на бра ја се као јед но 
од три се ла у окви ру мул ка. Сре ди ном 16. ве ка По жа ре вац је убе ле жен 
са Ми ло шев цем као нај ве ће се о ско на се ље у на хи ји То по лов ник Сме де-
рев ског сан џа ка са 100 хри шћа на и 56 му сли ман ских до ма ћин ста ва.16  

Ње го ва ет нич ка струк ту ра би ла је ша ролика и ме ња ла се то ком 
ве ко ва. За вре ме на тур ске вла да ви не кроз По жа ре вац про ла зе, али у 
њему и оста ју мно ги Ср би, Гр ци, Вла си, Цин ца ри, Тур ци, Ма ђа ри, Нем-
ци, Бу га ри и Ци га ни, али је увек пре о вла да вао срп ски пра во слав ни жи-
ваљ.17  То ком Пр вог и Дру гог срп ског устан ка ње го во ста нов ни штво се 
по ве ћа ва ло и сма њи ва ло и ме њао се ње гов са став. М. Ми ла ди но вић, 
ис тра жи вач По жа рев ца и око ли не са по чет ка 20. ве ка, у свом ра ду об-
ја вље ном 1928. из но си за па жа ње да су са мо зе мљо рад ни ци по ма ла ма 
пра ви По жа ре вља ни, јер су са мо они ро ђе ни у По жа рев цу, док ве ћи на 
По жа ре вља на са ва ро шким за ни ма њи ма (тр гов ци, за на тли је, чи нов
ни ци) ни је ро ђе на у По жа рев цу. Сто га, ка же он, мо же се ре ћи да у ва ро-
ши По жа рев цу ве ћи на По жа ре вља на ни су По жа ре вља ни.18  По ње го вим 
ре чи ма у По жа рев цу је по чет ком 20. ве ка би ло са мо 2% ста ро се де ла ца, 

13  А. Ве се ли но вић, Р. Љу шић, Срп ске ди на сти је, Но ви Сад 2001, 148.
14  Б. Пе ру ни чић, Град По жа ре вац и ње го во управ но под руч је, Бе о град 1977, 72; М. Ј. 

Ми ла ди но вић, По жа ре вач ка Мо ра ва, По жа ре вац 1928, 144, на во ди да је пр ви по-
мен По жа рев ца из 1480, ве зу ју ћи га за анег до ту о Змај Ог ње ном Ву ку. 

15  Е. Миљ ко вић-Бо ја нић, Сме де рев ски сан џак 1476–1560. Зе мља–на се ља–ста нов ни
штво, Бе о град 2004, 219.

16  Исто, 75, 170.
17  Б. Пе ру ни чић, н. дело, 88.
18  М. Ј. Ми ла ди но вић, По жа ре вач ка Мо ра ва, По жа ре вац 1928, 190.
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док је оста ло ста нов ни штво при па да ло раз ли чи тим ет нич ким стру ја-
ма, од то га ти моч ко-бра ни чев ској (254 ро да), Ци га ни ма (54 ро да), шоп-
ској или тор лач кој стру ји (63 ро да), ин вер ској ми гра ци о ној стру ји (77 
ро до ва), мо рав ско-вар дар ској (74 ро да), ко сов ско-ме то хиј ској (26 ро-
до ва) и ди нар ској (55 ро до ва).19  Та кав ша ро лик ет нич ки са став да вао 
је По жа рев цу је дан осо бит из глед и мен тал ни склоп. По себ но зна чај ни 
за жи вот овог гра да би ли су Гр ци, чи је је по сто ја ње у По жа рев цу за бе-
ле же но још 1836, али је ве ро ват но да их је би ло још и ра ни је.20  Они су 
у жи во ту це ле Ср би је, па и По жа рев ца, од и гра ли зна чај ну уло гу, јер су 
ба ве ћи се углав ном тр го вач ким и за на тлиј ским по сло ви ма че сто пу то-
ва ли и у Ср би ју до но си ли но ви дах ко ли ко-то ли ко европ ске кул ту ре. 
Та кул ту ра се из ра жа ва ла у спо ља шњим ма ни фе ста ци ја ма, у на чи ну жи-
вље ња, гра ђе њу и опре ма њу ку ћа, на чи ну оде ва ња, по на ша ња...21  Од 
грч ких фа ми ли ја у По жа рев цу по зна те су Ла за ри дес, Јо ва но вић, Ха ри-
за но вић, Ко стић, Ди ми три је вић, Сто ја но вић, Ни ко лић, Еко но ми дес, 
Ман тић, Дар да, Бен џо, Ко ло њас и др.22  Ве ћи на је про ме ни ла сво ја пре-
зи ме на, по ср би ла се ка ко би се лак ше укло пи ли у но ву сре ди ну. По ред 
грч ких бе ле жи се ма ли број до се ље ни ка че шког, не мач ког, па чак и јед-
на фа ми ли ја ита ли јан ског по ре кла.23  Мно ги су до ла зи ли по слов но, од-
ла зи ли, али су мно ги и оста ја ли.

По Ми ло ше вом на ре ђе њу у По жа ре вац се до се ља ва ју тр гов ци и 
за на тли је из окол них се ла, а мно ги су ви дев ши пер спек ти ву за сво је по-
сло ве до ла зи ли и са ми из ра зних кра је ва.24  У пе ри о ду од 1836–1863. у 
По жа рев цу број тр го ва ца ра сте са 89 на 187, што је зна чај но, с об зи ром 
да је на ни воу це ле Ср би је број тр го вач ких до ма ћин ста ва био све га 5–
15%.25  О на пред ној тр го ви ни у По жа рев цу све до чи и по да так да је 1862. 
од 12 до ма ћи на из По жа рев ца ко ји су би ли у 7. по ре ској кла си би ло 6 тр-
го ва ца са вред но шћу има ња пре ко 2000 ду ка та, док Ва ље во на пример 
ни је има ло ни јед ног.26  Оно што их је при вла чи ло је сте по себ но раз ви-
је на из во зна тр го ви на. Тр гу је се углав ном по љо при вред ним про из во ди-
ма: сви ње, жи ви на, ја ја, го ве да, ко њи, жи та, ку ку руз, итд.27  Та тр го ви на 
се раз ви ја ла кроз чи тав 19. век пре ко Ду на ва, из при ста ни шта у се лу Ду-

19  М. Пур ко вић, н.дело, 41. (Пур ко вић по дат ке пре у зи ма од М. Ми ла ди но ви ћа, на ве
де но де ло). 

20  Б. Пе ру ни чић, н. дело, 815–817. (По пис ме ан џи ја у ко јем се по ми ње Ди ми три је 
Грк).

21  М. Ма ној ло вић, Ср би и Гр ци са по себ ним освр том на Гр ке у По жа рев цу, Збор ник 
ра до ва На род ног му зе ја у По жа рев цу, бр. 10, По жа ре вац 1996, 173.

22  М. Пур ко вић, н. дело, 37–38.
23  М. Ми ла ди но вић, н. дело, 185–187.
24  Б. Пе ру ни чић, н. дело,54.
25  Бо ја на Миљ ко вић-Ко стић, Струк ту ра град ског ста нов ни штва Ср би је сре ди ном 

19. ве ка, Бе о град 2002, 91.
26  Исто, 93–94.
27  Г. Д. Ву ло вић, Пу то во ђа (адре сар) кроз По жа ре вац и срез, По жа ре вац 1939, 4.
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бра ви ца. При су ство ве ли ког бро ја бо га тих тр го ва ца и оних у успо ну до-
во ди ло је у По жа ре вац и ве ли ки број за на тли ја. Та ко је већ 1832. у гра ду 
би ло пре ко 200 раз ли чи тих ду ћа на.28  Њи хов број на ста вља да се по ве-
ћа ва и ка сни је то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка у Ср би ји (кне за и кра ља) 
Ми ла на Обре но ви ћа. Ста новни шт во гра да се по ве ћа ва ло то ком 19. ве-
ка. Та ко је 1834. го ди не По жа ре вац имао 439 ку ћа, са 2303 ста нов ни ка, 
а 1839. 495 ку ћа, са 2596 становника, што га је ста вља ло у ред ве ћих ва-
ро ши.29  Град је 1873. бро јао 6909 ста нов ни ка, имао је 1200 при ват них 
до мо ва, 310 ду ћа на, 29 ме ха на, 6 му шких основ них шко ла са 6 учи те ља 
и 266 уче ни ка, 3 жен ске основ не шко ле са 3 учи те љи це и 132 уче ни це, 
ни жу гим на зи ју и зе мљо дељ ско-шу мар ску шко лу.30  Два де сет три го ди-
не ка сни је (1896) Фе ликс Ка ниц31  бе ле жи да По жа ре вац има 2100 ку ћа 
и 11500 ду ша, ка та стар ски план, ре гу ли са не, ши ро ке, осве тље не и кал-
др ми са не ули це са уз диг ну тим тро то а ри ма… са ле по укра ше ним ку ћа-
ма. Та ква со ци јал на струк ту ра да ла је свој до при нос раз во ју кул тур них 
ин сти ту ци ја. Од 1874. у гра ду по сто ји чи та о ни ца.32  За ко ном о ме сти-
ма ко јим су си сте ма ти зо ва на на се ља у Ср би ји од 1866. По жа ре вац је по-
ред Бе о гра да као окру жно ме сто до био ста тус ва ро ши, што га ста вља 
у ред град ских на се ља.33  Као се ди ште чи та вог окру га при вла чи ве ли ки 
број чи нов ни ка. При хва та ју ћи европ ске на ви ке, по ро ди це чи нов ни ка 
и тр го ва ца ву кле су сво ју сре ди ну на пред. Они у Ср би ји чи не ма ње од 
10% укуп ног ста нов ни штва, али је њи хов дру штве ни зна чај и ути цај да-
ле ко ве ћи.34 

Пред Пр ви свет ски рат град је бро јао при бли жно 10.000 ста нов ни-
ка,35  а у ње говом са ставу преовладавало је варошко становништво.Та ко 
је пре ма 630 до мо ва зе мљо рад ни ка би ло 634 до ма за на тли ја, 251 тр го вач-
ка ку ћа, 85 ка фе џиј ских, 252 чи нов нич ке, 28 адво кат ских и 264 до ма над-
ни ча ра.36  У то ку Пр вог свет ског ра та По жа ре вац је био раз ру шен и под 
бу гар ском оку па ци јом од 2. ја ну а ра 1916. до де цем бра 1918. Бу га ри за ци ја 
је и ов де до след но спро во ђе на у ко рист но вих вла сти.37  Крај ра та ста нов-
ни штво је до че ка ло са ве ли ким људ ским и ма те ри јал ним гу би ци ма, као и 
чи та ва Ср би ја. Ста нов ни штво је тек 1921. ус пе ло да се об но ви и до стиг не 
број од 10.578.38  У по сле рат ном пе ри о ду град је до жи вео на пре дак и ус-

28  Б. Пе ру ни чић, н. дело, 98–99.
29  Р. Љу шић, Кне же ви на Ср би ја 1830–1839, Бе о град 2004, 207.
30  Б. Перуничић, н. дело, 158.
31  Фе ликс Ка ниц, Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво од рим ског до ба до кра ја 19. ве ка, 

I, Бе о град 1986.
32  М. Пур ко вић, н. дело, 75.
33  Б. Миљ ко вић-Ко стић, н. дело, 20.
34  Алек сан дра Ву ле тић, По ро ди ца у Ср би ји сре ди ном 19. ве ка, Бе о град 2002, 133.
35  Г. Д. Ву ло вић, н. дело, 2.
36  М. Ј. Ми ла ди но вић, н. дело, 187.
37  М. Пур ко вић, н. дело, 29–30.
38  Г. Д. Ву ло вић, н. дело, 2.
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пон за „50% про це на та од пред рат ног, до бив ши кал др му, згра ду, елек трич-
но осве тље ње, пар ко ве, скве ро ве, раз не кул тур но-про свет не и на ци о нал не 
ин сти ту ци је, шко ле, хи ги јен ске уста но ве, же ле знич ку мре жу, итд.“39  Ми ран 
жи вот, вред но и мар љи во ста нов ни штво до при не ли су да у ме ђу рат ном 
пе ри о ду По жа ре вац оства ри на пре дак у сва ком по гле ду. До пред по че так 
Дру гог свет ског ра та број ста нов ни ка се уве ћао на 16.000. Ста нов ни штво 
је и да ље ори јен ти са но на тр го ви ну, занатство и не про из вод не де лат но сти 
(учи те љи, ле ка ри, офи ци ри, адво ка ти...). Има и пр вих ко ра ка у ин ду стри-
ји. По сто је 2 пар на мли на, елек трич на цен тра ла, 5 ци гла на и цре па на. Број 
за на та и за на тли ја је ве ли ки, пре ко 200 раз ли чи тих рад њи, од то га 14 аба-
џи ја, 24 бер бе ро-фри зе ра, 12 бра ва ра, 4 елек тро ин ста ла те ра, 18 му шких и 
15 жен ских кро ја ча, 11 ко ва ча, 18 обу ћа ра, 13 опан ча ра, 27 сто ла ра, 7 фо то-
гра фа, 33 хле бар ске рад ње, 2 во до ин ста ла те ра, 12 бра ва ра итд. За ни ма ња 
као што су мо дист ки ња, елек тро ин ста ла те ри и во до ин ста ла те ри го во ре 
о при лич но ви со ком ступ њу жи во та по жа ре вач ког дру штва. Го ди не 1939. 
По жа ре вац има 72 те ле фон ска прет плат ни ка, 6 згра да основ них шко ла, 4 
тр го вач ке и за на тлиј ске шко ле, гим на зи ју и тр го вач ку ака де ми ју, 2 цр кве, је-
вреј ску си на го гу. Град је имао 31 учи те ља и учи те љи цу, 23 ле ка ра, од то га 9 
са рен дген апа ра ти ма40 , 3 зу ба ра, 6 ба би ца, 2 јав на ку па ти ла, 2 штам па ри је, 
3 хо те ла, 83 ка фа не, крч ме и уго сти тељ ске рад ње, итд.41  Ова кво ста но в ни-
штво ни је сво је да не про во ди ло ба ве ћи се са мо сво јим основ ним по сло ви-
ма од ко јих је жи ве ло, већ је по ка зи ва ло ини ци ја ти ву у раз во ју кул тур них 
и про свет них ор га ни за ци ја у сво ме гра ду. Тих го ди на је По жа ре вац имао 
21 ху ма но, кул тур но, ви те шко и про свет но дру штво, 7 гимназијских и 4 
спорт ска дру штва.42  Сво је сло бод но вре ме гра ђа ни су про во ди ли у ка фа на-
ма, би о ско пи ма (ко јих је би ло два, у хо те лу Срп ска кру на и хо те лу Гранд), 
на се ли ма и маскенбалима, ко је су ре дов но при ре ђи ва ла ра зна про свет на 
и кул тур на удру же ња. За ба ве су при ре ђи ва не и у по жа ре вач ком парку тзв. 
кер ме си сва ке не де ље, уз му зи ку вој ног ор ке стра.43  Ипак, нај ви ше и нај бо-
љег дру штва ви ђа ло се на по зо ри шним пред ста ва ма. По жа ре вља ни су тра-
жи ли за ба ву ко ја ће им скре ну ти ми сли са сва ко днев них по сло ва и бри га, 
али у исто вре ме, у скла ду са схва та њи ма ове па три јар хал не сре ди не, ути-
ца ти по уч но, по себ но на омла ди ну. Све то су про на шли у по зо ри шту, па 
се код ста нов ни ка овог гра да раз ви ја по себ на љу бав пре ма овој вр сти умет-
нич ког из ра жа ва ња.

Та љу бав по чи ње из гле да још из вре ме на кад је Јо а ким Ву јић ства рао 
те ме ље срп ској по зо ри шној кул ту ри. Мо жда је и По жа ре вац, као че сто ме-
сто бо рав ка кне за Ми ло ша, имао при ли ке да ви ди пр ве по зо ри шне пре-

39  Исто, 4.
40  Б. Пе тра но вић, н.дело, I/328. (По чет ком 20. ве ка до ла зио је 1 ле кар на 10.000 ста-

нов ни ка. У По жа рев цу 1939. је дан ле кар до ла зи на 695 ст.)
41  Г. Д. Ву ло вић, н. дело, 5, 10–16, 19, 22, 25–26.
42  Г. Д. Ву ло вић, н. дело, 34–36.
43  Исто риј ски ар хив По жа ре вац (даље ИАП) Гра ђа нин, 1926–1932.
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ста ве три де се тих го ди на 19. ве ка,44  ма да по у зда них по да та ка о то ме не ма. 
Ми та Пе тро вић45  твр ди да пред ста ва ни је би ло кад Ми лош ни је био у Кра-
гу јев цу, а да их ни је би ло ни у ја ну а ру 1835. ка да је кнез бо ра вио у По жа рев-
цу. По сле Јо а ки ма Ву ји ћа на об но ви по зо ри шне кул ту ре у Ср би ји ра ди ли 
су Ата на си је Ни ко лић и Ј. Сте ри ја По по вић. За хва љу ју ћи њи ма бе ле жи се 
из ве сна по зо ри шна ак тив ност у Шап цу 1840. и 1847, у Сме де ре ву 1842, Кра-
гу јев цу 1850. и 1860. и у По жа рев цу 1841. Та да је Мој си ло Жи во и но вић,46  
учи тељ ста ри је кла се по жа ре вач ке шко ле, при ре ђи вао то ком ја ну а ра 1842. 
го ди не по зо ри шне пред ста ве са сво јим уче ни ци ма, о че му су пи са ле и Но
ви не србске.47  Та да су из гле да уче ни ци са сво јим учи те љи ма при ре ђи ва ли 
пр ве по зо ри шне пред ста ве.48  И пи сац ве ли ке исто ри је Ср би је Б. С. Стој-
ко вић пи ше да је у По жа рев цу пр вих ди ле тант ских пред ста ва би ло још од 
сре ди не 19. ве ка.49  Мо жда је на тај на чин По жа ре вац као не зва нич на пре-
сто ни ца же лео да ли чи на Кра гу је вац, кне же ву зва нич ну пре сто ни цу. 

У пр вим де це ни ја ма 20. ве ка на ста ја ле су но ве ди ле тант ске и рад-
нич ке по зо ри шне гру пе као што су Ва са Пе ла гић по чет ком 1920. го ди не, 
на ини ци ја ти ву Три ше Кац ле ро ви ћа, со ци ја ли стич ког по сла ни ка од 1912. 
Од 1924. по сто ји Рад нич ко кул тур но-умет нич ко дру штво Абра ше вић. У ју-
лу 1927. осно ва но је Кул тур но-умет ни чко дру штво Свест50  са драм ском и 
там бу ра шком сек ци јом. У ја ну а ру 1929. рад ни ци су фор ми ра ли дру штво 
под име ном Чи ча Или ја (по Или ји Ста но је ви ћу Чи чи, по зна том ко ми ча ру 
бе о град ског На род ног по зо ри шта), ко је је би ло нај ак тив ни је баш у вре ме-
ну кад је по сто ја ло про фе си о нал но по зо ри ште у По жа рев цу и по сле ње-
го вог уки да ња. Под овим име ном де ло ва ли су до 1934, ка да ме ња ју име у 
КУД Абра ше вић, под ко јим су ра ди ли до по чет ка 1941. го ди не.51  

44  М. Пур ко вић, н. дело, 75. 
45  Ми та Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је, I, Бе о град 1901, 868.
46  Мој си ло Жи во и но вић ро ђен је 1811. го ди не у Пан че ву. За вр шио је срп ску и че ти ри 

раз ре да не мач ке шко ле. За вр шио је бо го сло ви ју у Вр шцу и Пе шти. У Ср би ји је од 
1838, ка да је тра жио слу жбу и по ста вљен у ок то бру за учи те ља у По жа рев цу. Због 
те шких ма те ри јал них при ли ка ви ше пу та је тра жио слу жбу у управним органима. 
По ста вљен је за пи са ра Сре за хо мољ ског у По жа ре вач ком окру гу 1844, био пи сар 
сре за По жа ре вач ког, а од 1853. пи сар у Окру жном на чел ству у По жа рев цу. Из гу-
био је слу жбу на ред не го ди не. Умро је ма ја 1856. На пи сао је не ко ли ко дра ма; С. Во-
ји но вић, О Мој се ју. Жи вот ни пут и ства ра ла штво Мој си ла Жи во ји но ви ћа, Бра-
ни че во, бр. 5, По жа ре вац 1983; М. Вла ди ми ро вић, По жа ре вач ко по зо ри ште, Бра-
ни че во, бр. 6, 1982, 443.

47  Ар хив Ср би је (даље АС) МУД – ПО VII 1841, Ра порт На чел ства Окру га по жа ре вач-
ког од 15. 2. 1841, лист 12. При ка за но је укуп но 8 пред ста ва, и то ко ма ди: Твр ди ца, 
ко ји је имао и ре при зу, Жр тва Авра мо ва, Сиг фрид и Ге но ве ва, Зла же на, та ко ђе ре-
при зи ра на, Ро мео и Ју ли ја, Ми лош Оби лић или Бој на Ко со ву...

48  П. Волк, По зо ри шни жи вот у Ср би ји 1835–1944, Бе о град 1992, 24.
49  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка до мо дер ног до ба 

(дра ма и опе ра), Бе о град 1977–1979, 917.
50  ИАП Гра ђа нин, бр. 4 за 1928, стр. 3.
51  М. Вла ди ми ро вић, По жа ре вач ко по зо ри ште, Бра ни че во, бр. 6, По жа ре вац 1982, 

452–454; По жа ре вач ки ал ма нах, По жа ре вац 1957, 125–126; Гра ђа нин, бр. 97 за 
1928, стр. 3. 
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По ред пред ста ва ло кал них ди ле тант ских гру па у По жа ре вац су 
свра ћа ла ра зна пу ту ју ћа по зо ри шта крајем 19. и по чет ком 20. ве ка. Не-
ких си гур ни јих по да та ка о по зо ри шном жи во ту у пе ри о ду до 1926. не ма 
због не до стат ка из вор не гра ђе, али на осно ву рас по ло жи вих по да та ка 
мо же се уви де ти да су у По жа ре вац свра ћа ле раз не по зо ри шне тру пе. 
То су пу ту ју ће тру пе Ду ша на Жи во ти ћа, Љу бо ми ра Ра ји чи ћа Чвр ге, чи-
јој је тру пи при сту пи ла Жан ка Сто кић као пра ља,52  Ми лу ти на Спа и ћа,53  
Љу бе Ву ку ма но ви ћа, у чи јој је по зо ри шној тру пи за по чео сво ју глу мач ку 
ка ри је ру Ми ли во је Жи ва но вић.54  По жа ре вац су по ред пу ту ју ћих по се ћи-
ва ла и град ска по вла шће на по зо ри шта, и то пре свих Срп ско на род но 
по зо ри ште из Но вог Са да, Под рињ ско по вла шће но, Би тољ ско град ско 
по зо ри ште, о чи јим су нам по се та ма оста ле за бе ле шке у ло кал ним но-
ви на ма. Та ко је 1889. у Гра ђа ни ну бр. 4. од 14. ма ја на ја вљен до ла зак 
Срп ског на род ног по зо ри шта из Но вог Са да. Упра ва овог по зо ри шта 
је же ле ла да у По жа рев цу про ве де свој лет њи од мор од 15. јуна до 1. ав-
густа и да при ре ди рад ним да ни ма два на јест пред ста ва у прет пла ти, 
сва ке не де ље и пра зни ка пред ста ву ван прет пла те са мо кад би би ли 
си гур ни да би јој сва ка пред ста ва у прет пла ти мо гла до не ти 200 ди
на ра. Пи сац члан ка обе ћа ва ако не ви ше, бар на ве де ну су му. Рад ми ла 
Ми ло вић55  на во ди по да так да је 1921. у По жа рев цу го сто ва ло Ша бач-
ко по вла шће но по зо ри ште Јо ва на Ту ца ко ви ћа. Под рињ ско по вла шће но 
по зо ри ште је го сто ва ло 1925. око Ус кр са, али у штам пи ни су за бе ле же-
не по вољ не кри ти ке.56  Ве сти из 1926. го во ре о го сто ва њу истог по зо ри-
шта и по њи ма би се ре кло да су пред ста ве би ле вр ло по се ће не, јер је 
за њих кар те би ло по треб но узе ти од мах.57  Исте го ди не у но вем бру ме-
се цу бе ле жи се да ва ње пред ста ва Два цван ци ка, Пу ков ник Вал де мар, 
Вој во да Бра на, у По зо ри шту код Злат ног Плу га, али не ма по да та ка о 
ком се го сту ју ћем по зо ри шту ра ди.58  То ком 1927. го ди не По жа ре вац 
ће обо га ти ти свој кул тур ни жи вот го сто ва њи ма тру пе Ми ха и ла Спа-
и ћа у фе бру а ру и Под рињ ског по вла шће ног по зо ри шта Ду ша на Жи во-
ти ћа од 24. апри ла до 2. ју на. У то ку свог бо рав ка при ка за но је у са ли 
хо те ла Злат ни плуг пре ко 16 пред ста ва, а у њи ма су По жа ре вља ни као 

52  Б. С. Стој ко вић, н. дело, 917; М. Вла ди ми ро вић, н.дело, 452.
53  ИАП Гра ђа нин, бр. 14 за 1927, стр. 3. 
54  М. Вла ди ми ро вић, н.дело, 452.
55  Р. Ми ло вић, По жа ре вац у про ху ја лим по зо ри шним се зо на ма, Бра ни че во, бр. 6, По-

жа ре вац 1982, 456–458.
56  ИАП Гра ђа нин, 1925, бр 32, 34 и 36. Том при ли ком, из ме ђу оста лих, игра не су пред-

ста ве Из бор на род ног по сла ни ка, Су ђа је, Зо на Зам фи ро ва, Зу леј ка, Лу кре ци ја Бор
џи ја, Зми ја де вој ка.

57  Исто, бр. 36 за 1926, стр. 3. Та да је го сто вао Ми ха и ло Ко ва че вић, члан бе о град ског 
На род ног по зо ри шта, ко ји је по ре чи ма пи сца члан ка био нај бо љи у ин тер пре ти-
ра њу Шек спи ро вих и Иб зе но вих ју на ка. Из ме ђу оста лих пред ста ва при ка зан је и 
Мле тач ки тр го вац.

58  Исто, бр. 90–92 за 1926. 
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глум це–го сте мо гли да ви де Жан ку Сто кић, До бри цу Ми лу ти но ви ћа, 
Ду ша на Ра ден ко ви ћа, пр ва ке бе о град ског На род ног по зо ри шта. По себ-
но су се об ра до ва ли Жан ки, ко ју пи сац члан ка на зи ва сун це Бе о гра да 
... сла ва Ср би је...59  Чест гост по жа ре вач ке пу бли ке би ло је Срп ско на-
род но по зо ри ште из Но вог Са да. Они су ужи ва ли сим па ти је пу бли ке, 
та ко да је за њи хо ве пред ста ве би ло ви ше по се ти ла ца не го што је би ло 
ме ста, па пи сац члан ка у ло кал ном ли сту бе ле жи да се пу бли ка гу ши-
ла.60  О то ме го во ри и чи ње ни ца да је Срп ско на род но по зо ри ште у По-
жа рев цу бо ра ви ло од 28. мар та до 1. ма ја 1928. и за тих 33 да на да ло је 
пре ко 30 пред ста ва са огром ним успе хом.61  До осни ва ња Об ла сног на-
род ног по зо ри шта у По жа рев цу пу бли ку овог гра да за ба вља ло је и Би-
тољ ско град ско по вла шће но по зо ри ште, ко је је го сто ва ло од 7. мар та 
до 24. априла 1929.62 

Еко ном ски и кул тур но са зре ла, по се ћу ју ћи ма сов но пред ста ве, 
што ди ле тант ске, што про фе си о нал них го сту ју ћих по зо ри шта, по жа ре-
вач ка пу бли ка је из гра ди ла од нос пре ма ин сти ту ци ји по зо ри шта, та ко 
да је мо гла да при сту пи озбиљ ном по слу ства ра ња соп стве не по зо ри шне 
ку ће. Тај по сао на из град њи соп стве не кул ту ре и уз ди за њу соп стве не 
умет нич ке све сти на је дан ви ши ни во усле ди ће у на ред ним го ди на ма.

ОСНИ ВА ЊЕ ОБ ЛА СНОГ НА РОД НОГ 
ПО ЗО РИ ШТА У ПО ЖА РЕВ ЦУ

Пре ма За ко ну о из ме на ма и до пу на ма По зо ри шног за ко на из 
1911. од 1922. на ни воу др жа ве по сто ја ле су три ка те го ри је по зо ри шта, 
и то: ве ли ка др жав на по зо ри шта у Бе о гра ду, За гре бу, Љу бља ни, по кра-
јин ска по зо ри шта у Но вом Са ду, Оси је ку, Ско пљу, Са ра је ву, Ма ри бо ру 
и Спли ту, и по вла шће на град ска по зо ри шта у Ва ра жди ну, Це љу, Ни шу, 
Вр шцу и у Су бо ти ци, ко је је у том тре нут ку би ло у ства ра њу. Др жав на 
и по кра јин ска по зо ри шта до би ја ла су др жав ну субвенцију, а град ска су 
из др жа ва на од соп стве не пу бли ке и ме ста у ко ји ма су де ло ва ла. Не ка по-
вла шће на пу ту ју ћа по зо ри шта по пут Под рин ског, Би тољ ског и Ти моч-
ког пу ту ју ћег по зо ри шта ужива ла су та ко ђе пот по ру др жа ве.63  Та ква 
по зо ри шна струк ту ра очи то да ни је мо гла да за до во љи по тре бе пу бли-
ке на те ри то ри ји чи та ве др жа ве. Мо жда су се жи те љи По жа рев ца осе ти-
ли до вољ но еко ном ски спо соб ни и за ин те ре со ва ни да мо гу соп стве ним 

59  ИАП Гра ђа нин, бр. 31–43 за 1927.
60  Исто, бр. 28 за 1928, стр. 2.
61  Исто, бр. 35 за 1928, стр. 3.
62  Исто, бр. 19–24 за 1929.
63  З. Т. Јо ва но вић, На род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не (1936–1941), Бе о град – 

Но ви Сад 1996, 18.
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сна га ма да из др жа ва ју по зо ри ште ко је би под ми ри ва ло њи хо ве кул тур-
не по тре бе. За то се кре ну ло са оства ре њем те иде је у пр вим ме се ци ма 
1929. го ди не.

Пр ви на го ве штај осни ва ња град ског по зо ри шта из нет је у ло-
кал ном по жа ре вач ком ли сту Гра ђа нин у де цем бру 1928. Пи сац члан ка 
ве ру је да ће уско ро и на ша ва рош до би ти град ско ди ле тант ско по зо
ри ште.64  Она је по че ла да се спро во ди у де ло то ком пр вих ме се ци 1929, 
да би на кон фе рен ци ји одр жа ној у хо те лу Срп ска кру на 4. апри ла би ла 
до не та од лу ка о обра зо ва њу град ског ди ле тант ског по зо ри шта ини ци
ја ти вом г. Ан дри ћа, про фе со ра и још не ко ли ко ин те лек ту а ла ца.65  Мо-
ти ви за обра зо ва ње по зо ри шта ви де се де ли мич но из го во ра г. Или ћа, 
адво ка та, јед ног од осни ва ча. Он је на ро чи то на по ме нуо да сви има мо 
де це и мно го гре ши мо што ша ље мо де цу у би о ско пе јер та мо ви де мно
ге скан да ли зме и бо ље је да их упу ћу је мо у по зо ри ште где ће до би ти 
ви ше мо рал не и вас пит не пот по ре.66  На још не ко ли ко са ста на ка ство-
ре но је Дру штво за По жа ре вач ко на род но по зо ри ште. На тим за се да-
њи ма узе ли су уче шћа при пад ни ци раз ли чи тих дру штве них кру го ва, 
а по зив за уче шће упу ћен је и чи нов ни ци ма, гра ђа ни ма јав них про фе-
си ја, тр гов ци ма, за на тли ја ма и свим оста лим гра ђа ни ма и гра ђан ка ма 
љу би те љи ма по зо ри шне умет но сти.67  Ти ме се из гле да хте ла ство ри-
ти јед на ши ра дру штве на осно ва за ову уста но ву ка ко би она мо гла да 
жи ви, али и да про све ћу је је дан ве ћи део за јед ни це. Ко нач но 24. апри ла 
1929. по зо ри ште је осно ва но и до би ло упра ву. Њу су чи ни ли др Ву ко та 
Бо жо вић, као пред сед ник, Ми ша Об ра до вић, тр го вац, као пот пред сед-
ник, Ра да Мар ко вић, адво кат, као се кре тар, Жар ко Ми ло са вље вић, чи-
нов ник Тр го вач ке бан ке, као бла гај ник. За чла но ве упра ве иза бра ни су 
др Со ја Ље ше вић,68  Ми ха и ло Кр стић, председник оп штин ског су да, и 
Ђор ђе На у мо вић, штам пар. За пред сед ни ка Над зор ног од бо ра иза бран 
је из ве сни Драг. Јан ко вић, ле кар. Фор ми ран је и Умет нич ки од бор, а чи-
ни ли су га г. Ми ло ва но вић, су ди ја, Ми ло рад Ра до вић Ра ул, уред ник Гра
ђа ни на, и То дор Илић, адво кат. Тех нич ки од бор чи ни ли су Ми ха и ло 
Сто ја но вић, су ди ја, Во ја Жив ко вић, по ре зник, и Ми о драг Ра шић, тр го-
вац.69  Очи глед но је на осно ву зва ња и ти ту ла да је у Оснивачки од бор 
и Управ ни од бор ушао крем по жа ре вач ког дру штва. У тај по сао ушли 
су ве о ма про ми шље но јер су, као што се ви ди из ре че ног, обра ти ли па-

64  ИАП Гра ђа нин, бр. 105 за 1928, стр. 3.
65  Исто, бр. 27–28 за 1929, стр. 3.
66  Исто, бр. 28 за 1929, стр. 1.
67  ИАП Грађанин, бр. 30 за 1928, стр. 2.
68  Др Со ја Ље ше вић је сту ди ра ла у Пе тро гра ду 1902 и 1903. као др жав ни пи то мац. 

Према В. Гавриловић, Жене лекари у ратовима 18761945. на тлу Југославије 
(Београд 1976, 20, 49), за вр ши ла је ме ди ци ну у Па ри зу, а ра ди ла је у По жа рев цу. Љ. 
Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та. О сту ден ти ма из Ср би је на европ ским уни вер зи
те ти ма у 19. ве ку, Бе о град 2003, 290–292.

69  ИАП Гра ђа нин, бр. 33 за 1928, стр. 3
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жњу на сва ва жна пи та ња у жи во ту јед ног по зо ри шта, фи нан сиј ска, тех-
нич ка и умет нич ка. Ме ђу тим, и по ред све же ље за осни ва њем град ског 
по зо ри шта, по сто ја ли су број ни про бле ми, што се ви ди из че сте сме не 
управ ни ка. Док је по сто ја ло као Об ла сно на род но по зо ри ште, на че лу 
упра ве би ли су: Пе тар Ма тић, глу мац (од 1. 5. до 6. 7. 1929), Ду шан Ку-
јун џић, глу мац (од 6. 7. до 1. 10. 1929), М. Ра до вић Ра ул (од 1. 10. до 1. 
11. 1929), Ми ха и ло Ла зић, глу мац (од 1. 11. до 8. 11. 1929), Алек сан дар 
Ра шко вић (од 1. 12. 1929. до 1. 1. 1930), и по но во Ду шан Ку јун џић (од 3. 
1. до 20. 7. 1930).70 

Про бле ми но во о сно ва ног по зо ри шта би ли су ве за ни пре све га 
за огра ни че не фи нан си је. Ка да је по зо ри ште осно ва но, из ра же на је на-
да да ће по моћ пру жи ти Ооб ла сни од бор и Оп штин ски суд да уста но ва 
мо же да жи ви.71  Не зна се ка ко и ко ли ко су ове две уста но ве при по ма га-
ле, али је чи ње ни ца да то ни је би ло до вољ но и да се по зо ри шна упра ва 
стал но до ви ја ла ка ко да по зо ри ште оп ста не. Че сти су апе ли на по зо ри-
шну пу бли ку72  и чла но ве Дру штва за Об ла сно на род но по зо ри ште да 
упла те ме сеч ну прет пла ту ко ја је би ла 10 ди на ра ме сеч но и до но си ла је 
по вла сти цу прет плат ни ку од 20% по пу ста при ку по ви ни ула зни це (са 
15 на 10 ди на ра).73  По зо ри ште су у пр вим ње го вим да ни ма по ма га ли 
и за љу бље ни ци у по зо ри шну умет ност, та ко што су да ва ли но вац или 
из во ди ли бес плат не ра до ве на сце ни, или да ва ли ма те ри јал за де кор.74  
Скром не су ме до би ја ле су се и од ре кла ма ко је су ис ти ца не на по зо ри-
шне за ве се.75  Би ло је и нов ча них при ло га оних ко ји су схва та ли зна-
чај ове уста но ве. Та ко је Ко ста Ко стић, шеф же ле знич ке ло жи о ни це у 
пен зи ји, по зо ри шту при ло жио 1000 ди на ра. Исту су му по зо ри шту су 
при ло жи ли и Дра ган С. Сте ва но вић, рен ти јер из Бе о гра да, Сте ва Сто ја-
но вић, пред сед ник оп шти не у По жа рев цу, Во ји слав Ма рин ко вић, ми ни-
стар ино стра них де ла...76  То ком дру ге по ло ви не 1929. го ди не чла но ви 
По зо ри шног од бо ра, са пред став ни ци ма оп штин ске вла сти, у три ма ха 
су од ла зи ли у Но ви Сад код ба на Ду нав ске ба но ви не, не би ли до би ли 
не ку по моћ.77  По моћ је обе ћа ва на и из ра жа ва на је ра дост због по сто ја-
ња та кве уста но ве, на гла ша ван је њен вас пит ни и на ци о нал ни зна чај у 
оства ре њу иде о ло ги је ин те грал ног ју го сло вен ства, али кон крет них ре-
зул та та тих обе ћа ња ни је би ло док пожаревачко позориште ко нач но ни-

70  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта, Ниш 1936, 219–221.
71  ИАП Гра ђа нин, бр. 28 за 1929, стр. 3.
72  Исто, бр. 24 за 1930, стр. 3.
73  Исто, бр. 11 за 1930; бр. 32 за 1930; бр. 45 за 1930.
74  Исто, бр. 76 за 1929. стр. 2.
75  Исто, бр. 53 за 1929, стр. 3.
76  ИАП Гра ђа нин, бр. 67 за 1929; 73 за 1929; 56 за 1929.
77  Исто, бр. 100 за 1929; бр. 44 за 1930. По се те су учи ње не 15. 12. 1929. у По жа рев цу 

при ли ком по се те ба на По жа рев цу; сле де ћа је би ла 11. 3. 1930, а по след ња ко јом је 
по зо ри ште пре шло на Ба но ви ну 1. 6. 1930.
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је по ста ло ба но вин ска уста но ва. На и ме, ви дљи во је из рас по ло жи вих 
из во ра да је Об ла сно на род но по зо ри ште у се зо ни 1929/1930. ег зи сти-
ра ло ис кљу чи во за хва љу ју ћи по зо ри шној пу бли ци и ње ним по се та ма. 
Ипак та пу бли ка ни је мо гла да у пот пу но сти обез бе ђу је опстанак овој 
зах тев ној вр сти умет но сти, па је по зо ри шна упра ва сво је по зо ри ште во-
ди ла у дру ге гра до ве не би ли та ко обез бе ди ла по треб на сред ства.

Свој рад по зо ри ште је за по че ло у По жа рев цу на Ус крс 5. ма ја 1929. 
са пред ста вом Бе о град ски Дон Жу ан78  Ни ко ле Јо ва но ви ћа, у ре жи ји Пе тра 
Ма ти ћа. Де ло је пред ста вља ло ко мич ну при чу о књи го во ђи Та си Та си ћу, 
ше пр тљи са тај ним, при ват ним жи во том.79  У то ку свог по сто ја ња као 
Об ла сно на род но по зо ри ште да ло је пре ко 100 пред ста ва у По жа рев цу, не 
ра чу на ју ћи оне на го сто ва њи ма. Пред ста ве су се вр ло че сто да ва ле дан за 
да ном, не ка да и по две днев но, а по себ но пра зни ци ма и не де љом. 

На ре пер то а ру су би ли стра ни и до ма ћи по зо ри шни ко ма ди. 
Њи хов са др жај ни је се раз ли ко вао од ре пер то а ра бе о град ских и дру гих 
град ских по зо ри шта. Ме ђу тим, из о ста ја ла су де ла ви со ке умет нич ке 
вред но сти, али је и то био ма нир вре ме на ко је је тра жи ло ла ке и за бав-
не ко ма де, пра во по зо ри ште.80  Пред ност је пре све га да ва на на ци о нал-
ном ре пер то а ру, што је би ло у скла ду са но вом др жав ном иде о ло ги јом 
ко ја је про па ги ра ла на ци о нал но за јед ни штво. Углав ном се игра ју ко ма-
ди из на род ног жи во та. Ну ши ће ве ко ме ди је су оми ље не. Публику су 
нарочито привлачили: Сум њи во ли це, На род ни по сла ник, Про тек ци ја, 
Пут око све та, Гђа Ми ни стар ка од Ну ши ћа, Зу лум ћар од Ћо ро ви ћа, 
Ха са на ги ни ца Огри зо ви ћа, Же нид ба и удад ба од Ј. С. По по ви ћа, Зу леј
ка Ми ха и ла Ди ми ћа, Жи вот за ди нар, Шо ки ца, Два цван ци ка, Под ва ла 
од Гли ши ћа, Ђи до, Хај дук Стан ко од Ве се ли но ви ћа. Од стра них ауто ра 
игра ју се: Чи ки на ку ћа од Мја сниц ког, Тај фун од Лен ђе ла, Се о ска ло ла 
од То та, Ка фа ни ца од Бер на ра, У но вој ко жи Ре ја, Не по ште ња ци од Ро-
ве те, Ро ђа ка из Вар ша ве од Вер не ја, Скам по ло Ни ко де ми ја, Осма же
на Са во а ра, Бог осве те Ш. Аша...

Као ре ди те љи пот пи си ва ли су се Пе тар Ма тић, Ду шан Ку јун џић, 
а је дан ко мад је ре жи рао и мла ди глу мац Па вле Бо га тин че вић.81 Ре жи се-
ри ни су увек успе ва ли да ис пу не свој основ ни за да так: да пред ста ва на 
сце ни бу де до бро по ста вље на и од и гра на. За то су че сто про зи ва ни од по-
зо ри шних кри ти ча ра у ло кал ним но ви на ма. Кри ти ке су па да ле због ло-
ше по де ле уло га, због не до вољ ног бро ја про ба, ло ше на у че них уло га.82 М. 
Ра до вић Ра ул, је дан од нај че шћих пи са ца чла на ка о по зо ри шту, уред ник 

78  Исто, бр. 35 за 1929, стр. 3.
79  Рај ко Сто ја ди но вић, На род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не у По жа рев цу (1929–

1934 г.), Бра ни че во, бр. 3–4, 1975, стр. 248.
80  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка до мо дер ног до ба... 

1984.
81  ИАП Гра ђа нин, бр. 91 за 1929, стр. 2.
82  Исто, бр. 70 за 1929, стр. 2.
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ло кал ног ли ста Гра ђа нин, тра жи да се на по зо ри шној ли сти ста ви име 
ре жи се ра, ка ко би га под вр гли оправ да ној и стро гој кри ти ци. Због ло-
ше упра ве и не у твр ђе не по зо ри шне по ли ти ке ишло се на да ва ње што 
ве ћег бро ја пред ста ва, че сто ло шег умет нич ког ква ли те та.83 

Глу мач ки ан самбл чи ни ли су љу ди пре ма пи са њу ло кал не штам-
пе из вр сне вред но сти и из вр сне во ље,84  Али то ни је био пред у слов и за 
до бре пред ста ве. Че сто баш ти глум ци из ла зе на сце ну са не до вољ но на-
у че ним уло га ма, или их из го ва ра ју па па гај ском де кла ма ци јом.85  Би ло је 
и тре ну та ка ка да су у Гра ђа ни ну мо гле да се на ђу и по хвал не ре чи: Труд 
и оду ше вље ње глу ма ца с ко јим су игра ли ову од лич ну Сте ри ји ну ко ме ди
ју за слу жу је сва ко по што ва ње и ди вље ње. Осе ћа се да има мо пред со бом 
умет ни ке, ко ји вла да ју сце ном и сво јим уло га ма.86  По зо ри шну тру пу су 
чи ни ли: Ка ти ца М. Ла зић, Хи ја цин та Ха ри то но вић, Је ле на Ку јун џић, Ка-
ћа Сто ја ди но вић, Дра га Ми ло је вић, На да Пе тро вић-Бан дић, Зо ра Цр но-
гор че вић, Ле по са ва Ко ла ре вић, Ле по са ва Ђор ђе вић, Ол га Сто ја ди но вић, 
Да на Пе тро вић, Ми ха и ло Ла зић, Ду шан Ку јун џић, Алек сан дар Ра шко-
вић, Ми лан Бан дић, Ми лан Ај ваз, Пе тар Ма тић, Ми о драг Авра мо вић, 
Ми лан Жив ко вић, Ми ло рад Ве лич ко вић,87  Па вле Бо га тин че вић и Јо ван 
Ха ри то но вић. Тру пу су чи ни ли и ди ле тан ти, од ко јих се по ми њу из ве сни 
На стић, В. Жив ко вић, По по вић, Ла за ре вић, Ми ро слав Ми ја то вић, из-
ве сни Бр кић и Во ја Жив ко вић, ко ји су са ве ли ким ен ту зи ја змом до при-
но си ли ра ду по зо ри шта.88  Од ди ле та на та по себ но је це њен Ми ро слав 
Ми ја то вић, ко ји је из гле да уз по зо ри ште био од осни ва ња и по се до вао 
при род ни та ле нат за глу му.89  Ве ћи на глу ма ца би ла је без не ког пра вог 
глу мач ког обра зо ва ња. Не ма по да та ка да ли је не ко од њих за вр шио ика-
кву умет нич ку или глу мач ку шко лу. Њи хо ва глав на шко ла би ла је сце на. 
Тек са до ла ском но ве ге не ра ци је, ко ју је пред ста вљао Па вле Бо га тин че-
вић, по зо ри ште до би ја обра зо ва ног глум ца.90 Бо га тин че вић је, наиме, 
свр шио Глу мач ко-ба лет ску шко лу, ко ја је од 1921. ра ди ла у Бе о гра ду и 
озбиљ но обра зо ва ла но во глу мач ко по ко ље ње.91  На по жа ре вач кој сце-
ни по себ но је че сто хва ље на Зо ра Цр но гор че вић, П. Бо га тин че вић, Ми-
лан Ај ваз, Да на Пе тро вић, Пе тар Ма тић, Ле по са ва Ко ла ре вић...

По себ на ра дост за по жа ре вач ку пу бли ку би ла су го сто ва ња глу-
ма ца из пре сто ни це. По жа ре вља ни су та ко има ли част да гле да ју Жан ку 

83  ИАП Грађанин, бр. 94 за 1929, стр. 5.
84  Исто, бр. 42 за 1929, стр. 3.
85  Исто, бр. 70 за 1929, стр. 2.
86  Исто, бр. 19 за 1930, стр. 3.
87  Исто, бр. 69 за 1929, стр. 2. Опро штај на пред ста ва за М. Ве лич ко ви ћа у ав гу сту 

те го ди не.
88   Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка..., стр. 917–918.
89  ИАП Гра ђа нин, бр. 28 за 1930, стр. 2.
90  ИАП По зо ри ште – По жа ре вац 1929–1934, (у даљем тексту: НПДб-По): Фа сци кла 

Об ла сно на род но по зо ри ште, Мол ба Па вла Бо га тин че ви ћа од 15. 6. 1929.
91  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка…, 777.
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Сто кић у Го спо ђи Ми ни стар ки,92  Ми ли во ја Жи ва но ви ћа у Бо гу Осве
те Ша ло ма Аша,93  До бри цу Ми лу ти но ви ћа, Ви то ми ра Бо ги ћа,94  Сој-
ку Но ва ко вић...95 

Глум ци су ужи ва ли за шти ту Удру же ња глу ма ца Кра ље ви не СХС 
из Бе о гра да. Ово удру же ње је убр зо на кон осни ва ња по жа ре вач ког по-
зо ри шта у По жа рев цу осно ва ло сво је пред став ни штво, на чи јем је че лу 
био Ду шан Ку јун џић. То та ко ђе го во ри о озбиљ но сти ра да ове уста но-
ве и да су је та квом сма тра ли и у глу мач кој цен тра ли, тј. у Бе о гра ду. Ду-
шан Ку јун џић као по ве ре ник Удру же ња глу ма ца оба ве стио је 29. 9. 1929. 
упра ву по зо ри шта да све од лу ке Управ ног од бо ра ко је се ти чу чла но ва 
по зо ри шта упу ћу ју ис кљу чи во пре ко По ве ре ни штва, а и обр ну то, сва-
ки акт упу ћен од стра не чла но ва по зо ри шта упра ви тре ба да бу де по-
слат пре ко овог ор га на.96  Ово удру же ње је пру жа ло из ве сну за шти ту 
глум ци ма, па су у сво јим мол ба ма за ан га жман оба ве зно на во ди ли да 
су чла но ви Удру же ња.97 

Пред ста ве су се игра ле у са ла ма по жа ре вач ких хо те ла и ка фа на 
у вре ме док град ни је имао сво ју по зо ри шну згра ду, али и по сле, ка да је 
обез бе ђе на згра да за ту на ме ну. То ком по зо ри шне се зо не 1929/30. пред-
ста ве су игра не у хо те ли ма Срп ска кру на и Злат ни плуг. По сто ја ла је 
и лет ња сце на у дво ри шту та да шњег Де чи јег за ба ви шта, не ка да шњој 
при ват ној ку ћи Кр сте Ни ко ла је ви ћа,98 где је да нас сме штен На род ни 
му зеј у По жа рев цу. Нај по год ни је ме сто за при ре ђи ва ње по зо ри шних 
до га ђа ја би ла је из гле да ка фа на-хо тел Срп ска кру на, јер су ту нај че шће 
и нај ду же игра не пред ста ве. Ту је и оформ ље но Об ла сно на род но по зо-
ри ште, ту је ра дио би о скоп у ко ме је пр ви пут у По жа рев цу при ка зан 
тон-филм,99  па се мо же без ус те за ња за кљу чи ти да је ова ка фа на би ла 
сре ди ште кул тур ног жи во та овог гра да. Хо тел је др жао Ри ста Х. Ко ло-
њас, ко ји се у Ср би ју до се лио око 1850. из Грч ке. Хо тел је ре но ви рао 
1926, и то ве о ма те мељ но, јер се мо гао по хва ли ти да рас по ла же са 35 
пр во кла сно на ме ште них со ба, са лом за би о скоп ске и по зо ри шне пред-
ста ве, пр во кла сном тр пе за ри јом, га ра жом, ку па ти ли ма и свим оста лим 
по тре ба ма хо те ла.100  По зо ри ште је има ло не сре ћу да та ко мо дер но и со
лид но из гра ђе на би на са свим де ко ри ма у хо те лу Срп ска кру на не ста не 
у по жа ру ко ји је за хва тио хо тел 24. 12. 1929. Та да је уни ште но мно го од 

92  ИАП Гра ђа нин, бр. 78 за 1929, стр. 2.
93  Исто, бр. 63 за 1929, стр. 2.
94  Исто, бр. 102 за 1929, стр. 2.
95  Исто, бр. 52 за 1929, стр. 3.
96  ИАП, НПДб-По, Об ла сно на ро дно по зо ри ште, бр. 4 од 29. 9. 1929.
97   Исто, Фасцикла На род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не, Мол ба Ни ко ле Бан ко ви-

ћа од 20. 7. 1929.
98  ИАП Гра ђа нин, бр. 47 за 1929, стр. 3.
  99  М. Ма ној ло вић, Ср би и Гр ци…., стр. 201.
100  ИАП Гра ђа нин, бр. 86 за 1926, стр. 2; бр. 53 за 1930, стр. 4.
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по зо ри шног ин вен та ра и гар де ро бе, па је мо ра ло би ти пре се ље но. Оти-
шло је при вре ме но у Сме де ре во, где је да ва ло по зо ри шне пред ста ве он-
да шњој пу бли ци.101  

Сце на у хо те лу Срп ска кру на у по чет ку је би ла си ро ма шна и осим 
до бре би не ни је рас по ла га ла ни чим што би за до во љи ло по тре бе сцен ског 
при ка за. По сте пе но је при ла го ђа ва на по тре ба ма по зо ри шта. При ба вља-
ло се плат но, да ске, ле тве, бо је.102 Ве ли ки део ин вен та ра до би јен је до бро-
вољ ним при ло зи ма и по зај ми ца ма.103  Упра ва, глум ци и ре ди те љи тру ди ли 
су се да оста ве до бар сцен ски ути сак, али је че сто би ло и ома шки ко је су 
оштро кри ти ко ва не у ло кал ним но ви на ма.104  Слич но као са по зор ни цом 
би ло је и са гар де ро бом. Упра ва је уло жи ла сав труд да при ка же овај ко
мад ц. Пу бли ци у што бо љој опре ми...105  из ја вљу ју ло кал не но ви не, али 
све ни је би ло увек на ни воу зах те ва по жа ре вач ке пу бли ке.

По зо ри шна тру па се по сле го сто ва ња у Сме де ре ву, где је на и шла 
на ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке, вра ти ла у По жа ре вац кра јем фе бру а-
ра 1929. Тек 1. мар та да ло је пр ву пред ста ву, и то у хо те лу Злат ни плуг, 
јер ни су ус пе ли да се до го во ре са Ри стом Ко ло ња сом око ко ри шће ња 
по зор ни це у Срп ској кру ни.106  Хо тел Злат ни плуг је та ко ђе при мао пу-
ту ју ћа и град ска по зо ри шта. Оно по че му је био је дин ствен је сте сли ка 
Орач, ве ли ког фор ма та, ко ја је ста ја ла на ула зу у ка фа ну уме сто на зи ва 
фир ме. Сли ку је на сли као Ђу ра Јак шић.107  Об ла сно на род но по зо ри ште 
да ва ће у овом хо те лу пред ста ве од Ус кр са 1930.108 до ју на исте го ди не, 
ка да је по но во бо ра ви ло у пред њој са ли хо те ла Срп ска кру на.109  Из гле-
да да је упра ва По зо ри шта по сти гла до го вор са хо те ли је ром. Ве ро ват-
но је уме шни Грк уви део до бит од по зо ри шне пу бли ке ко ја је до ла зи ла 
на пред ста ве и ства ра ла код се бе на ви ку да до ла зи у ње го ву ка фа ну. Из-
ме ђу Ко ло ња са и по зо ри шта оста ло је и не ких не ра шчи шће них ра чу на 
јер је Ко ло њас 30. но вем бра 1934. тра жио од ба на Ду нав ске ба но ви не 
на пла ту тро шко ва за ки ри ју ко ју на вод но ни је пла ти ло по зо ри ште у из-
но су од 29.000.110  За то је тра жен и из ве штај не ка да шњег управ ни ка по-
зо ри шта Бран ка Ђор ђе ви ћа, ко ји је од ба цио сва ку оп ту жбу Ко ло ња са, 
твр де ћи да је док је био управ ник одва јао по 10% од при хо да за амор ти-
за ци ју ста рих ду го ва бив шег при ват ног по зо ри шта и да је за ско ро че ти-
ри го ди не от пла тио ра ни ја ду го ва ња у су ми од 46.000 ди на ра.

101  Исто, бр. 103 за 1929, стр. 2.
102  Исто, бр. 42 за 1929, стр. 2.
103  Исто, бр. 76–77 за 1929.
104  Исто, бр. 70 за 1929, стр. 2.
105  Исто, бр. 96 за 1929, стр. 2.
106  ИАП Грађанин, бр. 18–19 за 1929.
107  М. Пур ко вић, н. д., 64.
108  ИАП Гра ђа нин, бр. 32 за 1930, стр. 3.
109  Исто, бр. 45 за 1930, стр. 2.
110  Архив Војводине (даље АВ) 126 IV 53570–934.
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Об ла сно на род но по зо ри ште у По жа рев цу има ло је сво ју спе ци-
јал ну ми си ју, пр вен стве ни циљ да ра ди на ши ре њу и про па ги ра њу по зо
ри шне умет но сти, не са мо у По жа рев цу, већ и у дру гим ме сти ма. За то 
се при сту па ло осни ва њу под од бо ра у сре ским ме сти ма.111  То им је са-
ве то вао и бан Ду нав ске ба но ви не Да ка По по вић при ли ком по се те По-
жа рев цу ...да они (по зо ри ште прим. ауто ра) про ши ре сво ју де лат ност 
и на се ла, при ка зу ју ћи ко ма де из вас пит ног и на ци о нал ног ре пер то а ра 
ка ко је то ра ди ло и да нас ра ди Но во сад ско по зо ри ште по Вој во ди ни.112  
О раду и организацији тих пододбора, на жалост, нема података. По зо-
ри ште је кра јем ма ја 1929. го сто ва ло у Пе тров цу, од кра ја де цем бра исте 
го ди не у Сме де ре ву, а ве ро ват но и у Кра гу јев цу до кра ја фе бру а ра 1930, 
у Ја го ди ни у ју ну 1930.113  Сву да је од лич но до че ка но, пред ста ве су по-
се ће не, а у ка су по зо ри шта па да ли су и до бро вољ ни при ло зи. У јед ном 
тре нут ку По жа ре вац са сво јим по зо ри штем је до ми ни рао це ло куп ним 
ду хов ним жи во том на ше обла сти,114  ка ко твр де ло кал ни пу бли ци сти, 
што је и био циљ ње го вих осни ва ча.

111  ИАП Гра ђа нин, бр. 39 за 1929, стр. 3.
112  Исто, бр. 100 за 1929, стр. 5.
113  Исто, бр. 39, 43, 44, 73, 103 за 1929; 17 и 45 за 1930.
114  Исто, бр. 43 за 1929, стр. 2
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НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ 
ДУ НАВ СКЕ БА НО ВИ НЕ У ПО ЖА РЕВ ЦУ

У ок то бру 1929. са про ме ном на зи ва др жа ве у Кра ље ви на Ју го сла-
ви ја из вр ше на је но ва ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал на по де ла др жа ве. 
Кра ље ви на је по де ље на на де вет ба но ви на. Раз лог за то је но ва др жав-
на иде о ло ги ја тзв. ин те грал ног ју го сло вен ства, ко јом се на сил но по ку-
ша ло спро ве сти је дин ство, ко је је већ уве ли ко би ло на ру ше но, ако га 
је ика да и би ло. Ти ме се прак тич но др жав ном од лу ком по ку ша ло ство-
ри ти осе ћа ње при пад но сти јед ној др жа ви и јед ном на ро ду. Да би се то 
спро ве ло, је дан од ко ра ка био је раз би ти ста ру те ри то ри јал ну и ре ги о-
нал ну по де ље ност пре ма на род но сти из вре ме на пре Пр вог свет ског 
ра та. По ку ша ло се са ства ра њем управ них це ли на ко је би об у хва та ле 
те ри то ри је ко је су до та да би ле исто риј ски раз гра ни че не. Ду нав ску ба-
но ви ну чи нио је се ве ро и сточ ни део др жа ве, Вој во ди на, ис точ ни Срем 
и де ло ви Ср би је. По жа ре вац је при пао је те ри то ри ји Ду нав ске ба но ви-
не са цен тром у Но вом Са ду, са сре зо ви ма По жа ре вач ким, Рам ским и 
Мо рав ским. То су би ле обла сти ме ђу нај на пред ни јим у Кра ље ви ни, ско-
ро у истом ре ду са на пред ном Драв ском и Сав ском ба но ви ном. Њи хо ва 
на пред ност огле да се и на по љу кул ту ре, јер су ове ба но ви не нај ви ше у 
Кра ље ви ни из два ја ле за за до во ља ва ње кул тур них и про свет них по тре-
ба сво јих ста нов ни ка,115  за хва љу ју ћи то ме што су спа да ле у нај бо га ти-
је обла сти у др жа ви.116 

Са но вом те ри то ри јал ном по де лом до шло је до про ме на и у 
струк ту ри по зо ри шта. Но ве ад ми ни стра тив не це ли не по че ле су да 
фор ми ра ју соп стве на тзв. ба но вин ска по зо ри шта. Са да су по зо ри шне 
др жав не суб вен ци је са др жав них пре не те на ба но вин ске бу џе те.117  За 
про све ту и кул ту ру Ду нав ске ба но ви не би ло је за ду же но Про свет но оде-
ље ње Ду нав ске ба но ви не, Од сек за умет ност и кул ту ру у Но вом Са ду.118  
На про сто ру Ду нав ске ба но ви не у по чет ку је де ло ва ло већ по сто је ће 
Но во сад ско-осјеч ко по зо ри ште са се ди штем у Су бо ти ци у пе ри о ду од 
1928–1934. Упо ре до са њим по сто ја ло је На род но по зо ри ште Ду нав ске 
ба но ви не у По жа рев цу, ко је је пре ра сло у та кво из Об ла сног на род ног 
по зо ри шта у пе ри о ду од 1930–1934. Крат ко је по сто ја ла и Сек ци ја за Ду-

115 Љ. Ди мић, н. дело, стр. I/148.
116 Исто, II/40.
117 З. Т. Јо ва нов нић, н. дело, 19.
118 Љ. Ди мић, н. дело, I/176–177.
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нав ску ба но ви ну На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ко ја се по ка за ла као 
не у спе шна. Исто та ко крат ко, све га јед ну по зо ри шну се зо ну (1935/36), 
по сто ја ло је уз суб вен ци је Ба но ви не и Град ско по зо ри ште у Кра гу јев цу, 
али се и оно уга си ло, а од лу ком бан ске упра ве за ме ни ло га је 1936. На-
род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не са цен тром у Но вом Са ду, ко је је 
има ло две по зо ри шне тру пе, Сек ци ју и Цен тра лу.119 

У де цем бру 1929,120 при ли ком по се те ба на Да ке По по ви ћа По жа-
рев цу, скре ну та је па жња овом ви со ком др жав ном чи нов ни ку на по сто-
ја ње и зна чај по зо ри шта, на ње го ву вас пит ну и про све ти тељ ску уло гу. 
Бан је том при ли ком обе ћао ма те ри јал ну по моћ. Не зна се да ли је она 
сти гла, али апел за по моћ по но во је усле дио кра јем истог ме се ца по сле 
по жа ра у Срп ској кру ни, ка да је из го рео ве ли ки део по зо ри шног ин вен-
та ра. У стал ној фи нан сиј ској кри зи, ко ја је че сто пре ти ла да уга си но во о-
сно ва но по зо ри ште, у мар ту 1930. кре ну ла је но ва де ле га ци ја та да шњем 
ба ну Ра до сла ву Ду њи ћу.121  Та да је де ле га ци ји ко ју су чи ни ли љу ди из 
упра ве по зо ри шта обе ћа но да ће по зо ри ште би ти тран сфор ми са но у На-
род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не, чи ме ће би ти ре шен про блем ње-
го вог фи нан си ра ња. На то се че ка ло до по чет ка ју на 1930, ка да је но ва 
де ле га ци ја под се ти ла ба на на обе ћа ње. Он је до нео ре ше ње по ко ме је 
по жа ре вач ко по зо ри ште пре шло на Ба но ви ну и до би ло го ре по ме ну ти 
на зив.122  Тај чин је био и сво је вр сна част за По жа ре вља не, јер је њи хо-
во по зо ри ште би ло јед но од рет ких са суб вен ци ја ма од др жа ве и је ди но 
са тим по ча сним на зи вом.123  Ипак, глав ни раз ло зи упор но сти упра ве 
из гле да да су би ли пре све га фи нан сиј ски. Већ смо у прет ход ном одељ-
ку го во ри ли о фи нан сиј ским те шко ћа ма но во фор ми ра ног по зо ри шта. 
Ме ђу тим, пре ла ском на ба но вин ски бу џет ни је се бог зна шта про ме ни-
ло. Не во ље су и да ље исте. Од фор ми ра ња до уки да ња по зо ри ште ће 
про ла зи ти кроз фи нан сиј ске кри зе и оне ће би ти глав ни чи ни лац ко ји 
ће ути ца ти на рад по зо ри шта. У бу џе ту ба но ви не за те ку ћу 1930. го ди-
ну пре ма пи са њу Гра ђа ни на124  би ла је пред ви ђе на су ма од 660.000 ди-
на ра за одр жа ва ње по зо ри шта у ба но ви ни. Ова вест је до не та у мар ту, 
а у до ку мен ту ко ји Управ ни од бор по зо ри шта упу ћу је у ју лу Кра љев ској 
бан ској упра ви (Про свет ном оде ље њу у Но вом Са ду) тра жи се ис пла та 
обе ћа не су ме ко ја је ре зер ви са на за по зо ри ште у из но су од 160.000 ди на-
ра. Та ко ђе се тра жи да се по моћ из да је у ре дов ним ме сеч ним об ро ци ма. 

119 З. Т. Јо ва но вић, н. дело, 20.
120 ИАП Гра ђа нин, бр. 100 за 1929, стр. 5.
121  Исто, бр. 24 за 1930, стр. 3. У ауди јен ци ји код ба на би ли су Ву ко та Бо жо вић, пре сед-

ник Управ ног од бо ра, Ми ха и ло Кр стић, пред сед ник Оп штин ског су да, со фи ја Ље-
ше вић, Ђор ђе На у мо вић и глу мац Ми ха и ло Ла зић, Р. Сто ја ди но вић, н. дело, 254.

122  ИАП Гра ђа нин, бр. 44 за 1930, стр. 2; Ре ше њем IV бр. 21830 од 10. ју на 1930. сто ји 
у из ве шта ју Б. Ђор ђе ви ћа од 10. 12. 1934, АВ н.ф. 53578.

123 Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка..., стр. 921.
124  ИАП Гра ђа нин, бр. 24 за 1930, стр. 3.
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За те по сло ве овла сти ли су Џа мо њу Срећ ка.125  Про свет но оде ље ње је у 
то ку ју ла до не ло од лу ку и на ре ди ло по де лу по мо ћи глум ци ма у ви си ни 
20.000 ди на ра, о че му је Про свет но оде ље ње оба ве ште но.126  У ок то бру 
исте го ди не по но во је упу ће на мол ба Бан ској упра ви да из вр ши упла ту 
по мо ћи за тро ме сеч је ок то бар–но вем бар–де цем бар. Мо ли се Бан ска 
упра ва да ис пла ту из вр ши што пре, јер се ово по зо ри ште из др жа ва 
са да ис кљу чи во из при хо да са пред ста ва. Ве ли ки из да ци су по треб ни 
ка ко за де ко ра ци је на но вој позорници, гар де ро бу и ре кви зи ту, та ко и 
за на бав ку де ла до ко јих се до ла зи са мо за ску пе нов це.127  Те шко ста ње 
на ста ви ло се и у пр вим ме се ци ма 1931, па је упра ва у мар ту по но во по-
сла ла де ле га ци ју, не би ли по зо ри шту оси гу ра ли по треб ни ми ни мум. 
Бан је до де лио суб вен ци ју по зо ри шту ко ја ће се, пре ма пи са њу Гра ђа ни
на, кре та ти од 120 до 150.000 ди на ра. Ме ђу тим, и тим је по зо ри шту оси
гу ран са мо основ.128  Пи та ње оп стан ка по жа ре вач ког по зо ри шта би ло је 
по но во у ру ка ма ње го ве пу бли ке. За то су у ло кал ним но ви на ма че сти 
по зи ви за упис у члан ство Дру штва за На род но по зо ри ште, за по се те 
пред ста ва ма, прет пла ту итд. По пи са њу ло кал не штам пе, за по моћ по-
зо ри шти ма у Ба но ви ни за на ред ну го ди ну (1932) Бан ска упра ва Ду нав-
ске ба но ви не пред ви де ла је су му од 300.000 ди на ра, али не ма по да та ка 
ко ли ко је од то га до шло у ка су по жа ре вач ког по зо ри шта.129  Прет по ста-
вља се: ве о ма ма ло, јер су у тој по зо ри шној се зо ни ве о ма че сти ва па ји 
по зо ри шне упра ве да по зо ри ште је два пре жи вља ва. Та ко у мар ту 1932. 
ло кал на штам па из ве шта ва о те шком ста њу у ко ме се на ла зи по зо ри ште: 
Док свет ју ри да гле да бе сми сле не би о скоп ске представе на ту ђем је зи
ку до тле је дво ра на по зо ри шна пра зна...130  По се та је би ла то ли ко ло ша 
да су љу би те љи по зо ри шта мо ра ли да уда ре на сво је нај ве ће ри ва ле ко-
ји су им од во ди ли пу бли ку. По жа ре вља ни не сме ју да за не ма ру ју сво је 
ме зим че, јер су га они ство ри ли и мо ра ју сма тра ти за ду жност да га 
бар два пу та не дељ но оби ла то по се ћу ју, и ако је за вла да ла оп шта еко
ном ска кри за, јер кад се има за би о скоп мо ра се има ти и за по зо ри ште 
у ко ме се да ју ле пе и по уч не ства ри.131  Очигледно је и у По жа рев цу по-
чела све ви ше да узи ма ма ха еко ном ска кри за, ко ја је 1931. по тре са ла 
Кра ље ви ну. Др жав ни бу џе ти се сма њу ју из го ди не у го ди ну, по зи ва се 
на стал ну штед њу, у бу џет ске пар ти је се уно си са мо нај ну жни је. Из гле-
да да кул ту ра у Кра ље ви ни ни је спа да ла под „ну жно“.

125  ИАП, НПДб-По, бр. 78; бр. 109. Џа мо ња Срећ ко био је упра вник по зо ри шта по сле 
Ду ша на Ку јун џи ћа, од ав гу ста 1930.

126  Исто,  Акт упу ће н Кра љев ској бан ској упра ви са да тумом 31. јул 1930.
127 Исто, бр. 216, 12. ок то бар 1930.
128 ИАП Гра ђа нин, бр. 23 за 1930, стр. 1–2.
129 Исто, бр. 4 за 1932, стр. 3.
130 Исто, бр. 24 за 1932. стр. 3.
131  Исто, У сле де ћем бро ју, 25. за 1932. про тест Ле по са ве Шу харт, га зда ри це би о ско-

па Шу харт, због та квих из ја ва, јер њен би о скоп да је нај леп ше свет ске шла ге ре.
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За то је по жа ре вач ко по зо ри ште би ло при ну ђе но да жи ви од сво-
је пу бли ке. Пре ма са чу ва ним из ве шта ји ма о ра ду мо гу се ви де ти у до-
њој та бе ли при хо ди од пред ста ва.132 

Пе ри од Ук. при ход у дин. Број пред
ста ва

Прос. по пред
стави у дин.

Ок то бар 1930. 25.235,00 19 1.328,15
Но вем бар 1930. 26.936,00 16 1.683,50
Де цем бар 1930. 35.412,25 27 1.311,56
Сеп тем бар 1931. 29.692,00 20 1.484,60
Но вем бар 1931 25.533,00 24 1.063,87
Ок то бар 1933 28.033,00 20 1.401,65
Април 1933. - 
- април 1934. 218.443,00 198 1.103,28

Пу бли ка у По жа рев цу ни је мо гла са ма да из др жа ва по зо ри ште, 
па је оно у то ку свог по сто ја ња вр ло че сто го сто ва ло у дру гим гра до ви-
ма ко ји ни су има ли по зо ри шта. Као што се ви ди пре ма та бе ли у се зо ни 
1933/34, при ход је из но сио 1.103,28 ди на ра по пред ста ви. Од 198 пред ста-
ва 62 су из ве де не у По жа рев цу, а оста ле у Кра гу јев цу (50), Ва ље ву (38), 
Сме де рев ској Па лан ци (25), Сме де ре ву (18), Но вом Са ду (5). За де сет ме-
се ци ра да у овој се зо ни по зо ри ште је по се ти ло 27.782 љу ди. У По жа рев цу 
је 62 пред ста ве гле да ло 11.359 по се ти ла ца, тј. 183 по пред ста ви.133  У по-
чет ку по сто ја ња по зо ри шта пред ста ве су да ва не по не кад и сва ко днев но, 
без не ког уста ље ног про гра ма и ре да. Ре пер то ар се фор ми ра тек са по чет-
ком се зо не 1930/31, ка да је уна пред на ја вље но ко ји ће се ко ма ди игра ти 
у пред сто је ћој се зо ни.134  Тек у се зо ни 1932/33. од ре ђе но је да ће се пред-
ста ве игра ти утор ком, че тврт ком, су бо том и не де љом.135  Це не ула зни ца 
у По жа рев цу, у ме се цу ав гу сту 1930, из но си ле су 30 ди на ра за фо те љу, 20 
за пр ви ред у пар те ру, 15 за дру ги ред, бал кон 10, га ле ри ја 8, а за ђа ке 5 
ди на ра. У сеп тем бру исте го ди не це не су за иста ме ста 20, 15, 10, док бал-
кон и га ле ри ја има ју не про ме ње не це не. У апри лу 1931. фо те ља је би ла 
15 ди на ра, пр ви ред 12, дру ги 8, бал кон 5, и то за пре ми је ру ко ма да Си мо
на. Из не ког раз ло га це не ула зни ца су спу ште не, ве ро ват но да би се при-
ву као ве ћи број гра ђа на. У ок то бру 1933. це не су још ни же, па за фо те љу 
тре ба да ти 10 ди на ра, за пр ви ред 8, дру ги 5, а за бал кон 3. Очи глед но да 
је еко ном ска кри за ко ја је свет за хва ти ла 1929. у Кра ље ви ни тек сад по ка-
зи ва ла сво ју пра ву сна гу. На го сто ва њи ма у дру гим гра до ви ма, а има мо 
по дат ке за Кра гу је вац, Ва ље во и Сме де ре во, цене се овако крећу: у Кра гу-

132  АВ н.ф. 51667–930, 01382–930, 46925–930, 58571–931, 45996–931, 28033–933,53570–
934.

133  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка..., стр. 917–920.
134  ИАП Сло га IV 1930 1712, По зив ни ца за отва ра ње се зо не 1930/1931.
135  Р. Сто ја ди но вић, н. дело, 376.
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јев цу у 1930. г: 15 и 10 ди на ра за пр ви од но сно дру ги ред у ве чер њој пред-
ста ви; у Ва ље ву пр ви ред 1931. ко шта 15, дру ги 10, а за ђа ке и вој ни ке 5 
ди на ра на ве чер њој, од но сно 10 и 5 ди на ра за днев ну пред ста ву; у Сме де-
ре ву исте го ди не у за ви сно сти од ме ста це не су од 5 до 15 ди на ра. Го ди не 
1933. це не су опа ле и на го сто ва њи ма, па у Ва ље ву из но се од 5 до 12 ди-
на ра за ве чер ње, од но сно 5 и 8 за днев не пред ста ве. Це не су ма ње-ви ше 
ујед на че не у ма тич ном гра ду и на го сто ва њи ма; при ме ћу је се да је 1933. 
це на истих ме ста за По жа ре вац би ла ни жа за жи те ље По жа рев ца од це-
не ула зни ца у Ва ље ву.136 

По зо ри ште су по ред пу бли ке по ма га ли и ње го ви по себ ни љу би те-
љи. Та ко се 1931. као ве ли ки до бро тво ри по зо ри шта име ну ју др Со фи ја 
Ље ше вић, про та Ми лан Бран ко вић, В. Бо жо вић, ле кар, Бр кић Во ји слав, 
ин ду стри ја лац, др Јан ко вић и дру ги. Ме ђу тим, те су ме су би ле ма ле да 
би за до во љи ле по тре бе јед ног по зо ри шта. Рас хо ди су би ли мно го ве ћи 
не го при хо ди. Њих су чи ни ли, по ред пла та глум ци ма и по моћ ном осо-
бљу, и из да ци за опре ма ње по зор ни це, за гар де ро бу, штам па ње пла ка та 
и ула зни ца, огла ша ва ње у но ви на ма, из да ци за му зи ку, стру ју, гре ја ње, 
пу то ва ња, на бав ку ре пер то а ра и сл. Про сеч на пла та глу ма ца би ла је око 
1.500 ди на ра ме сеч но.137  Ако се узме у об зир да је по зо ри ште у јед ном 
тре нут ку бро ја ло 20 умет ни ка и умет ни ца,138  до би ја се су ма од 30.000 
ди на ра са мо за пла те глум ци ма. Ако би тој су ми до да ли и не ке од тро-
шко ва ко ји се по ми њу у са чу ва ним до ку мен ти ма, као нпр. за ре пер то-
ар (2.600 ди на ра), пу то ва ња до Бе о гра да и Но вог Са да (1.897 ди на ра), 
ра зна дру га по тра жи ва ња (укуп но 9184 ди на ра),139  до би ја се по при лич-
на су ма. Он да је ја сно да је ме сеч на по моћ од 20.000 ди на ра, ко ли ко је 
сти гло у ју лу 1930, би ла са мо по моћ, а не и фи нан си ра ње у пра вом сми-
слу ре чи. За то се по зо ри ште, бар то ком 1930, на ла зи ло у си ту а ци ји да 
му глум ци или тех нич ко осо бље под но се остав ке или тра же нов ча ну 
по моћ. Из истог раз ло га се пре ко Про свет ног оде ље ња у Но вом Са ду 
тра жи од Ми ни стар ства са о бра ћа ја јед на бес плат на же ле знич ка кар та, 
ка ко би ли це ко је ор га ни зу је го сто ва ња од ла зи ло пре тру пе у та ме ста 
да из вр ши при пре ме.140  При ча о фи нан си ја ма по зо ри шта ни је без раз-
ло га на по чет ку. За жи вот по зо ри шта то је од жи вот ног зна ча ја. Но вац 
и ње го в износ од ре ђи ва ће све: и ква ли тет глу ме, ен ту зи ја зам глу ма ца, 
ре пер то ар, сцен ски при каз, ре жи ју и све оста ло због че га пу бли ка по-
се ћу је по зо ри ште. 

136   Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је (даље МПУС) Пла ка ти из 1930. и 1931; АВ н. 
ф. 51667–930, 58571–931, 57712–933.

137  ИАП, НПДб-По, Из ве штај о фи нан си ја ма, без датума, бр. 213. За илу стра ци ју не-
ка по слу жи по да так да су глум ци у Бе о гра ду 1929. има ли про сеч не пла те 5.126 ди-
на ра и да су се и оне сма тра ле за скром не (Љ. Ди мић, н. д. I/134).

138  ИАП Гра ђа нин, бр. 11 за 1932, стр. 3.
139  ИАП, НПДб-По, „Це ло куп ни ра чун ски из ве штај, При лог 1’’.
140  ИАП , НПДб-По,  бр. 171, од 12. 9. 1930.
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Они ко ји су се нај ви ше бри ну ли око то га да одр же по зо ри ште је-
су сва ка ко управ ни ци и чла но ви упра ве. Упра ва ула же мно го на по ра да 
нам пру жи и очу ва По зо ри ште141 че сто се читало у ло кал ној штам пи. 
Од ен ту зи ја зма и во ље ових љу ди за ви си ло је све, као и то да ли ће по-
зо ри ште уоп ште по сто ја ти. Са став упра ве ни је се из гле да мно го ме њао. 
Они ко ји су га осно ва ли оста ли су с њим ма ње-ви ше до кра ја. Је ди но 
се као се кре тар по ја вљу је Ила рио Ру тар, зуб ни ле кар, а ка сни је про то-
је реј Ми лан Бран ко вић, ко ји ће од 1933. би ти пред сед ник Дру штва за 
На род но по зо ри ште. На ме сту управ ни ка по зо ри шта од 3. 1. до 15. 7. 
1930. био је по дру ги пут глу мац Ду шан Ку јун џић. Он је под нео остав ку 
15. 7. 1930, јер му је не мо гу ће да ље се за ду жи ва ти и фи нан си ра ти по
зо ри ште.142  Остав ка му је ува же на на сед ни ци Управ ног од бо ра По зо-
ри шта 28. 7. 1930.143 и одо бре на му је по моћ за ње га и же ну у ви си ни од 
1.150 ди на ра.144 У ме ђу вре ме ну је из ме ђу Ку јун џи ћа и упра ве до шло до 
не ког су ко ба, па ни је при хва ће на ње го ва мол ба за ан га жман из ди сци
плин ских раз ло га.145  Са остав ком Ку јун џи ћа пре стао је ан га жман свим 
чла но ви ма по зо ри шта,146  па је по но во рас пи сан кон курс. За при вре ме-
ног управ ни ка 15. ав гу ста 1930. име но ван је гим на зиј ски про фе сор Срећ-
ко Џа мо ња. Он је до ок то бра оба вљао по сло ве управ ни ка, па је 24. тог 
ме се ца тра жио да бу де раз ре шен, јер ни је у мо гућ но сти да оба вља оба 
по сла, а по зо ри шту је по тре бан не ко ко ће му се у пот пу но сти по све ти-
ти.147  Ње го вим ра дом и пре да но шћу би ла је за до вољ на по зо ри шна упра-
ва, па је пар да на ка сни је Ми ни стар ству про све те у Бе о гра ду упу ће на 
мол ба да се Џа мо ња до де ли на рад овом по зо ри шту, где је по тре бан као 
управ ник... Ка ко је г. Џа мо ња ушао у по сао, то Управ ни од бор сма тра 
да би ме ња ње лич но сти управ ни ка би ло штет но по рад у овој мла дој 
уста но ви.148  За но вог управ ни ка је по ста вљен Бран ко Ђор ђе вић у де-
цем бру 1930.149  Ђор ђе вић ће пре ма по да ци ма Б. С. Стој ко ви ћа оста ти 
на че лу по зо ри шта до ње го вог га ше ња.150  О ње му Б. С. Стој ко вић ка же 
да је унео ви ше умет нич ке и ад ми ни стра тив ноор га ни за ци о не ре фор
ме и ко ри сно са ра ђи вао са Дру штвом за На род но по зо ри ште... тру дио 
се да одр жа ва по треб ни умет нич ки ни во по зо ри шта бар при вре ме но 
бо љим из бо ром ко ма да и њи хо вом со лид ном ин сце на ци јом...151  Из при-

141  ИАП Гра ђа нин, бр. 23 за 1931, стр. 3.
142  ИАП, НПДб-По, Управ ном од бо ру од 15. 7. 1930. Д. Ку јун џић.
143  ИАП Гра ђа нин, бр. 92 од 29. ју ла 1930.
144  Исто, бр. 91 од 29. ју ла 1930.
145  Исто, бр. 97 од 31. ју ла 1930.
146  Исто, бр. 78 од 25. ју ла 1930.
147  Исто, бр. 242 од 24. 10. 1930.
148  Исто, бр. 246 од 27. 10. 1930.
149  АВ н.ф. 53570–934, Из ве штај Б. Ђор ђе ви ћа по во дом ту жбе Ри сте Ко ло ња са о ду-

го ва њи ма по зо ри шта, од 10. де цем бра 1934.
150  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка … 917–920.
151  Исто .
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ло же ног је ви дљи во да су сме не упра ве у овом пе ри о ду мно го ре ђе не-
го у пе ри о ду по сто ја ња по зо ри шта као Об ла сног на род ног по зо ри шта. 
Ве ро ват но је раз лог то ме, по ред до бре упра ве Ђор ђе ви ћа и стал на по-
моћ ба но ви не, ко ја је да ва ла ко ли ко-то ли ко си гур но сти и из ве сно сти 
ра ду овог по зо ри шта.

По зо ри ште је има ло свој Пра вил ник о ра ду, ко јим је ре гу ли сан 
са став по зо ри шне тру пе, пра ва и ду жно сти управ ни ка, ре жи се ра, глу-
ма ца, итд.152  До нет је по на ре ђе њу Кра љев ске Бан ске упра ве на сед ни-
ци од 30. 7. 1930. и по слат Бан ској упра ви на увид и одо бре ње.153  Њи ме 
су про пи са не пра ва и ду жно сти управ ни ка, ре ди те ља, чла но ва (стал них 
и при вре ме них), ка зне за ди сци плин ске пре кр ша је, по ште де, од су ства, 
ис пла та пла та, ко ри шће ње по зо ри шне имо ви не, ула зни це и њи хо ве вр-
сте, уго во ри и го ди шњи од мо ри. По сто ја ње пра вил ни ка о ра ду го во ри 
о озбиљ но сти ње го вих осни ва ча. Ме ђу њи ма је би ло ле ка ра, тр го ва ца, 
ин ду стри ја ла ца, за на тли ја, па и про то је реј по жа ре вач ки. Они су по зо-
ри ште до жи вља ва ли као про свет ну, мо рал ну и кул тур ну уста но ву, па су 
во ди ли ра чу на и о глум ци ма ко ји су ула зи ли у по зо ри шну тру пу, о њи-
хо вим глу мач ким, али и људ ским ква ли те ти ма. 

Ка да је Д. Ку јун џић под нео остав ку, рас пи сан је кон курс за све 
чла но ве по зо ри шта. На кон курс су се ја ви ли мно ги глум ци и глу ми це, 
пре ко три де сет.154  Од њих се рет ко ко мо гао по хва ли ти глу мач ким обра-
зо ва њем, осим Ви то ми ра Ка ча ни ка, ко ји је за вр шио Глу мач ко-ба лет ску 
шко лу у Бе о гра ду, и Ми ла на Вуј но ви ћа, ко ји је за вр шио шко лу глу ме у 
За гре бу.155  Од оних ко ји су под не ли мол бе си гур но је да су се у глу мач-
ком ан сам блу на шли то ком ју ла 1930. Ко ва че вић Јо ван и Зла та, Драгутин 
Жа ба рац и Ви то мир Ка ча ник, ко ји су већ у ок то бру ис ту пи ли из по зо-
ри шта.156  По ред њих на спи ску ан га жо ва них од 30. ав гу ста 1930. на ла зе 
се и Си ма Ста но је вић Шу ћур, Жи ка Ста ни са вље вић,157  Вуј но вић Ми-
лан, Мо мир Ан дрић, као ре дов ни су ан га жо ва ни и Ка ти ца Ла зић, Зо-

152  ИАП, НПДб-По, од 31. ју ла 1930. „Кра љев ској бан ској упра ви...’’ ИАП, Varia, Пра-
вил ник о ра ду и ре ду На род ног по зо ри шта Ду нав ске ба но ви не, бр. 188.

153  АВ н. ф., 29737–930.
154  Ме ђу они ма ко ји су под не ли мол бе су: Ми лан Бан дић, Пе тар Ми ло са вље вић, Ма-

ра Ла нер, Ру жи ца Пе тро вић, Сла во љуб Алек сан дро вић, Ни ко ла Б. Сто јан че вић, 
Љу би ца Јо ва но вић, Ра ден ко Ал ма жа но вић, Ни ко ла и Ми ли ца Ди нић, А. Ста но је-
вић Шу ћур, Ми лан и Ма ра Ор ло вић, Па вле Штол, Бо ри во је Ди ми три је вић, Мо-
мир Ан дрић и Дра гу тин Жа ба рац као ре ди тељ, Јо ван Ко ва че вић са же ном, Ми-
лан Вуј но вић, Ле по са ва Ко ла ре вић, Ни ко ла Бан ко вић, Ан ка и Да ни мир Мај це но-
вић, Ла зар Јо ва но вић, Жар ко Мо а ча нин, В. Ка ча ник, Са ве та Бе а то вић, Аспа зи ја 
Тор ђан ска, Ми ци ка Хр во јић, Јо ван Љ. Иг ња то вић као глу мац и су флер, Бо ри во је 
С. Ди ми три је вић, Гој ко Гли го ри је вић, Жи ва дин Жи ка Ста ни са вље вић, Ле по са ва 
и Бран ко Ђор ђе вић, Ле ла Јо си по вић-Хри сти лић, Или ја Јо ва но вић, Дра гу тин Кај-
хан, као гар де ро бер. – ИАП  По зо ри ште – По жа ре вац 1929–1930.

155  ИАП, НПДб-По, Мол ба В. Ка ча ни ка бр. 71; Мол ба М. Вуј но ви ћа бр. 39.
156  Исто, бр. 181 од 15. 9. 1930; бр. 213 од 6. 10. 1930.
157  От пу штен с от ка зом од 5 да на због на мер ног пра вље ња не ре да, сто ји у из ве шта ју 

од 5. 11. 1930. АВ н.ф. 46925–930
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ра Цр но гор че вић, Је ле на Ста ни са вље вић,158  а као по чет ни ца на ве де на 
је Зла та Ко ва че вић. По треб не су би ле још две чла ни це.159  То ком ок то-
бра те го ди не при мље ни су на кнад но Ко ла ре вић Ле по са ва, Иг ња то вић 
Јо ван, су флер,160  Бе а то вић Са ве та,161 Ма тић Пе тар,162  Та нић Јо ван, Та-
нић Ма ри ца,163  Ђор ђе вић Бран ко као управ ник, ре ди тељ и глу мац, као 
и ње го ва же на Ле по са ва.164  Као чла но ве ан сам бла Б. С. Стој ко вић на-
во ди и Да ну Пе тро вић, Зо ру Цр но гор че вић, Да ну Јо цић, Бо жи цу Ка за-
зо вић, Ивану Фе ра ри, Алек сан дра Ра шко ви ћа, Љу би шу Фи ли по ви ћа, 
Ми лу ти на Мар ко ви ћа, Ђор ђа Ко зо ма ру, Сал ка Реп ка, као глум ца и ре-
ди те ља,165  Аспа зи ју Тор ђан ску, Ма ру Ла нер, Жи ку Ста ни са вље ви ћа, Ми-
ла на Вуј но ви ћа, као глум ца и ре ди те ља, А. Ста но је ви ћа Шу ћу ра, Ива на 
Тор ђан ског, Ми о дра га Авра мо ви ћа, Милана Живковића,166  Ми о дра га 
Жив ко ви ћа,167  Еса да Ка за зо ви ћа, Јо ва на Ха џи ћа,168  Ми ха и ла Ла зи ћа 
и јед но вре ме као чла ни цу Ле лу Р. Ле тић.169  Зна мо да је у ав гу сту 1932. 
пред но ву по зо ри шну се зо ну до шло до ре ор га ни за ци је тру пе.170  Пре ма 
Р. Сто ја ди но ви ћу171  ан самбл је у се зо ни 1931/32. био у са ста ву Ле по са ва 
и Бран ко Ђор ђе вић, Сал ко Ре пак, Ми лан Вуј но вић, Ка ти ца и Ми ха и ло 
Ла зић, као глу мац и бла гај ник, Си ма Ста но је вић Шу ћур, Зо ра Цр но гор-
че вић, Ма ра Ла нер, Са ве та Бе а то вић, Ми лан Жив ко вић, Ми лу тин Мир-
ко вић, Ле тић Ле ла, Јо ван Ха џић, као глу мац и сце на ри ста, Ма ра Та нић, 
ма да у из ве шта ју упра ве по зо ри шта сто ји да са њом ни је об но вљен уго-
вор за ову се зо ну.172  По ред на ве де них, у спи ску осо бља по зо ри шта по-
сла том Ба но вин ској упра ви 30. 9. 1931. по ми њу се и Јо ван Иг ња то вић, 

158  От ка за ла је уго вор 15. но вем бра 1930. АВ н.ф. 51667–930.
159  АВ н.ф. 31925–930.
160   От ка зан му уго вор, пре ма из ве шта ју од 5. 11. 1930. АВ н.ф. 46925–930, по ву чен от-

каз пре ма из ве шта ју за де цем бар од 8. ја ну а ра 1931. АВ н.ф. 01382–930.
161  У из ве шта ју за де цем бар 1930. од 8. ја ну а ра 1931. сто ји да је по ву чен њен от каз. 

Не ма мо по да та ка ка да га је да ла. АВ н.ф. 01382–930.
162  От ка зао је уго вор ко ји је ис те као 6. де цем бра 1930. АВ н.ф. 51667–930.
163   Пре ма из ве шта ју од 8. ја ну а ра 1931. сто ји да јој је по ве ћа на пла та на 1.200 ди на-

ра. АВ н.ф. 01382–930.
164  ИАП, НПДб-По, бр. 252 од 29. 10. 1930.
165  При мљен је на по кус сто ји у из ве шта ју од 5. 11. 1930; АВ н. ф., 46925–930.
166  При вре ме но ан га жо ван са пла том од 1.300 ди на ра, АВ н.ф.  01382–930, пре ма из-

ве шта ју од 8. ја ну а ра 1931. за де цем бар 1930.
167  При мљен је на по кус 20. но вем бра 1930. АВ н.ф. 51667–930.
168  При вре ме но ан га жо ван са пла том од 1.200 ди на ра. АВ н. ф. 01382–930. пре ма из-

ве шта ју од 8. ја ну а ра 1931. за де цем бар 1930.
169  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка…., 917–920.
170  ИАП Гра ђа нин, бр. 66. за 1932, стр. 3.
171  Р. Сто ја ди но вић, н. дело, 261.
172  У из ве шта ју Бан ској упра ви од 30. 9. 1931. сто ји да са њом као и са ње ним су пру-

гом ни су об но вље ни уго во ри. АВ н.ф. 45996–931.
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као шап тач, Иван и Аспа си ја Тор ђан ски.173  У се зо ни 1932/33. ан самбл 
је осве жен до ла ском Љу би ше Фи ли по ви ћа из Скоп ског по зо ри шта и 
Бо жи да ра Ан дри ћа, ко ји је играо у по зо ри шту Зет ске ба но ви не. При-
ли ком при је ма но вих чла но ва скла па ни су уго во ри ко ји су по том сла-
ти Бан ској упра ви.

Глум ци ма је пре ма Пра вил ни ку о ра ду и ре ду по зо ри шта утвр ђи-
ва на ви си на пла те и ње но ис пла ћи ва ње 15 да на уна пред. Ан га жман је 
ва жио го ди ну да на од да на пот пи си ва ња, а са пра вом от ка за на ме сец 
да на уна пред, или, у слу ча ју пре стан ка ра да по зо ри шта од мах. Глу мац је 
при ли ком скла па ња уго во ра упо зна ван са Пра вил ни ком по зо ри шта.174  
Глу мац ни је смео од би ти сво ју уло гу; одбијање уло ге зна чи ло је гу би так 
тро днев не пла те, поновно од би ја ње је повлачило гу би так 15-однев не 
пла те, а по тре ћи пут зна чи ло је от пу шта ње. Оштро се ка жња ва ло и не-
зна ње уло ге, и то јед но днев ном пла том, на глав ној про би тро днев ном, 
а на пред ста ви гу бит ком пла те за де сет да на. Глумци су били оба ве зни 
да до ла зе на про бе бар пет ми ну та ра ни је, а на глав не про бе и пред ста-
ве сат ра ни је. Глу мац је и у да ни ма кад не игра био ду жан оста ви ти по-
дат ке у слу ча ју из не над не по тре бе. За слу чај не ке ду же бо ле сти би ли су 
тре ти ра ни пре ма За ко ну о оси гу ра њу рад ни ка, а же не за слу чај по ро ђа ја 
би ле су по ште ђе не по За ко ну о чи нов ни ци ма. По зо ри ште је има ло по зо-
ри шног ле ка ра, ко ји је од ре ђи вао по ште ду и ду жи ну ње ног тра ја ња.175 

Удру же ње глу ма ца Кра ље ви не Ју го сла ви је на ста ви ло је да шти ти 
пра ва сво јих чла но ва.176 На ста ви ло је да им да је пре по ру ке, го во ри у име 
њих, са ве ту је их.177 Пла те чла но ва по зо ри шта би ле су раз ли чи те, од 1.800 
ди на ра, ко ли ко је имао Пе тар Ма тић, уз ре ди тељ ски до да так од 700 ди-
на ра, и Бран ко Ђор ђе вић, са истом пла том и до дат ком од 200 ди на ра за 
по сло ве управ ни ка,178 до 800 ди на ра ко ли ко је имао Си ма Ста но је вић Шу-
ћур.179 Пла те му шких чла но ва ан сам бла кре та ле су се од 1.200 до 1.800 
ди на ра, док су пла те глу ми ца би ле ни же и кре та ле се од 1.000 до 1.500 ди-
на ра ме сеч но.180 Пла те жен ских чла но ва из фи нан сиј ских раз ло га (су) пред
ви ђе не с об зи ром на то да ли је уда та и да ли је њен муж та ко ђе ушао у 

173  АВ н.ф. 45996–931. Пре ма из ве шта ју за сеп тем бар 1931. и спи ску ко ји је дат у при-
ло гу ак та. Пре ма из ве шта ју но во ан га жо ва ни су Ма ра Ла нер и брач ни пар Тор ђан-
ски, а ни су об но вље ни уго во ри са Да ном Пе тро вић, Ма ром и Јо ва ном Та ни ћем.

174   ИАП, НПДб-По, Уго вор са Пе тром Ма ти ћем, бр. 209 од 27. 9. 1930.
175  ИАП Varia, Пра вил ник о ра ду и ре ду НПДб у По жа рев цу, бр. 188.
176  ИАП Гра ђа нин, бр. 27 од 19. ју ла 1930.
177   ИАП, НПДб-По, Мол ба Дра гу ти на Кај ха на од 18. 7. 1930; Мол ба Са ве те Бе а то-

вић, бр. 76 од 26. 7. 1930.
178  Исто, Из ве штај о фи нан си ја ма по зо ри шта упу ћен Бан ској упра ви, без да ту ма, 

бр. 213.
179  ИАП Гра ђа нин, бр. 31 од 19. ју ла 1930; Плата му је подигнута одлуком Управног 

одбора од 18. септембра 1930. бр. 175. (ИАП, НПДб-По, 1929-1930.)
180  ИАП, НПДб-По, Краљевској Банској управи, Потврда уговора са члановима, од 

29. 10. 1930. бр. 252.
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об зир за ан га жман.181  Ме ђу глу ми ца ма Са ве та Бе а то вић, Ле по са ва Ђор-
ђе вић и Ка ти ца Ла зић има ле су нај ве ћу пла ту: 1500 ди на ра.182  

Пра вил ни ком по зо ри шта би ло је пред ви ђе но и ка кво тре ба да 
бу де по на ша ње глу ма ца. Из гле да да је по зо ри шна упра ва то ме при да ва-
ла по се бан зна чај, јер је са мо у то ку при пре ма за но ву по зо ри шну се зо-
ну 1930/31. би ло не ко ли ко спо ро ва из ме ђу глу ма ца и упра ве. Та ко се 
Жи ка Ста ни са вље вић упо зо ра ва да сво је др жа ње убу ду ће по де си..,183 за-
тим се 15. 3. 1930. ду жно сти раз ре ша ва Дра гу тин Жа ба рац, ре ди тељ, јер 
је да вао из ја ве о ра ду Управ ног од бо ра и по сту пао ло ше пре ма по је ди-
ним ње го вим чла но ви ма, као и због то га што је на пред ста ву Поп Ко ста 
до шао у на пи том ста њу.184 Ви то мир Ка ча ник је по зо ри шту то ли ко пра
вио не при ли ке да је упра ва претила да ће оба ве стити по ли ци ју и упра ву 
Удру же ња глу ма ца уолико не напусти Пожаревац.185 Из овога се може 
закључити да су глумци у патријархалној провинцијској средини пред-
стављали одређени образац понашања, па је из тог разлога позоришна 
управа водила рачуна о њиховом начину живота и на тај начин и о уг-
леду позоришта. О глум ци ма је по сто ја ла не ка вр ста до си јеа, бар пре ма 
са чу ва ним ли сти ћи ма ма лог фор ма та, жу те бо је, на ко ји ма су ста ја ле за-
бе ле шке о та лен ти ма, спо соб но сти ма и ма на ма.186 Интересантно је да 
о животу глумица и њиховом начину понашања нема докумената који 
би указивали на одступање њиховог начина живота од постојег обрас-
ца патријархалне средине. Може се само претпоставити колики је њи-
хов утицај био на Пожаревљанке, особито у формирању њиховог модног 
укуса, па и промене животних ставова. Већина тих глумица пратила је 
европске модне токове у понашању и спољном изгледу. Ако се загледа-
мо у фотографије глумица из овог периода приметићемо истачан мод-
ни укус и префињену елеганцију. Кратке фризуре, брижљиво очешљане, 
сакривене испод елегантних шешира, бунде и капути са крзном, свиле-
не чарапе, плисиране сукње, елегантне чизмице које су истицале гра-
циозност њиховог држања, сигурно да нису остављале равнодушним 
женски део грађанства. Претпостављамо да су и оне настојале да под-
ражавају своје узоре. У том смислу одражавала се просветитељска и мо-
дернизаторска улога позоришта. Поред тога, на женски део публике и 
њихову еманципацију утицало је сигурно и то што су глумице биле уг-
лавном самосталне, саме су зарађивале и бринуле о себи, што је опет 
на известан начин отварало нове видике у овој патријархалној и тра-
диционалистички оријентисаној средини.

181  Исто, бр. 29 од 1. 8. 1930.
182  Исто,  Краљевској Банској управи, Потврда уговора са члановима, од 29. 10. 1930. 

бр. 252.
183  Исто, бр. 186 од 18. 9. 1930.
184  Исто, бр. 181 од 15. 9. 1930.
185  Исто, бр. 219 од 10. 10. 1930.
186  Исто, НПДб-По, 1929-1930.
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По ред про фе си о нал них глу ма ца, по зо ри шту су за при ка зи ва ње 
по је ди них ве ћих ко ма да из на ци о нал ног и кла сич ног ре пер то а ра би ли 
по треб ни и ди ле тан ти. Поред већ поменутих Мирослава Мијатовића 
и Настића, по ми ње се Бо ра Ди ми три је вић, ко ји је већ 1. ок то бра 1930. 
от пу штен као не по де сан. Међутим, његово име срећемо на позориш-
ним плакатима у сезони 1933/1934.187 Управа позоришта по зи ва ла је и 
чла но ве Тр го вач ке омла ди не и За на тлиј ског удру же ња ко ји има ју во ље 
и осе ћа ју спо соб но сти да се при ја ве. На гра да за уче шће би ла је бес плат-
на ула зни ца по сле пр ве од и гра не пред ста ве.188 

Ре ди те љи у На род ном по зо ри шту у По жа рев цу у овом пе ри о ду 
би ли су та ко ђе глум ци. Про фе си о нал них ре ди те ља не ма. У овом пе ри-
о ду као глав ног ре ди те ља по ми њу Пе тра Ма ти ћа,189 Ми ла на Вуј но ви-
ћа,190 ко ји је по ка зао пу но сми сла и уку са у ре жи ји и у игри при ли ком 
из во ђе ња ко ма да Ста ри Хај дел берг, Ива на Тор ђан ског, Бран ка Ђор ђе-
ви ћа, Алек сан дра Ра шко ви ћа,191 Сал ка Ре п ка, као оми ље ног умет ни ка 
и ре ди те ља,192  Јована Танића и Жику Станисављевића.

У ле то 1931. до шло је до делимичне ре ор га ни за ци је упра ве по зо-
ри шта, о че му је од лу че но на ре дов ној скуп шти ни одр жа ној у не де љу 24. 
ма ја 1931. Пред сед ник је Ми лан Бран ко вић, про та, пот пред сед ник Ми-
ха и ло Кр стић, адво кат, се кре тар Ко ста Бог да но вић, учи тељ, бла гај ни ци 
Ми ша Об ра до вић, тр го вац, и Вла да Бо го је вић, кро јач. Чла но ви Управ-
ног од бо ра су др Со фи ја Ље ше вић, Ми ца Д. Јан ко вић, Ђор ђе На у мо вић, 
Ду шан Па нић, пу ков ник, ин же њер Ми ха и ло Ни чо та, Во ји слав По по вић, 
ле кар, ин ду стри ја лац Во ји слав Бр кић, Цве та Па нић и тр го вац Ми ло-
рад Ата нац ко вић. Умет нич ки од бор чи ни ли су Ми лан Пе тро вић, ди рек-
тор гим на зи је, Ву ко та Бо жо вић, ле кар, Драг. Ми ло са вље вић, др жав ни 
ту жи лац, про фе сор Срећ ко Џа мо ња и Ду шан Ми ла но вић, пред сед ник 
Ду хов ног су да. Тех нич ки од бор је у са ста ву Јо сип Згу рић, бан кар ски чи-
нов ник, ин жи њер Бу ди мир Сте фа но вић и Вла да Бо го је вић, кро јач. Над-
зор ни од бор чи не пред сед ник про фе сор Вељ ко Ба ти нић, а чла но ви су 
Во ји слав Ђор ђе вић, са рач, Бер нард Гри зо гон, шеф Ка та стра, и све ште-
ник Јо ван Де си ми ро вић.193 

Без пра вих зна ла ца по зо ри шне умет но сти у Умет нич ком од бо-
ру овог по зо ри шта би ло је вр ло те шко на пра ви ти ква ли те тан ре пер-
то ар. Зах те ви пу бли ке из гле да да се би ли на пр вом ме сту, а пу бли ка 
је тра жи ла све ви ше за ба ву у по зо ри шту. При сут на су де ла из на ци о-
нал ног ре пер то а ра, ко ја су увек при вла чи ла нај ви ше пу бли ке, по себ но 

187  АВ н.ф.  39729–930, 57712-933.
188  ИАП, НПДб-По, бр. 169, од 11. 9. 1930.
189 ИАП, НПДб-По, бр. 312, од 21. 10. 1930.
190  ИАП Гра ђа нин, бр. 34 за 1931, стр. 2–3.
191  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка…стр. 920.
192  ИАП Гра ђа нин, бр. 58 за 1931, стр. 3.
193  АВ н.ф. 26538–931.
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они са пе ва њем и игром. Од стра них ко ма да нај ви ше су при сут на де-
ла фран цу ских ауто ра, али се по ста вља ју и не мач ки. У пе ри о ду по сто-
ја ња по зо ри шта из ме ђу оста лих да ју се сле де ћи ко ма ди: од Ну ши ћа 
Про тек ци ја, Пут око све та, На род ни по сла ник, Сум њи во ли це, Два 
ло по ва, Го спо ђа ми ни стар ка, Кнез Иво од Сем бе ри је, Гол го та Ми ли-
во ја Пре ди ћа, Та мо да ле ко Ми ли це Ја ко вље вић, Ле сков ча ни у Па ри
зу Н. Ар се ни је вић, Ха са на ги ни ца, Ко шта на, Ив ко ва сла ва, Су ђа је од 
Љ. Пе тро ви ћа, Под ва ла од Гли ши ћа, Зу леј ка, Хај дук Вељ ко, Срп ске ду
ше, Ђи до. Од стра них то су: Кин од Ди ме оца, Про сид ба од Че хо ва, 
Гђа Икс од Би со на, Бу ри да нов ма га рац, Ле па пу сто ло ви на од де Фле-
ра и де Ка ја веа, Аван ту ре го спо ди на Бо бри ко ва од Мја сниц ког, Је вреј
ка од Скри ба, Па ри ска си ро ти ња Бри зба ра-Ни са, Мо рал гђе Дул ске 
од Т. За пољ ске, Же на Со то на од Шех не ра, Жи ви леш, Вас кр се ње, Ана 
Ка ре њи на од Тол сто ја, Аве ти од Иб зе на, Кар ло ва тет ка Бран до на, 
Три пут вен ча ни Ни кол со ве, Цр кве ни миш Фо до ра, Све ти пла мен Мо-
а ма, Не у по ре ди во сла би ји, Ду пла пу ни ца од Би со на, Ко кар и Би ко ке 
Реј мо на-Бу ше ро на, Има те ли шта за ца ри ну, Ви тез Чеп и др. Иако 
је би ло мно го ре при за то ком се зо не 1932/33, из ве де ни су и но ви ко-
ма ди: Ми стер до лар од Ну ши ћа, Пре ко мр твих Ду ша на Ни ко ла је ви-
ћа, Игра у зам ку Фе рен ца Мол на ра, Без о бра зник Ра у ла Ауер нхај ме ра, 
Оно што се зо ве љу бав од Е. Бер ка, Зво но за уз бу ну М. Е. Ко ли ја. У се-
зо ни 1933/34. при ка за ни су: Хај дук Стан ко од Ве се ли но ви ћа, Не чи ста 
крв Б. Стан ко ви ћа – Р. Ди ну ло ви ћа, Дор ћол ска по сла Или је Ста но је ви-
ћа, Зо на Зам фи ро ва од Срем ца – Бу ни ћа, Ђи до од Ве се ли но ви ћа – Бр-
за ка, Под ва ла од Гли ши ћа, Зу лум ћар од Ћо ро ви ћа у но вој по став ци, 
На по ле он В. Ха зен кле ве ра, Две си ро ти це д’Ене ри ја-Кор мо на, Љу бо
мо ра Ар ци ба ше ва, Шам пи он бок са од Швар ца и Ма тер на, Ка пи не ра 
Фла виа Бе ри ша ни ја, Од го ђе на ноћ Ар нол да и Ба ха, Оно што се зо ве 
љу бав итд.194 По себ но је по пу ла ран био шпан ски ко мич ни ко мад Ву ко
длак Ан ге ла Ка на, ина че за бра њен за мла ђе од 16. го ди на.195 

По ред тру да Умет нич ког од бо ра да у свој ре пер то ар увр сти и до-
ма ћа и стра на де ла, на осно ву из ве шта ја о ра ду ви дљи во је да је пу бли ка 
сво јим по се та ма да ва ла пред ност до ма ћим ко ма ди ма, као што су Го спо
ђа ми ни стар ка, Ле сков ча ни у Па ри зу, Та мо да ле ко, Ив ко ва сла ва, Ђи до, 
ко ји у ок то бру 1933. бе ле жи ре корд них 4.589 ди на ра (раз лог је де ли мич-
но и тај што је та да 7. октобра 1933. обе ле же на пе то го ди шњи ца ра да по-
зо ри шта),196 Ха са на ги ни ца, Бе о град не кад и сад, Поп Ћи ра и поп Спи ра, 
Ми стер до лар, Пут око све та, и др. Све ове пред ста ве су у ве чер њим 
тер ми ни ма до но си ле при ход га ран то ва но пре ко 1.000 ди на ра, а нај че-

194  Пре глед по зо ри шног ре пер то а ра са чи њен је на осно ву по да та ка из Гра ђа ни на 
1930–1932, По жа ре вач ког Гра ђа ни на 1932, бр. 70, 1933, бр. 128, и Б. С. Стој ко ви-
ћа, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка.... стр. 920.

195  МПУС, Пла кат за пред ста ву од 19. но вем бра 1930.
196  АВ н.ф. 57712–930; Гра ђа нин, бр. 80 за 1933.
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шће пре ко 2.000 по пред ста ви. Не ки од стра них ко ма да по пут ко ма да 
Кин, Ду пла пу ни ца, Су ђе ње Ме ри Да ган, Жи ви леш, Со ни бој зна ли су 
да при ву ку пу бли ку и до не су ве ли ки при ход. Ипак, пу бли ка је на стра-
ни до ма ћих де ла, ко јих је и мно го ви ше на ре пер то а ру.197 На при мер, у 
се зо ни 1933/34. од укуп но 198 пред ста ва 124 су од до ма ћих ауто ра, а 
74 од стра них.198 Као бес плат не пред ста ве за на род да ва не су углав ном 
пред ста ве са де ли ма из на ци о нал ног ре пер то а ра, и то Хај дук Вељ ко, Хај
дук Стан ко, Ха са на ги ни ца и сл.199 Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма и са-
чу ва ним из ве шта ји ма, у про се ку се ме сеч но игра ло 20,4 пред ста ве. Од 
то га, при ме ра ра ди, у се зо ни од 1. 4. 1933. до 1. 4. 1934. од укуп но 198 
пред ста ва игра ло се ре дов них 152, ван ред них 8, ђач ких 17, бес плат них 
за на род 21 (на тим пред ста ва ма би ло је при сут но укуп но 6.950 љу ди). 
У чи та вој се зо ни про сеч но је по пред ста ви при су ство ва ло 330 осо ба, 
од но сно 27.782 осо бе у це лој се зо ни.200 

Упра ва је на сто ја ла да по зо ри ште има и по уч ни и про све ти тељ-
ски ка рак тер, али је и по ред то га би ло де жур них чу ва ра јав ног мо ра ла 
ко ји су сма тра ли да ово по зо ри ште не да је ко ма де ко ји има ју свр ху да 
про све ћу ју и пре по ро ђу ју на род, већ пи кан те ри ја, ко је де мо ра ли шу на
род и ши ре по ква ре ност и раз врат. Та кву при ту жбу на пи сао је Ба ну Ду-
нав ске ба но ви не је дан ње гов по што ва оц. Он сма тра да би бо ље би ло да 
се но вац ко ји ба но ви на да је као суб вен ци ју по зо ри шту да ин ва ли ди ма 
и њи хо вим по ро ди ца ма не го да се да је тим осо ба ма ко ји ма ни шта ни је 
све то. По вод за та кво пи са ње би ло је сло бод но ве че 21. ма ја 1931, ка да 
је за омла ди ну би ло за бра ње но, а да ва ли су се Анал фа бе та од Ну ши ћа, 
Го спо дин принц од Мо ри са Де ко бра (пи кан те ри ја у јед ном чи ну) и Спас 
у хип но зи од Пје ра Ве бе ра, та ко ђе пи кант на јед но чин ка.201 

Ве ли ки број ре при зи ра них пред ста ва имао је де ли мич но узрок и 
у чи ње ни ци да је од 1930. по сто ја ло Удру же ње драм ских пи са ца,202  ко је 
је на сто ја ло да за шти ти умет нич ки ква ли тет у до ма ћој драм ској умет но-
сти и по диг не ква ли тет до ма ћег по зо ри шног ре пер то а ра. За то је пре ко 
Про свет ног оде ље ња Бан ске упра ве на ре ђе но свим по зо ри шним уста но-
ва ма ко је да ју пред ста ве да за сва ко из во ђе ње де ла њи хо вих чла но ва мо-
ра ју пла ти ти тан ти је му пре ко Удру же ња. То је ва жи ло и за ори ги нал на 
де ла и за пре во де. Упра ва ма су до ста вље ни и по је ди нач ни уго во ри. Ви-
си на тан ти је ма кре та ла се од 7,5 % за ба но вин ска и пут нич ка и до 12% 

197  АВ н.ф. 46925–930; 39729–930; 45996–931; 51667–930; 01382–931; 58571–931; 
57712–933.

198  АВ н.ф. 53570–934.
199  АВ н.ф. 57712–933.
200 АВ н.ф. 53570–934.
201  АВ н.ф. 27385–931. Пред сед ник Управ ног од бо ра про та Бран ко вић од го во рио је да 

Упра ва овог по зо ри шта во ди до вољ но ра чу на о ра ду овог по зо ри шта, И због пре
те ра не бри ге за бра ни ла је мла де жи до ла зак на прет ста ву по при ло же ној об ја ви, 
да мла деж не би ипак из ових на ив них ко ме ди ја до не ла по гре шне за кључ ке.

202  Љ. Ди мић, н. дело, III/302–302.
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за цен трал на по зо ри шта. За пре во де се пла ћао основ ни хо но рар ко ји је 
за про зна де ла из но сио 2.500 динара по чину, а за де ла у сти ху и опе ре 
по чи ну нај ма ње 25 ди на ра.203 Те шко ста ње у по гле ду фи нан си ја овим 
је по ста ло још те же. Огра ни че не фи нан си је са да су има ле но ву став ку. 
Б. С. Стој ко вић пи ше 1936. о то ме сле де ће: Ма ко ли ко да је та оба ве за 
фи нан сиј ски оп те ре ти ла по зо ри шта у то ме тре ба ви де ти јед но по
ште но де ло. Али, тре ба све учи ни ти у овом те шком вре ме ну по на ша 
по зо ри шта, да се ви си на тан ти је ма све де на нај ма њу ме ру...204 

По се бан про блем пред ста вља ла је и на бав ка ре пер то а ра. Це не 
при ме ра ка по је ди них де ла 1930. кре та ле су се од 100 до 200 ди на ра (нпр. 
ко мад За кра ља и отаџ би ну 150 ди на ра, Вој нич ки бе гу нац 100, Ста ри 
ка плар, Ду пла пу ни ца, Ана Ка ре њи на, Је вреј ка по 200 ди на ра), а по себ-
но се пла ћао пре пис уло га за сва ки ко мад 100 ди на ра, та ко су тро шко ви 
на бав ке ре пер то а ра 1930. из но си ли 2.600 ди на ра.205 Осим це на, и са ма 
на бав ка је би ла про блем. Жи во јин М. Вуч ко вић ну ди та ко Управ ном од-
бо ру по зо ри шта по зо ри шне ко ма де од ко јих су не ки штам па ни и не 
мо гу се ниг де на ба ви ти (Ца рев гла сник, Су ђа је од Љу бин ка, Се о ска ло
ла од То та, Зу леј ка...).206 Пла ка ти за по зо ри шне пред ста ве и ула зни це 
штам па ни су у јед ној од две та да шње по жа ре вач ке штам па ри је, Јадран 
и штампарији Ђорђа Наумовића.207 Ти тро шко ви та ко ђе ни су би ли ма-
ли. Пре ма ра чу ну из рав на ња од 1. но вем бра 1930. пла ће не су штам пар-
ске услу ге у из но су од 1.595,50 ди на ра.208 

Као и у прет ход ном пе ри о ду, по жа ре вач ко по зо ри ште ни је има ло 
сво ју по зо ри шну ку ћу. Ше та ло је између ка фа на и хо те ла по жа ре вач ких. 
Пу ту ју ће по зо ри ште у соп стве ном гра ду. Нај че шће су да ва ли пред ста ве 
у Срп ској кру ни, док 3. септембра 1930.209 ни је од и гра на пр ва пред ста ва 
у До му Тр го вач ке омла ди не, ко ји је био упра во из гра ђен. За ту при ли ку 
штам па не су по себ не по зив ни це и при ре ђе на све ча ност.210 Ова згра да, 
у ко јој је да нас сред ња По ли тех нич ка шко ла, са зи да на је као за ду жби на 
дво ји це углед них по жа ре вач ких тр го ва ца Са ве Мир ко ви ћа и Ми ха и ла Ст. 

203  ИАП, НПДб-По, Удру же ње југословенских драмских аутора Упра ви ба но вин ског 
по зо ри шта, од 18. 9. 1930, бр. 175. Удружење је заступало Нушића, Николајевића, 
Христића, Велмар-Јанковића, Дојчиновића, Крстића, Димитријевића, Стефановића, 
Кулунџића, Манојловића, Јефтића, Ђурића, Предића, Св. и М. Петровића-Пецију, 
Станојевића, Палавестру, Веснића, Малчиновића, Прејаца, Мирона, Маћејевског, 
Крклеца, Месарића и са извесним ограничењима Ивакића и Беговића.

204  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта, 188.
205  ИАП, НПДб-По, „Це ло ку пан ра чун ски из ве штај. При лог 1“.
206  ИАП Грађанин, бр. 102. од 1. 8. 1930.
207   ИАП, НПДб-По бр. 140, од 17.8 . и 29.8.1930.
208  АВ н. ф., 46925–930
209  ИАП, НПДб-По, бр. 158, од 2. 9. 1930; ИАП Слога 1930 IV 1712, Позивница за от-

варање сезоне 1930/1931.
210  ИАП Сло га IV 1930 1712; AВ н.ф. 32008–930.
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Па вло ви ћа.211 Оп шти на је усту пи ла плац на углу не ка да шње Кра ље ве и 
Гим на зиј ске ули це.212 Град ња је по ве ре на гра ђе вин ској ку ћи Ма ти је Бле ха 
из Бе о гра да по це ни од 2.400.000 ди на ра. Но ви не обавештавају213 да ће то 
би ти пр ва ку ћа у По жа рев цу ко ја ће у по је ди ним де ло ви ма на зи до ви ма 
има ти пре ко 38 м2 угла ча ног ве штач ког мер ме ра, ко ји ко шта 300 ди на ра 
по ква драт ном ме тру. Дом је за вр шен 31. 8. 1930. и на ње га је утро ше но 
3,5 ми ли о на ди на ра. У ње му су би ле сме ште не: шко ла Тр го вач ке омла ди-
не, Со кол ско дру штво, кан це ла ри је тр го вач ких ин сти ту ци ја, а учи о ни це 
је ко ри сти ла и Др жав на тр го вач ка шко ла. У До му је би ла и ве ли ка са ла за 
ску по ве и по зор ни ца. Тр гов ци Мир ко вић и Па вло вић су на гла си ли да је 
згра да на ме ње на ис кљу чи во кул тур ним по тре ба ма По жа рев ца.214 По зо ри-
шна са ла је има ла око 500 се ди шта и би ла ве ли чи не 10 x 7 ме та ра.215 Упра-
ва по зо ри шта је од од бо ра Тр го вач ке омла ди не тра жи ла у ав гу сту 1930. 
про сто ри је за кан це ла ри је упра ве по зо ри шта ка ко би би ла у те шњој ве
зи са ра дом по зо ри шне тру пе.216 Не зна се да ли је овим зах те ви ма удо во-
ље но, јер ни са ма по зо ри шна тру па ни је за у век оста ла на овој по зор ни ци. 
Из не по зна тих раз ло га фе бру а ра 1932. да ју сво је пред ста ве у за себ ној са-
ли хо те ла Бра ни че во, али по што им про сто ри је ни су од го ва ра ле, за кљу-
чен је за хва љу ју ћи уви ђав но сти ме ро дав них уго вор са пред став ни ци ма 
До ма ТО под по вољ ним усло ви ма.217 Од 25. 2. 1932. игра ли су у До му, да 
би на ред ну по зо ри шну се зо ну у ав гу сту 1932. на ја ви ли у пред њој са ли 
хо те ла Срп ска кру на. Р. Сто ја ди но вић ду хо ви то при ме ћу је да је по се та у 
се зо ни 1931/32. би ла ло ша, мо жда де ли мич но због ису ви ше зва нич не ат-
мос фе ре у До му ТО за пу бли ку, на вик ну ту на ка фан ски ам би јент са ми
ри сом пи ћа и ће вап чи ћа.218 По сле пар да на усле ди ло је но во оба ве ште ње 
да пре ла зе у Дом и од са да ће(мо) стал но та мо да ва ти пред ста ве.219 У 

211  Тр гов ци из По жа рев ца. Ми ха и ло Па вло вић био је из ста ре по жа ре вач ке по ро ди-
це Сто ја на Па вло ви ћа, брат Да ни це Па вло вић, мај ке Ми ле не Па вло вић Ба ри ли. 
Учио је тр го вач ку шко лу у Те ми шва ру, за по слио се у Ве ли ком Гра ди шту у тр го ви-
ни. Ту се спри ја те љио са сво јим бу ду ћим ор та ком Са вом Мир ко ви ћем, с ко јим је 
1893. отво рио за јед нич ку тр го ви ну: Па вло вић и Мир ко вић. Њи хов рад је ин те ре-
сан тан и због то га што су у по жа ре вач ку сре ди ну уно си ли мно ге но ви не. Уве ли су 
од ре ђе но рад но вре ме, у под не су пра ви ли па у зу за ру чак за сво је рад ни ке, сво јим 
по моћ ни ци ма су пла ћа ли и све пан си он ске услу ге. Це не су им би ле тач но утвр ђе-
не, што зна чи да ни је би ло цен ка ња. Сво ју рад њу су без на кна де усту пи ли сво јим 
мла ђим са рад ни ци ма. Има ли су и пред у зе ће за из воз жи та, дру штво за про из вод-
њу ма шин ског и фал цо ва ног цре па. Чак су би ли и при ста ли це кре ми ра ња, па су 
Дру штву „Огањ“ у Бе о гра ду по кло ни ли су му од ми ли он ди на ра. М. Сто ја но вић, 
Ли ко ви ста рог По жа рев ца, По жа ре вац 1973, 9–13.

212  ИАП Гра ђа нин, бр. 76 за 1928, стр. 3.
213  Исто, бр. 32 за 1929, стр. 3.
214  Исто, бр. 71 за 1930. стр. 3.
215  Д. Фел дић, Ста ри По жа ре вац, По жа ре вац 1997, 227–233.
216 ИАП, НПДб-По, бр. 146 од 27. 8. 1930.
217 ИАП Гра ђа нин, бр. 11, 15 и 16 за 1932. 
218  Р. Сто ја ди но вић, н. дело, 262.
219  ИАП Гра ђа нин, бр. 66 и 68 за 1932.
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лет њим ме се ци ма пред ста ве су због вру ћи на по но во при ре ђи ва не у дво-
ри шту Де чи јег за ба ви шта.220 Ки ри ја ко ју је по зо ри ште пла ћа ло кре та ла 
се од 2.500 до 5.000 ди на ра221 ка да је по зо ри ште ин тен зив но ко ри сти ло 
по зо ри шну са лу у По жа рев цу, док је 1934. пла ћа ло са мо 1.500 ди на ра ме-
сеч но за чи шће ње и одр жа ва ње са ле, јер је у По жа рев цу бо ра ви ло нај ви-
ше ме сец-два у се зо ни.222 

За ква ли тет пред ста ве у тех нич ком сми слу бри ну ло се осо бље 
по зо ри шта. О ње му у са чу ва ним из во ри ма има мо вр ло ма ло по да та ка. 
На осно ву са чу ва ног ма те ри ја ла мо же се ре ћи да су тех нич ки про бле ми 
по не кад би ли раз лог за от ка зи ва ње пред ста ва.223 Од по моћ ног осо бља 
по ми њу се два слу жи те ља: Јо ван Цвет ко вић, ре кви зи тер,224 и Ве ли мир 
Ђор ђе вић, де ко ра тер.225 Они су при мље ни кра јем ју ла, а њи хо ва пла та 
би ла је 600 ди на ра. Ка сни је ће, тач ни је 1931, њи хо ва пла та би ти у ви ду 
днев ни це и из но си ће 25 ди на ра.226 На кон курс ко ји је рас пи сан у ју лу 
1930. ја ви ли су се већ поменути Бо ри во је Ди ми три је вић, мо ле ро фар
бар, ко ји је и при мљен, (али се не зна да ли као глумац-дилетант или у 
свом звању), за тим Жар ко Мо а ча нин, свр ше ни де ко ра тив ни мод. по зо
ри шни сли кар, тех ни чар, као глу мац и сли кар; Дра гу тин Кај хан, гар де-
ро бер који је имао завршену гар де ро бер ску шко лу у Бе чу, су флер Јо ван 
Ко ва че вић, са же ном ко ја је већ би ла по моћ ни ца у по зо ри шту од 1929, 
и Јо ван Иг ња то вић, ко ји је при мљен за су фле ра у сеп тем бру, по што је 
Ко ва че вић под нео остав ку.227 

По зо ри ште је има ло сво ју гар де ро бу, јер је 1930. из вр ши ло 
не ке на бав ке (сук не ни гуњ, 2 па ра ла ко ва них са ра, 1 бе ле ка ма шне, 
1 за ста ва, 2 на ру кви це, 5 фран цу ских ка па, 3 па ра фран цу ских тре ге-
ра и др. – све у из но су 615 ди на ра).228 Пре ма ра чу ни ма из 1930. го ди-
не бе ле жи се да је на гар де ро бу да то 924 ди на ра (из ве штај на дан 1. 
ок то бра 1930), а у сле де ћем из ве шта ју да том 1. но вем бра исте го ди-
не сто ји су ма од 1.124 ди на ра.229 Глум ци су и са ми има ли гар де ро бу 
за не ке уло ге ко је су игра ли, па су не ки тра жи ли и по се бан до да так 
за то а ле ту.230 

220  Исто, бр. 58 за 1931. стр. 3.
221  АВ н. ф., 46925–930; 41124–930.
222  ИАП ПТО 1934 5/2 435.
223  ИАП Гра ђа нин, бр. 85 за 1931. и 66 за 1932.
224  АВ н.ф. 45996–931. Јован Цветковић се помиње у улози Момка из министарства 

у представи Госпођа Министарка, одигране у Ваљеву 1931. АВ н.ф., 58571-931.
225  ИАП, НПДб-По, бр. 98 од 1. 8. 1930. и 99 са истим да ту мом; АВ н.ф. 45996–931.
226 АВ н.ф. 45996–931.
227  ИАП, НПДб-По, Мол ба Б. Ди ми три је ви ћа 25. 8. 1930; Из ве штај о фи нан си ја ма по-

зо ри шта (без да ту ма); бр. 65 од 25. 7. 1930; Мол ба Д. Кај ха на од 18. 7. 1930; бр. 30 
од 19. 7. 1930; бр. 173 од 12. 9. 1930.

228  Исто, Це ло ку пан ра чун ски из ве штај, При лог бр. 1.
229  АВ н.ф. 41124–930; 46924–930
230  ИАП, НПДб-По, бр. 73 од 25. 7 1930 и 104 од 3. 8. 1930.
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Из да ци за опре ма ње сце не за по је ди не по став ке та ко ђе ни су 
би ли за не мар љи ви. Та ко је пре ма ра чун ском из ве шта ју из 1930.231 за 
опре ма ње по зор ни це из дво је но 3.000 ди на ра, а на ба вље не су 1 со фра, 
1 по ли ца, лет ња за ве са, нов цр ве ни са лон, 6 но га ра за по ди јум, 3 пор-
та ла, за ве са за по зор ни цу, 5 м цр ве ног са те на за за ве су, раз не ле тве, да-
ске, гре де итд.

До бра и ква ли тет на му зи ка би ла је је дан од ва жних еле ме на та 
сцен ског при ка за, по себ но кад су ре пер то ар углав ном чи ни ли ко ма ди 
са пе ва њем и игром. По зо ри ште ни је има ло свој ор ке стар, па је по моћ 
до би ја ло од пе вач ког дру штва Бра ни че во или од пу ков ског ор ке стра 
гар ни зо на у По жа рев цу.232 За му зи ку је у два ма ха 1930. да то 2.530, од-
но сно 5.130 ди на ра.233 

При ча о по зо ри шном жи во ту По жа рев ца не би би ла пот пу на ако 
се не би по ме ну ли глум ци из дру гих по зо ри шних ку ћа ко ји су го сто ва-
ли у По жа рев цу. То су пр вен стве но глум ци бе о град ског На род ног по зо-
ри шта. У то ку 1931. по жа ре вач ку пу бли ку су об ра до ва ли сво јом игром 
Ву ка шин Би во ла ре вић, Ж. Сто кић, Д. Ми лу ти но вић (ко ји их пра ти и на 
го сто ва њу у Сме де ре ву), Ев ка Ми ку лић, На де жда Ри знић, Вла де та Дра-
гу ти но вић, Мар ко Ма рин ко вић... У два ма ха го сто ва ло је и Ака дем ско 
по зо ри ште из Бе о гра да.234 На ред не го ди не го сто ва ња глу ма ца из пре-
сто ни це би ла су ре ђа. За бе ле же не су по се те Во је Жив ко ви ћа, Ги ње Вуч-
ко вић, Д. Ми лу ти но ви ћа и В. Бо ги ћа.235 

По жа ре вач ко по зо ри ште и са мо је че сто ишло на го сто ва ња. У то-
ку 1933. у По жа рев цу је да ло ма ње од 1/3 из ве де них пред ста ва у тој по зо-
ри шној се зо ни. Због че стог од су ство ва ња из По жа рев ца де ша ва ло се да 
се пу бли ка од вик не од по се ћи ва ња по зо ри шта, па је нпр. 1931. по чет ком 
апри ла од три за ка за не пред ста ве мо гла да се од и гра са мо јед на због не-
до вољ не по се те.236 О то ме све до чи и акт по жа ре вач ке Тр го вач ке омла ди-
не упу ћен упра ви по зо ри шта од 10. фе бру а ра 1934. у ко ме од њих тра же 
да им из да ју уве ре ње да [се] По жа ре вач ко Ба но вин ско По зо ри ште ба ви 
у По жа рев цу све га је дан а нај ви ше два ме се ца го ди шње.237 Кра јем 1930. 
пла ни ра но је за но вем бар го сто ва ње у Кра гу јев цу, а по том је пла ни ра но 
да иде у Пан че во и Вр шац. Не ма по да та ка да ли су та го сто ва ња, осим 
кра гу је вач ког, ре а ли зо ва на.238 По што су по жа ре вач ко и но во сад ско по зо-
ри ште би ла два ве ћа по зо ри шта у ба но ви ни, и са мим тим кон ку рент ска, 
про свет не и ба но вин ске вла сти су во ди ле ра чу на да се њи хо ве мар шру-

231  Исто, Це ло ку пан ра чун ски из ве штај, При лог бр. 1.
232  ИАП Гра ђа нин, бр. 48 за 1930. стр. 3; ИАП, НПДб-По, бр. 147, 159.
233  АВ н.ф. 41124–930; 46925–930.
234  ИАП Гра ђа нин, бр. 26, 35, 39, 44, 53, 84, 93 за 1931.
235  Исто, бр. 23, 27, 33, 76 за 1932.
236  Исто, бр. 28 за 1931. стр. 1–2.
237  ИАП ПТО 1934 5/2 435.
238  АВ н.ф. 46479–930.
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те на го сто ва њи ма не по ду да ра ју. При мат је ипак да ван Но во сад ском 
по зо ри шту, јер је ак том од 22. но вем бра 1930. По жа ре вач ко по зо ри ште 
оба ве ште но ка кви су пла но ви Но во сад ског по зо ри шта, са мол бом да се 
овај рас по ред ува жа ва.239 То ком се зо не 1931/32. го сто ва ли су у Ва ље ву, у 
Гранд хо те лу, по том у Сме де ре ву, у Хо те лу Ни нић, а за тим у Кра гу јев цу, 
у Хо те лу Гу шић. У ма ју 1932. го сто ва ло је у Ве ли ком Гра ди шту.240 У се зо-
ни 1932/33. го сто ва ли су у Сме де ре ву, Ва ље ву, Кра гу јев цу, где је бо ра ви-
ло пре ко два ме се ца и из ве ло око 50 пред ста ва. На ја вље но је да ће ле то 
1932. про ве сти у Ба њи Ко ви ља чи.241 У мар ту 1933. го сто ва ло је у Но вом 
Са ду. За то го сто ва ње упра ва по зо ри шта тра жи ла је фи нан сиј ску по моћ 
од 30.000 ди на ра за по кри ће тро шко ва око го сто ва ња. То го сто ва ње упра-
ва је же ле ла да ис ко ри сти да ме ро дав не уве ри у свој ква ли тет.242 Да ље је 
исте године го сто ва ло у Сме де рев ској Па лан ци, за тим у Сме де ре ву, а пла-
ни ра но је и Ве ли ко Гра ди ште. Пу то ва ња тру пе за број ни јом пу бли ком и 
ве ћом за ра дом на ста ви ла су се по себ но ин тен зив но то ком 1933/34, па ће 
у том пе ри о ду по се ти ти Ва ље во у но вем бру 1933, Сме де ре во, Кра гу је вац, 
и то три ме се ца, од но вем бра до фе бру а ра, Но ви Сад, Сме де рев ску Па лан-
ку, а не ка су ме ста по се ћи ва ли ви ше пу та у се зо ни.243 То је и ра зу мљи во 
ако се узме у об зир да ве ћи на ових гра до ва не ма у то вре ме сво ја про фе-
си о нал на по зо ри шта. Пре ма твр ђе њу Б. С. Стој ко ви ћа, Кра гу јев ча ни су 
чак 1933. из ја ви ли же љу да два гра да има ју јед но по зо ри ште чи је би се ди-
ште би ло у Кра гу јев цу. Оп шти на кра гу је вач ка је у свој бу џет за на ред ну 
го ди ну чак уне ла и су му од 8.000 ди на ра на име по мо ћи. Ипак, од све га 
то га ни је ни шта оства ре но.244 

На осно ву по да та ка ко ји су при ка за ни у доњој та бе ли245 ви ди се 
да је на го сто ва њи ма из во ђен ве ли ки број пред ста ва и да су при хо ди 
би ли слич ни они ма ко ји су оства ри ва ни у По жа рев цу. Нај ве ћи при ход 
за бе ле жен је на го сто ва њу у Сме де рев ској Па лан ци у сеп тем бру 1931. – 
1.484,6 ди на ра по пред ста ви, док је нај ма њи био у но вем бру 1931. у Сме-
де ре ву – 893,57 ди на ра по пред ста ви. За се зо ну 1933/34. ни су се мо гли 
до би ти по у зда ни по да ци ко ји би нам да ли са зна ња о при хо ди ма са од и-
гра них пред ста ва. Зна се да је осим на ве де них од и гра но и 62 пред ста ве 
у По жа рев цу, а да је за ра да за це лу се зо ну из но си ла 218.443 ди на ра.

239  Исто, 46479–930.
240  ИАП Гра ђа нин, бр. 40 и 49 за 1932, стр. 3.
241  Исто, бр. 40 за 1932, стр. 3.
242  АВ н.ф. 10590–933.
243  ИАП Гра ђа нин, бр. 17, 23, 28, 30, 34, 44, 48, 98, 100 за 1931; бр. 11, 18, 23, 40 за 1932; 

Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка… стр. 919–920;          
Р. Сто ја ди но вић, н. д., 260–262, 376–390.

244  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка..., 920; Р. Сто ја ди но-
вић, н. д., 380.; НБ, Гра ђа нин, бр. 38 за 1937, стр. 3.

245  Та бе ла је са чи ње на на осно ву по да та ка из до ку ме на та Ар хи ва Вој во ди не из већ 
на ве де ног фон да.
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Пе ри од Ме сто Број 
пред ста ва

Уку пан 
при ход

Де цем бар 1930. Кра гу је вац 27 35.412,25

Сеп тем бар 1931. См. Па лан ка 20 29.692

Но вем бар 1931. Ва ље во 17 17.533

Но вем бар 1931. Сме де ре во 7 6.255

Ок то бар 1933. Ва ље во 16 19.801

1.4.1933. - 1.4.1934. Но ви Сад 5 -

1.4.1933. - 1.4.1934. См. Па лан ка 25 -

1.4.1933. - 1.4.1934. Сме де ре во 18 -

1.4.1933. - 1.4.1934. Ва ље во 38 -

1.4.1933. - 1.4.1934. Кра гу је вац 50 -

По зо ри шни жи вот По жа рев ца ни је за ви сио са мо од ра да На род-
ног по зо ри шта Ду нав ске ба но ви не. Упо ре до са ње го вим по сто ја њем 
плод ну де лат ност раз ви ја ју и ама тер ске гру пе, ка кво је Про свет но-умет-
нич ко дру штво Чи ча Или ја. То је из гле да би ла нај мла ђа про свет но-умет-
нич ка гру па ко ја је сво јим мар љи вим и са ве сним ра дом већ ство ри ла 
јед ну од нај ја чих ди ле тант ских гру па, ко ја бро ји пре ко 20 чла но ва и 
там бу ра шки збор ко ји бро ји 10 чла но ва.246 У то ку 1931–1932. ово дру-
штво је при ка за ло ко ма де Хај дук Стан ко, Га зда Жив ко, Си лом на зрак... 
Пред ста ве су одр жа ва не у окви ру по се ла уз игран ку. Сво ја по се ла су 
при ре ђи ва ли у са ли Оп штин ске го сти о ни це, а це не ула зни ца су би ле 
ни же не го у „пра вом“ по зо ри шту (8 ди на ра за пред ста ве, док се у По-
зо ри шту це на ула зни ца кре та ла од 5 до 15, па и 20 ди на ра, за ви сно од 
ме ста).247 Та ко је ова ам би ци о зна гру па у вре ме ну ка да је по жа ре вач ко 
по зо ри ште ишло „тр бу хом за кру хом“ по гра до ви ма Ср би је би ла со лид-
на за ме на по жа ре вач кој пу бли ци. (На рав но, по ред овог дру штва, које је 
најактивније и чије активности бележи локална штампа, би ло је и дру-
гих дру шта ва ко ја су при ре ђи ва ла пред ста ве.) Го ди не 1935. Просветно-
уметничко друштво Чича Илија го во ри о де сет го ди на свог по сто ја ња 
и по зи ва гра ђан ство да по мог ну ње го во очу ва ње, по себ но због гу бит ка 
На род ног по зо ри шта, јер би они до не кле мо гли за до во љи ти по тре бе По-
жа ре вља на за драм ском умет но шћу.248 Ло кал ни лист бе ле жи у ја ну а ру 
1930. да је там бу ра шко дру штво Вар дар да ва ло на сце ни у Оп штин ској 

246  ИАП Гра ђа нин, бр. 4 за 1931. стр. 3.
247 Исто, бр. 4, 11, 30 за 1931; бр. 1, 20, 25, 80 за 1932.
248  ИАП Грађанин, бр. 72 за 1935, стр. 2.
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го сти о ни ци Под ва лу од Гли ши ћа.249 Ло кал на штам па је пре пу на по зи ва 
за раз не по зо ри шне пред ста ве и за ба ве ко је су при ре ђи ва ла сту дент ска, 
ђач ка, про свет на, кул тур но-умет нич ка и ра зна дру га удру же ња. Њи хо ви 
по зо ри шни по ку ша ји би ли су на су мич ни и крат ког да ха, али су сва ка ко 
од зна ча ја за кон ти ну и ра но по сто ја ње по зо ри шне кул ту ре по жа ре вач-
ке пу бли ке, та ко да се на ме ће за кљу чак да су По жа ре вља ни, са про фе-
си о нал ним по зо ри штем или без ње га, на ла зи ли на чи на да ужи ва ју у 
бла го де ти ма те вр сте умет но сти. О ни воу те умет но сти мо гло би да се 
ди ску ту је, али је углав ном па три јар хал ној, по љо при вред но-за на тлиј ско-
тр го вач кој сре ди ни са свим од го ва ра ла.

249  Исто, бр. 9 за 1930. стр. 2.
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ПО ЗО РИ ШНИ ЖИ ВОТ ГРА ДА 
„ПО СЛЕ ПО ЗО РИ ШТА“

Б. С. Стој ко вић до но си по да так да су у ок то бру 1933. На род но 
по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не и ње го ва упра ва упо зо ре ни да у свом на-
зи ву не ко ри сте од ред ни цу „Ду нав ске ба но ви не“, јер ће им у про тив ном 
би ти уки ну та суб вен ци ја.250 Тај по тез бан ске вла сти усле дио је у тре нут-
ку ка да се по зо ри ште на ла зи ло на го сто ва њу у Кра гу јев цу. Пре ко на-
чел ни ка Сре за по жа ре вач ког и Кра гу је вач ког до управ ни ка је сти гао 
акт ко јим му је са оп ште но на ре ђе ње и за пре ће но об у ста вом по мо ћи од 
10.000 ди на ра ме сеч но.251 По ста вља се пи та ње: шта су раз ло зи ове про-
ме не рас по ло же ња пре ма по жа ре вач ком по зо ри шту? Пе тар Волк252  као 
раз лог на во ди ко ле ба ња око уну тра шњег дру штве ног жи во та (ко ја су) 
по га ђа ла све кул тур не ин сти ту ци је, а по зо ри ште по себ но. Го ди на ма су 
тра же ни мо да ли те ти суб вен ци ја, ути ца ја на ре пер то ар ску по ли ти
ку, кон тро лу тро ше ња сред ста ва и од но са пре ма умет нич ком осо бљу, 
али адекватних ре ше ња ни је би ло... Пре ма пи са њу на ве де них ауто ра из-
гле да да је у то ку 1934. про на ђе но со ло мон ско ре ше ње. Да би се обез бе-
ди ла сред ства за јед но по зо ри ште ко је би мо гло би ти кон тро ли са но у 
по гле ду фи нан си ја, кул тур ног и умет нич ког де ло ва ња у скла ду са др жав-
ном по ли ти ком, до шло се на иде ју о спа ја њу ви ше по сто је ћих по зо ри шта 
Ду нав ске ба но ви не у јед но. Праг ма тич ност је на ла га ла фи нан си ра ње јед-
ног ква ли тет ног на ра чун ма лих и мо жда не до вољ но ква ли тет них по зо-
ри шта. Би ло је пред ви ђе но да у ње га уђу глум ци из по зо ри шта ко ја би 
би ла уки ну та.253 Тре ба ло је ство ри ти но во, бо ље за ми шље но, ре пре зен та
тив но ба но вин ско по зо ри ште са се ди штем у Но вом са ду, ко је би пу то
ва ло по свим ва жни јим ме сти ма Ду нав ске ба но ви не.254 Ве ро ват но је то 
био раз лог за за бра ну ко ри шће ња до та да шњег на зи ва по зо ри шта. Пре-
ма Б. С. Стој ко ви ћу, у апри лу 1934. до не та је од лу ка да На род но по зо ри-
ште у По жа рев цу не од го ва ра по треб ном умет нич ком ни воу и за дат ку, 
па са мим тим ни на ци о нал ним, ни кул тур ним зах те ви ма Бан ског ста
нов ни штва и уста но ве.255 Из гле да да по зо ри ште ни је озбиљ но схва ти-

250  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка...,  918.
251  Р. Сто ја ди но вић, н. дело, 288.
252  П. Волк, н. дело, 228.
253  Исто, 228.
254  Б. С. Стој ко вић, н. дело, 918–919.
255  Исто.
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ло ову прет њу јер је и ка сни је у апри лу 1934. ко ри сти ло исту ти ту лу.256 У 
бу џет Ду нав ске ба но ви не за 1934. ко ји је усво јен у апри лу од ре ђе на је 
суб вен ци ја за по жа ре вач ко по зо ри ште, али са мо за пр во тро ме сеч је, до 
ју на. Слич но се по сту пи ло и са Срп ским на род ним по зо ри штем из Но-
вог Са да. Циљ је из гле да био пу сти ти их да се са ма уга се, а за то вре ме 
гра де се пла но ви за ства ра ње Сек ци је за Ду нав ску ба но ви ну под упра-
вом На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду.257 

По жа ре вач ко по зо ри ште је „жи во та ри ло“ до кра ја ју на, али је по 
тврђењу Б. С. Стој ко ви ћа зва нич но пре ста ло да по сто ји 1. ју на 1934.258 У 
Но вом Са ду 25. апри ла 1936. осно ва но је оно „ре пре зен та тив но“ На род-
но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не ко је је но си ло име кне за-на ме сни ка 
Па вла. Сво ја се ди шта је има ло по ред Но вог Са да у Кра гу јев цу, Су бо ти-
ци, а ка сни је и у Пе тров гра ду (Зре ња ни ну). Глум ци из по жа рев ач ког по-
зо ри шта пре шли су у но во по зо ри ште, па се као глум ци новоствореног 
позоришта по ми њу Пе тар Ма тић, Бран ко Ђор ђе вић, Ле по са ва Ђор ђе-
вић, Па вле Бо га тин че вић, Зо ра Цр но гор че вић, Ми лан Ај ваз,259 све име-
на ко ја су би ла и те ка ко зна чај на за углед по жа ре вач ког по зо ри шта.

Не за хвал но би би ло упу шта ти се из по зи ци је јед ног исто ри ча ра 
у да ва ње оце на ра да и ква ли те та На род ног по зо ри шта Ду нав ске ба но-
ви не у По жа рев цу, али тре ба ре ћи да је оно ка кво-та кво оба ви ло сво ју 
ми си ју и бар на крат ко до но си ло у ову про вин циј ску сре ди ну дах пре-
сто ни це и ве сти са по зо ри шне сце не Евро пе. По зна ва лац по зо ри шних 
при ли ка тог вре ме на Б. С. Стој ко вић ка же да је и сам гле дао пред ста ве 
по жа ре вач ког по зо ри шта и пре но си нам свој ути сак да је то по зо ри ште 
увек би ло спо соб но да оства ру је по ста вље не умет нич ке за дат ке... да 
се увек осве до ча вао у ам би ци о зну, умет нич ки ефект ну и хо мо ге ну игру 
до брог глу мач ког ан сам бла.260 За до во љи ће мо се овом кон ста та ци јом, а 
оце ну пре пу сти ти ис ку сним те а тро ло зи ма. 

По жа ре вља ни су те шко под не ли гу би так свог по зо ри шта, што 
се ви ди из ло кал них но ви на за јун 1934,261 где се из ра жа ва жа ље ње и пре-
кор: Сад ка ко смо са зна ли, у ба но ви ни вла да ми шље ње да ни је по треб
но по зо ри ште за ма су љу ди, за се ља ке, већ је по треб но ис кљу чи во за 
ва ро шку пу бли ку, што на род ка же за ка пу та ше... Жал за по зо ри штем 

256  АВ н.ф. 53570–934, Из ве штај од 3. апри ла 1934. у По жа рев цу.
257  Б. С. Стој ко вић, н. дело, 919–920; П. Волк, н. дело, 228.
258  Б. С. Стој ко вић, н. дело, 920. Аутор у одељ ку Упра ва по зо ри шта, стр. 917. на во ди 

по да так да је Б. Ђор ђе вић био управ ник до 1. 9. 1934. до га ше ња по зо ри шта, да би 
у одељ ку Уки да ње На род ног по зо ри шта у По жа рев цу, стр. 920, на вео по да так да 
је пре ста ло да по сто ји 1. ју на 1934. На жа лост, не мо же мо по твр ди ти ко ји је од ова 
два по да тка та чан, или на ве сти не ки тре ћи због не до стат ка из во ра. – Да се уга си-
ло 1. 6. 1934, твр ди и Р. Сто ја ди но вић, н. дело, 391.

259  П. Волк, н. дело, 228.
260 Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка…, 920.
261  Ци тат је пре у зет од Б. С. Стој ко ви ћа, н. дело,  920, јер овај број Гра ђа ни на ни је са-

чу ван.
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ни је пре стао ни 1937, ка да је по но во по кре ну та ак ци ја за осни ва ње по-
зо ри шта у По жа рев цу, па се у том ци љу апе лу је на гра ђа не ко ји су од у
век во ле ли и по ма га ли ову умет ност, ко ја је на жа лост већ 5 го ди на 
мр тва у По жа рев цу, иако има сто про цент не усло ве за жи вот.262 Из 
ово га се мо же за кљу чи ти да су По жа ре вља ни сво је по зо ри ште сма тра-
ли „мр твим“ од тре нут ка ка да је по че ло ви ше да бо ра ви по гра до ви ма 
Ср би је не го код ку ће. Као глав не крив це за га ше ње по зо ри шта по сле 
тро го ди шњег по сто ја ња пи сци чла на ка из Гра ђа ни на сма тра ју про фе-
си о нал не глум це: То ме по зо ри шту По жа ре вља ни су по све ћи ва ли мно
го ви ше па жње не го што је углав ном оно и за слу жи ва ло, има ју ћи у ви ду 
да су глум ци, чла но ви то га по зо ри шта, ула га ли ве о ма ма ло тру да да 
оправ да ју по ве ре ње ко је им је ука зи ва ла по жа ре вач ка пу бли ка. На про
тив, они су про сто са бо ти ра ли ту пу бли ку, па чак и оне под чи јом су 
упра вом би ли. Оти шли су нај зад то ли ко да су за ку ли сном рад њом на 
сво ју лич ну ини ци ја ти ву ус пе ли да то по зо ри ште ко је су По жа ре вља
ни по це ни и мо рал них и ма те ри јал них жр та ва, а из пи је те та пре ма 
умет но сти ство ри ли, од стра не из По жа рев ца, та ко не са мо да ње го
во се ди ште не бу де у По жа рев цу, но и да не до ђе у По жа ре вац ка ко из
гле да ни ка ко...263 Ово ли ка љут ња По жа ре вља на мо же про и за ћи са мо из 
ве ли ке на кло но сти пре ма по зо ри шту као уста но ви кул ту ре. Ње го ва де-
лат ност ни је би ла од зна ча ја са мо за овај град, већ и за све оне гра до-
ве у ко ји ма је по зо ри ште го сто ва ло то ком свог по сто ја ња. Пу бли ка их 
сву да до бро до че ку је, о че му го во ри чи ње ни ца да су у не ким гра до ви-
ма да ва ли ско ро исти број пред ста ва као у По жа рев цу, не кад и ве ћи. 
По жа ре вља ни су би ли по но сни на ово сво је „ме зим че“, про из вод ис кљу-
чи во њи хо вог за ла га ња и ен ту зи ја зма. По не кад ни је за до во ља ва ло све 
обра сце умет нич ког, али је има ло и све тлих тре ну та ка ка да је успе ва ло 
да сво ју пу бли ку до ве де дотле да је својим оду ше вље њем подсећала на 
пре сто нич ку пу бли ку...264 Б. С. Стој ко вић, ко ји је пра тио ње гов рад и 
о ње му пи сао, за ово по зо ри ште ка же да не са мо да ни је би ло ни ка кав 
умет нич ки и кул тур ни про ма шај или лук суз (ка ко се та да го во ри ло за 
не ка по зо ри шта) не го је је дан ам би ци о зан град под нео ову ве ли ку кул
тур ну и умет нич ку жр тву...265 

На кон га ше ња про фе си о нал ног по зо ри шта при мет но је си ро ма-
штво у по зо ри шним зби ва њи ма у на ред ним го ди на ма до Дру гог свет-
ског ра та. То ме су на ру ку ишле и оп ште при ли ке у др жа ви. Бу ђе ње и 
за о штра ва ње по ли тич ких бор би по сле по ги би је кра ља Алек сан дра Ка-
ра ђор ђе ви ћа 1934. узи ма ло је да нак и код обич них љу ди, па и на ра чун 
њи хо вог кул тур ног жи во та. Све че шће у ло кал ној штам пи у ме сто о кул-

262  НБ Гра ђа нин, бр. 78 за 1937, стр. 3.
263 НБ Гра ђа нин, бр. 84 за 1937; бр. 77 за 1938.
264  Исто, бр. 73 за 1932, стр. 4.
265  Б. С. Стој ко вић, н.дело,  920.
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тур ним зби ва њи ма го во ри се о по ли тич ким тр ве њи ма, пе ва ју се хва ло-
спе ви вла ди М. Сто ја ди но ви ћа, на гла ша ва се зна чај фи зич ке кул ту ре, 
оба ве шта ва о сле то ви ма ко је ор га ни зу је Ју го сло вен ска ра ди кал на за јед-
ни ца, чу ју се пред из бор ни го во ри итд. Већ од дру ге по ло ви не ав гу ста 
1939.266  у ло кал ној штам пи су че сти на сло ви ти па Ка ко тре ба гра ди ти 
скло ни ште од на па да из ва зду ха или Нај бо ље сте се оду жи ли на шој Од
бра ни ка да о њој ни шта не го во ри те... То ком 1940. рат на пси хо за је све 
из ра же ни ја, па су и са ве ти и опо ме не ста нов ни штву мно го озбиљ ни ји. 
Са ве ту је се – чу вај те се аге на та... или до ма ћи ну да сва ко ве че по ла са та 
одво ји за по ро ди цу ка ко би се утвр ди ло по на ша ње у слу ча ју ва зду шног 
на па да. Кра јем те го ди не да ју се у но ви на ма ту ма че ња зву ко ва си ре на 
за опа сност.267 Осе ћај да се бли жи ка та стро фа по ја ча ва се у ло кал ним 
но ви на ма. Гра ђа нин 14. јануара 1941. у бр. 2 оба ве шта ва да ће убу ду ће 
из ла зи ти са мо јед ном не дељ но. Од та да је иза шло са мо 12 бро је ва...

По ред стал ног на пре за ња по ли ти ча ра ко ји же ле да др жа ву очу-
ва ју (али и оних ко ји же ле да је уни ште), стал них по ли тич ких бор би и 
су ко ба, стра нач ких ра зи ла же ња и по ми ре ња, при сут на је и еко ном ска 
кри за и не си гур ност. Она је по сле ди ца ве ли ке свет ске кри зе 1929, ко-
ја је за хва ти ла и Кра ље ви ну Ју го сла ви ју. Она ће се пр во осе ћа ти у по-
љо при вре ди, јер су це не аграр них про из во да стално па да ле. Са мим 
тим је и др жа ва би ла на гу бит ку, јер је аграр но ста нов ни штво чи ни ло 
по ре ску ве ћи ну у Кра ље ви ни. Иако је на ма кро пла ну из гле да ло да др-
жа ва при вред но на пре ду је због по ве зи ва ња са Не мач ком, на ми кро пла-
ну се и те ка ко осе ћа кри за. Ра сла је не за по сле ност и опа да ла ку пов на 
моћ оних ко ји су за ви си ли од др жав не ка се. Је дан од по да та ка ко ји то 
по твр ђу је је сте и овај што се у пе ри о ду од 1935. до 1941. у ло кал ним 
но ви на ма уз на ја ву по зо ри шних пред ста ва, би ло до ма ћих ди ле тант-
ских тру па, би ло го сту ју ћих, на во ди ско ро увек и ви си на ула зни це. 
При мет но је да је она да ле ко ни жа не го ра ни јих го ди на. Пре ма по сто-
је ћим из во ри ма при ме ћу је се да је до 1932. ви си на ула зни це би ла од 
5 до чак 30 ди на ра, за ви сно од ме ста, док су оне од 1937. го ди не од 3 
до 7 ди на ра, па чак сма тра ју да их тре ба још сни зи ти ка ко би при ву-
кли пу бли ку, ко ја ра ди је од ла зи у би о скоп.268 Те шко еко ном ско ста ње 
по сле ве ли ке еко ном ске кри зе 1929, по раст бро ја не за по сле них, што 
због од је ка по ме ну те еко ном ске кри зе, што због уве ћа ног де мо граф-
ског ра ста ста нов ни штва, до вео је до то га да је са мо у Бе о гра ду 1933. 
би ло 10.000 не за по сле них ин те лек ту а ла ца, а на про сто ру це ле др жа ве 
би ло их је пре ко 150.000. Про сеч на днев ни ца је са 26,56 ди на ра, ко ли-
ко је из но си ла 1930, сма ње на на 21,65 ди на ра 1935. го ди не. Већ 1938. 
над ни це су из но си ле 40% од ни воа из 1931. го ди не. У Ду нав ској ба но-

266 НБ Гра ђа нин, бр. 65 за 1939, стр. 2; бр. 76 за 1939.
267  Исто, бр. 15, 97 за 1940.
268  НБ Гра ђа нин, бр. 57, 103 за 1937, стр. 3.
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ви ни тај про це нат сма ње ња днев ни ца је 31%.269 У та квим усло ви ма про-
се чан ста нов ник је те шко са ста вљао крај с кра јем. Це не са пи ја це 1935. 
го во ре да је на при мер 100 г бу те ра 3 ди на ра, сир је ко штао од 16–18 
ди на ра за ки ло грам, 100 ки ло гра ма пше ни це 175 ди на ра, пи ли ћи 5 ди-
на ра по ки ло гра му, ме со го ве ђе 7–8 ди на ра за ки ло грам, маст 12–14 
ди на ра по ки ло гра му, а за ве ћи ну не до сти жних 2.830 ди на ра ко штао 
је ра дио-апа рат мар ке Ори он. Го ди не 1938. хлеб је био 3 ди на ра, ме-
со го ве ђе 10–12 ди на ра за ки ло грам, ки ло грам ја бу ка 5 ди на ра, ме со 
свињ ско 16 ди на ра за ки ло грам, ше ћер 14 ди на ра итд.270 Ста ње се са мо 
до не кле по пра ви ло до ла ском Ми ла на Сто ја ди но ви ћа за пред сед ни ка 
вла де и из ра дом пла на 1938. за на ред них 6 го ди на, ко ји је пред ви ђао 
ула га ња у јав не ра до ве. Је дан део не за по сле них на шао је ухле бље ње 
на по сло ви ма ко па ња пу те ва и из град ње же ле знич ке ин фра струк ту-
ре. При мет но је да су ме ре јав них ра до ва би ле у слу жби на о ру жа ва-
ња.271 Сви ови при ме ри го во ре ко ли ко је умет ност, тј. по зо ри ште би ло 
јеф ти но. Ипак, за нај ве ћи део по пу ла ци је из гле да да је и ни ска це на по-
зо ри шних ула зни ца би ла пре ви со ка. Умет ност по ста је спо ред на ствар 
у жи во ту про сеч ног ста нов ни ка Кра ље ви не. Ка те го ри ја „пре жи вља ва-
ња“ по но во је ак ту ел на. Оне по зо ри шне жи во сти из прет ход ног пе-
ри о да ви ше не ма. Чак су про ре ђе не и обич не за ба ве, по се ла, ко јих је 
ина че би ло сва ко днев но.272 

По ли ти ка и по ли тич ки до га ђа ји узе ли су свој да нак. Са уби ством 
кра ља по ста вља ло се пи та ње ко ли ко ће др жа ва из др жа ти, ко ли ко су гра-
ђа ни си гур ни, по себ но од тре нут ка ка да је фа ши зам по чео да се све ја-
сни је по ма ља у свом нај бру тал ни јем об ли ку. Изо ло ва ност по је дин ца 
по ста је све ве ћа, не си гур ност се осе ћа сву да. Др жа ва, на ци ја и од бра на 
по ста ју до ми нант не те ме, око ко јих се вр ти жи вот ста нов ни ка Кра ље-
ви не пред Дру ги свет ски рат. Кул ту ра, про све та, умет ност ста вља ју се у 
дру ги план, а др жа ва у скла ду са но вим осе ћа јем ва жног ви ше ин си сти ра 
на ве жби те ла, а не ду ха. Кра ље ви на Ју го сла ви ја ни је из у зе так у Евро пи. 
Оп ти ми зам се по сте пе но га сио, а свет је упло вио у све не тр пе љи ви је 
по ли тич ке бор бе, по себ но он да кад је на и шла ве ли ка при вред на кри за 
и да ла жи во ту свој цр ни тон – при ме ћу је Ан дреј Ми тро вић.273 Та да се 
ја вља ју ми шље ња да др жа ва не тре ба уоп ште да бри не о сво јој кул тур-
ној ми си ји, да то тре ба пре пу сти ти при ват ној ини ци ја ти ви, а да др жа ва 
тре ба да бри не о вој ној и по ли тич кој ди мен зи ји вла сти.274 

269  Ма ри-Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815–1941. Успо ре ни на пре дак 
у ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град 2004, 359–361.

270   ИАП Град ско по гла вар ство 1934–1944, бр. 25526 за 1938; НБ, Гра ђа нин, бр. 89, 91 
за 1935.  

271  М-Ж Ча лић, н. дело, 384–385.
272 Ви де ти Гра ђа нин у ИАП за 1926–1932.
273  А. Ми тро вић, Ан га жо ва но и ле по. Умет ност у раз до бљу свет ских ра то ва 1914–

1941, Бе о град 1983, 36.
274  НБ Гра ђа нин, бр. 4 за 1940, стр. 1–2, чла нак О кул тур ној ми си ји др жа ве.
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По жа ре вац је на ста вио да жи ви у кул тур ном сми слу и по сле 
уки да ња ње го ве нај ва жни је кул тур не уста но ве – по зо ри шта, али мно-
го си ро ма шни је. Ло кал на про свет на и кул тур на дру штва ка кво је Чи ча 
Или ја, раз не ли те рар не дру жи не, по зо ри шне сек ци је, пе вач ка и дру га 
удру же ња при ре ђу ју по зо ри шне пред ста ве и да ље. Углав ном су то де ла 
из на ци о нал ног ре пер то а ра, ко ма ди из на род ног жи во та бли ски уку су 
сре ди не. То ком 1935. на ра зним ди ле тант ским по зор ни ца ма гле да ће се 
Хај ду ци, Кнез Иво од Сем бе ри је, Хај дук Стан ко, Ја за вац пред су дом и 
др.275 Ове искри це у кул тур ном ми љеу По жа рев ца и око ли не плод су ра-
да по је ди них ен ту зи ја ста, учи те ља, па ро ха и за љу бље ни ка у по зо ри ште. 
Пу бли ка је во ле ла да их гле да по по пу лар ним це на ма, па је са ла хо те ла 
Злат ни плуг у тим при ли ка ма би ла дуп ке пу на.276 Исте го ди не за бе ле же-
но је и го сто ва ње По вла шће ног на род ног по зо ри шта Ни ко ле Ст. Ди ни-
ћа из Но вог Са да, ко је је по жа ре вач кој пу бли ци по уме ре ним це на ма за 
Ус крс од 28. 4. до 30. 4. при ре ди ло 6 пред ста ва (Бе о град не кад и сад, Де
во јач ка кле тва, Вас кр се ње, Ђи до, Го ло ма нов).277 До при нос кул тур ном 
жи во ту По жа рев ца на ста ви ло је да да је и Кул тур нопро свет но дру штво 
Чи ча Или ја, Ђач ка дру жи на Раз ви так, Сту дент ска ди ле тант ска гру
па, Под мла дак Ја дран ске стра же, ко ји с вре ме на на вре ме при ре ђу ју по-
зо ри шне пред ста ве то ком 1935. го ди не.278 

На ред на го ди на 1936. мо жда је би ла нај си ро ма шни ја по зо ри-
шним зби ва њи ма у пе ри о ду ко ји пра ти мо. Те го ди не је Бе о град ско ко-
мич но по зо ри ште под упра вом Н. Бо ље ви ћа279 де се так да на го сто ва ло 
у Срп ској кру ни. Два пу та су ди ле тан ти Удру же ња по жа ре вач ких сту-
де на та и Др жав не дво ра зред не тр го вач ке шко ле при ре ди ли уз за ба ву 
и игран ку и по зо ри шну пред ста ву.280 Кра јем фе бру а ра 1937. у По жа-
рев цу је го сто ва ло По вла шће но на род но позориште под упра вом Р. Ј. 
Ма ти је ви ћа са мо два да на.281 Из ове „ду хов не за пар ло же но сти“ По жа-
ре вља не је по но во по кре ну ла гру па „ин те лек ту а ла ца и рад ни ка“ ко ја се 
то ком ок то бра 1937. да ла на по сао осни ва ња јед ног ака дем ског по зо ри-
шта. Као за да так има ло је по ред за бав не у пр вом ре ду про свет ну уло гу 
по при ме ру мно гих ака дем ских по зо ри шта по ве ћим ме сти ма...282 Са 
тим спе ци јал ним ци љем су још у ју лу за по че ли да ва ње по зо ри шних 
пред ста ва у са рад њи са Спорт ским клу бом Вик то ри ја. Це не ула зни ца 
би ле су ни ске, са ци љем да при ву ку што број ни ју пу бли ку.283 Те про па-

275  Исто, бр. 2, 7, 13, 15 за 1935.
276  Исто, бр. 15 за 1935, стр. 4.
277  Исто, бр. 31, 33 за 1935, стр. 3.
278  Исто, бр. 4, 13, 31, 47, 96, 100.
279  Исто, бр. 20 за 1936, стр. 4.
280 Исто, бр. 26, 35 за 1936.
281 Исто, бр. 16 за 1937. 
282 Исто, бр. 78 за 1937, стр. 3. 
283  НБ Гра ђа нин, бр. 57 за 1937, стр. 3.
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ганд не пред ста ве су да ва не и то ком ав гу ста и сеп тем бра, ваљ да да пу-
бли ку под се те на ле по ту по зо ри шне умет но сти.284 

Три го ди не по сле га ше ња свог по зо ри шта По жа ре вац на сто ји 
да ство ри но во. На ме ће се пи та ње за што то ли ко ин си сти ра ње на по нов-
ном отва ра њу по зо ри шта кад ни су мо гли одр жа ти ни оно ко је је већ по-
сто ја ло. Мо жда је у пи та њу са ма при влач ност по зо ри шта и по зо ри шне 
пред ста ве, ко ја нам при ка зу је син те ти са ну ствар ност, а ко ју че сто ни-
смо у ста њу да објек тив но са гле да мо. Ова ко, на по зор ни ци гле да мо наш 
жи вот, али жи ве га дру ги, дру ги су ти ко ји па те, за љу бљу ју се, а ми смо 
не ми по сма тра чи при вид но ту ђег, а у ства ри на шег соп стве ног стра да-
ња и жи вље ња. У згра ди Оп штин ског су да 10. ок то бра 1937. одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не за осни ва ње по жа ре вач ког Ди ле тант ског по зо ри-
шта. На ње му је иза бра на упра ва на чи јем је че лу био ле кар из ве сни Вл. 
По по вић, као пот пред сед ник, Х. Абро ва не ли, су ди ја, се кре тар До бри ла 
Ми ло ко вић, учи те љи ца, и Мар ко Си мић, сту дент пра ва, као бла гај ник. 
Ме ђу чла но ви ма упра ве на шли су се и та да шњи ди рек тор гим на зи је А. 
Ми ли ће вић, адво кат Ра да Мар ко вић (ко ји је био члан Управ ног од бо ра 
Об ла сног по зо ри шта), и дру ги, ле ка ри, сту ден ти, тр гов ци, за на тли је, је-
дан све ште ник итд. На тој скуп шти ни су до не та и пра ви ла ра да по зо-
ри шта.285 За фи нан си ра ње по зо ри шта опет су тра же ни при ло жни ци, и 
то у ка те го ри ја ма: по ма жу ћи (ко ји би при ло жи ли 200 дин.), до бро тво-
ри (500 дин.), ве ли ки до бро тво ри (2000 дин.) и за ве шта чи.286 Глум ци су 
игра ли бес плат но, „са мо из љу ба ви пре ма овој умет но сти“. Као глум-
ци по ми њу се Мирослав Ми ја то вић, М. Си мић, В. Ме ду рић, М. Пе рић, 
Вера Илић, Б. Миљ ко вић, из ве сна го спо ђа Фи ли по вић, г-ђи ца Р. Ми тро-
вић, г. Ка стра ти, бив ши слу ша лац глу мач ке шко ле као гост.287 Јед на од 
оба ве за ко ју је но во по зо ри ште при хва ти ло је сте да у сво је ре до ве не 
при ми ни јед ног про фе си о нал ног глум ца.288 Пред ста ве су ре жи ра ли М. 
Ми лен ти је вић и из ве сни г. Ми ло са вље вић.289 Све ча но отва ра ње би ло 
је 30. ок то бра 1937. у До му Тр го вач ке омла ди не пред ста вом Ска кав ци. 
Уред ни штво ло кал них но ви на по ка за ло је сво ју со ли дар ност та ко што 
је отво ри ло по себ ну ру бри ку не би ли та ко вас пи та ли укус по зо ри шне 
пу бли ке.290 О вас пи та њу уку са пу бли ке во дио је ра чу на и Умет нич ко-
тех нич ки од бор по зо ри шта, ко ји је на сто јао да одр жи умет нич ки ни во 
по зо ри шта и ти ме ис пу ни ми си ју од ре ђе ну од дру штва.291 Овај од бор 
је утвр дио по зо ри шни ре пер то ар за пр вих 6 ме се ци, а на ње му су би ла 

284 Исто, бр. 65, 71 за 1937. 
285  Исто, бр. 82 за 1937, стр. 3.
286  Исто, бр. 85 за 1937, стр. 2.
287  Исто, бр. 103 за 1937, бр. 86 за 1938.
288 Исто, бр. 77 за 1938.
289 Исто, бр. 87, 101 за 1937; бр. 86 за 1938.  
290 Исто, бр. 87 за 1937, стр. 2. 
291 Исто, бр. 101 за 1937, стр. 2.
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стра на и до ма ћа де ла.292 Та ода бра на де ла би ла су: Ска кав ци од Ко сто-
ва, Цр ве не ру же од Бе не де та, од Ну ши ћа По кој ник и Обичан човек, На 
сан ти ле да од Вер не ра, Бечке женеод Р. Фран ка и Л. Хир шфел да итд. 
Пре ма кри ти ка ма у ло кал ним но ви на ма пред ста ве ни су би ле до вољ но 
уве жба не, уло ге не на у че не, па се о не кој умет нич кој ви си ни не мо же го-
во ри ти.293 Ипак, ово по зо ри ште у то ку свог по сто ја ња го сту је чак 4 пу та 
ван гра да,294  чи ме је по ку ша ло да на ста ви тра ди ци ју Об ла сног и Ба но-
вин ског по зо ри шта.

И по ред ве ли ке же ље и ен ту зи ја зма по је ди на ца, по зо ри ште се уга-
си ло из гле да кра јем 1938, јер се ви ше не по ми ње у ло кал ној штам пи. У 
апри лу те го ди не ја ви ла се иде ја о осни ва њу јед ног де чи јег по зо ри шта. 
Око то га се ан га жо ва ла Пер си да Хо пер ска, про фе сор у гим на зи ји, са још 
не ко ли ко го спо ђа и го спо ђи ца. Ве ро ват но да иде ја ни је на и шла на по треб-
ну по др шку, јер се по сле то га ова за ни мљи ва за ми сао не по ми ње.295 

До по чет ка Дру гог свет ског ра та у По жа рев цу ће у три ма ха го-
сто ва ти На род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не које је у свом имену 
носило и одредницу Кнеза намесника Павла. У пе ри о ду од 20. апри ла 
до 30. ма ја 1939. да ва ло је пред ста ве у До му Тр го вач ке омла ди не. Из ве-
де не су три пре ми је ре. Приказано је 28 де ла, од то га пет на ест до ма ћих 
и три на ест стра них. Ре при зи ра но је пет до ма ћих ко ма да, без ијед ног 
стра ног. Са ре при за ма од и гра но је укуп но 33 пред ста ве што до ма ћих, 
што стра них ауто ра.296 Нај ви ше ин те ре со ва ња пу бли ка је по ка за ла за 
ко мад Ка плар Ми ло је, ко ји је игран два пу та уза стоп це, а кар те су би-
ле рас про да те уна пред ... са ла Тр го вач ке омла ди не, где се пред ста ва 
да је, би ла је пот пу но дуп ке пу на нај бо ље пу бли ке гра да По жа рев ца... 
По жа ре вац је сваг да по се ћи вао са мо она по зо ри шта, ко ја су за слу жи ва
ла па жњу, јер пу бли ка гра да По жа рев ца зна шта је до бро по зо ри ште 
и та ква са мо по се ћу је – пи сао је ко мен тар из ве сни Ђ. у Гра ђа ни ну 
18. ма ја 1939.297 О по се ти пу бли ке ре ди тељ го сту ју ћег по зо ри шта Ве-
ре шча гин пи ше свом управ ни ку да је ве о ма сла ба и по треб но је про
би ти лед по сле ин три га пред став ни ка Тр го вач ке омла ди не. Из гле да 
да је по сто јао не ки спор из ме ђу тру пе и Тр го вач ке омла ди не. Ства ри 
су се сре ди ле, Ве ре шча гин је са њи ма скло пио „пакт о при ја тељ ству“, 

292  Исто.
293 НБ Гра ђа нин, бр. 19 за 1938, стр. 2. 
294  Исто, бр. 86 за 1938, стр. 3.
295 Исто, бр. 9 за 1938. стр. 3 
296   З. Т. Јо ва но вић, н.дело,  394. Од до ма ћих де ла игра на су Под ва ла, Шо ки ца, Ђи до, 

Се о ски ло ла, Ко шта на, Ка плар Ми ло је, Пут око све та, Др, По кој ник, Ожа ло шће
на по ро ди ца, На ле ђи ма је жа, Ра ста нак на мо сту, Во да са пла ни не, Еви ца у гра
ду, Ду го ња, Тр бо ња и Ви до ња. Од стра них ауто ра игра ни су Го спо дин од Пур со ња
ка, Слу га два ју го спо да ра, Бра ћа Ка ра ма зо ви, Жи ви леш, Ва са Же ле зно ва, Љу ди 
на сан ти, Кар ло ва тет ка, Ма ту ра, Сле пи при зор, По след њи плес, При зна ње, 
Бу цов и На ше стом спра ту.

297  НБ Гра ђа нин, бр 23, 28, 32, 35, 37, 40 за 1939.
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чак му је од Со кол ског удру же ња до де ље на и со би ца за му шку гар де ро-
бу.298 Де се так да на по сле то га у но вом пи сму ка же да пу бли ка до ла зи 
све ви ше и ви ше, што зна чи да смо про би ли лед.299 Из гле да да је би ло 
пла ни ра но да у По жа рев цу оста ну кра ће, али да су због про бле ма око 
го сто ва ња у Срем ској Ми тро ви ци од лу чи ли да до кра ја ма ја оста ну у 
По жа рев цу.300 До по чет ка Дру гог свет ског ра та ово по зо ри ште је би ло 
за ду же но да ши ри кул ту ру по Ду нав ској ба но ви ни. Свра ти ће у По жа-
ре вац још два пу та. Сле де ће 1940. Сек ци ја На род ног по зо ри шта Ду-
нав ске ба но ви не кне за на ме сни ка Па вла го сто ва ће у По жа рев цу од 4. 
апри ла до 14. ма ја. Из ве де но је два де сет шест пред ста ва, а при ка за но 
је два де сет де ла. Од тог бро ја при ка за но је осам до ма ћих де ла, ко ја су 
из ве де на два на ест пу та, и два на ест стра них, из ве де них че тр на ест пу-
та. Од стра них за бе ле же ни су јед но кла сич но и је да на ест са вре ме них 
дра ма и ко ме ди ја, и то јед на со вјет ска, две че шке, по јед на фран цу ска 
и ита ли јан ска, јед на не мач ка и чак че ти ри ма ђар ска ко ма да. Зо ран Т. 
Јо ва но вић при ме ћу је да на овом го сто ва њу ни је из ве де на ни јед на пре-
ми је ра.301 Још јед ном ће Сек ци ја до ћи у овај град пред сам рат 4. мар та 
1941. У По жа рев цу је оста ло до 25. мар та. То го сто ва ње би ло је по след-
ња ста ни ца на пу то ва њу сек ци је по Ду нав ској ба но ви ни. Том при ли ком 
ан самбл овог по зо ри шта при ка зао је по жа ре вач кој пу бли ци ше сна ест 
пред ста ва, а два на ест драм ских де ла. Од то га де сет драм ских де ла из-
ве де них на три на ест пред ста ва би ла су од до ма ћих ауто ра, а два де ла, 
из ве де на на три пред ста ве би ла су стра на.302 

Пропашћу државе гасиле су се и институције. Ансамбл Народног 
позоришта Дунавске бановине имао је ту несрећу да његових седамнаест 
чланова изгуби живот у експлозији муниције у Смедеревској тврђави 5. 
јуна 1941. године. Не ки од њих по пут Ра ден ка Ал ма жа но ви ћа, Мо ми ра 
Ан дри ћа, Ви то ми ра Ка ча ни ка би ли су глум ци и На род ног по зо ри шта 
Ду нав ске ба но ви не у По жа рев цу.303 

Поред гостовања Секције Народног позоришта Дунавске бановине 
на са мом по чет ку те стра шне 1941. око Бо жи ћа, го сто ва ло је са ода бра ним 
ре пер то а ром и По вла шће но по зо ри ште Удру же ња глу ма ца из Бе о гра да. 

298  З. Т. Јо ва но вић, н. дело, 394–395.
299  Исто, 395.
300  Исто, 395–396.
301  Исто, 411. При ка за ни су од до ма ћих Сте ри ји на По кон ди ре на ти ква (два пу та), Се

о ски ло ла (два пу та), Ка плар Ми ло је (два пу та), Пут око све та, Ра ста нак на мо
сту, Веч на мла дост, Мо ји ђе ти ћи (два пу та) и Гра ђан ска ко ме ди ја. Од стра них 
при ка за но је два на ест ко ма да: Сплет ка и љу бав (два пу та), Бе ла гар да, Но ви љу ди, 
Улич ни сви ра чи, На ше стом спра ту, Ју нак, Ро су ља, Рђа ва же на, Го спо ђа по ла же 
ма ту ру, Умет ни ци и Игра у Зам ку;  НБ Гра ђа нин, бр. 23, 32, 35, 37, 40 за 1939.

302  Исто, 430–431. Из ве де на де ла су Ђи до, Ко шта на (два пу та), Ка плар Ми ло је, Про
тек ци ја, Мо ји ђе ти ћи (два пу та), Ра ста нак на мо сту, Кад је Сре да – пе так је, 
По ро ди ца Бло (два пу та), Цр ни и бе ли Ци га ни, У аго ни ји, Ма дам Сан Жан (два пу-
та) и Чи ки на ку ћа; НБ Гра ђа нин, бр. 10 за 1941.

303  Исто,  431.
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Гра ђа нин је за бе ле жио одр жа ва ње три по зо ри шне пред ста ве.304 

„По зо ри ште“ ко је за по чи ње 6. апри ла 1941. би ће за це лу Кра ље-
ви ну, па и за По жа ре вац нај ве ћа тра ге ди ја ко ју су гле да ли и што је још 
стра шни је – у ко јој су уче ство ва ли. По зо ри шни жи вот ко ји ће По жа ре-
вља ни во ди ти по сле ка та стро фе Дру гог свет ског ра та би ће са свим раз ли-
чит од овог о ко ме смо го во ри ли. До ћи ће но ви глум ци, игра ће се не ки 
дру ги ко ма ди, а пред ста ве ће гле да ти не ка дру га и дру га чи ја пу бли ка са 
дру га чи јим зах те ви ма и ме ри ли ма вред но ва ња умет нич ког.

ПО ЗО РИ ШТЕ И ПУ БЛИ КА

Све оно што чо ве чан ство не до би ја од при ро де као дис по зи ци ју, већ 
што про из во ди соп стве ном ства ра лач ком сна гом и соп стве ном ства ра лач
ком енер ги јом на зи ва се кул ту ра.305 Ако по ђе мо од те де фи ни ци је, по ста вља 
се пи та ње шта су пред у сло ви за по кре та ње те ства ра лач ке сна ге и енер ги је? 
Да ли је она уро ђе на чо ве ку или је пак про из вод ње го вог ево лу тив ног раз-
во ја? Да ли су до вољ ни са мо при род ни пред у сло ви у сми слу чо ве ко вог ин-
те лек та и ду хов но сти или су нео п ход ни и ма те ри јал ни, тј. од ре ђен сте пен 
еко ном ског раз во ја, од ре ђе на „осло бо ђе ност“ од сва ко днев них по сло ва, тј. 
„до ко ли ца”, ка ко је на зи ва Р. Бо жо вић у сво јим раз ми шља њи ма о сло бод ном 
вре ме ну. Ме ђу тим, по сто ја ње сло бод ног вре ме на, тј. до ко ли це не зна чи да ће 
она увек би ти ко ри сно утро ше на, да ће до ве сти до са мо у са вр ша ва ња и раз во-
ја чо ве ко вих кре а тив них спо соб но сти.306 Да ли чо век сво је сло бод но вре ме 
ис ко ри сти ти као тра га ње за соп стве ним иден ти те том, као вре ме за све стра-
ни раз вој лич но сти, или та ко што ће вре ме про ве сти мен тал но и те ле сно не-
ак ти ван, за ви си и од ње га са мог, али и од оно га што му се ну ди. Рекли смо да 
у петом ве ку пре на ше ере Пе ри кле да ва њем бес плат них по зо ри шних пред-
ста ва307 омо гу ћа ва и нај си ро ма шни ји ма да сти му ли шу сво је кре а тив не сна ге. 
У ка сни јим вре ме ни ма то ни је био слу чај. Пред у слов за ства ра ње сло бод ног 
вре ме на и је дан од пред у сло ва за ње го во ко ри сно тро ше ње је сте еко ном ски 
и ма те ри јал ни по ло жај дру штва и по је дин ца. Раз вој по зо ри шне кул ту ре у 
По жа рев цу од сре ди не 19. ве ка очи гле дан је при мер за то. До вољ но еко ном-
ски са зре ли, без по тре бе да да но ноћ но ра де ка ко би обез бе ди ли соп стве ну 
ег зи стен ци ју, ста нов ни ци По жа рев ца тра же на чи на да утро ше сво је сло бод-
но вре ме. По зо ри ште им се учи ни ло као до бар на чин.

За раз ли ку од гра ђа на По жа рев ца и уоп ште по тре ба гра ђан ства 

304  НБ Гра ђа нин, бр. 1 за 1941. Да ју се Зо на Зам фи ро ва, Ма лер у пр вој брач ној но ћи, 
За кра ља и отаџ би ну.

305  М. Ди ми три је вић, Исто ри ја кул ту ре са прин ци пи ма из ла га ња и ту ма че ња, Гра-
ди на 1977, стр. 138. 

306  Р. Бо жо вић, Ис ку ше ња сло бод ног вре ме на, Бе о град 1979, стр. 8.
307  Б. Пр њат, Кул тур на по ли ти ка, Бе о град 1979, стр. 9.
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у Кра ље ви ни, др жа ва ни је де ли ла та кав став. Већ смо го во ри ли о од но-
су др жа ве пре ма кул ту ри и про све ти. Сти че се ути сак да су за њу то би-
ле спо ред не ства ри. На су прот то ме, др жа ва ула же у вој ску, што нам на 
по сре дан на чин го во ри о са мој др жа ви ви ше „скр пље ној“ не го ство ре-
ној. Стал не сме не вла да и ми ни ста ра308  го во ре нам да је др жа ва на кли-
ма вим но га ма, да не ма стра те ги је раз во ја, да преовладава страх јед них 
да ли ће др жа ва оп ста ти и упор но на сто ја ње дру гих да се та др жа ва рас-
кро ји или бар пре кро ји пре ма њи хо вим по тре ба ма. Иако су кул ту ра и 
про све та мо гле би ти од лич но сред ство за ин те гра ци ју ста нов ни штва 
раз ли чи тих кра је ва Кра ље ви не кроз обра зо ва ње и усме ра ва ње но вих 
ге не ра ци ја, др жа ва ни је схва ти ла њи хов зна чај и моћ. То је на гла ше но 
по себ но у пе ри о ду до 1929. По сле про гла ше ња Кра ље ви не Ју го сла ви је 
од нос пре ма кул ту ри и про све ти се до не кле ме ња у сми слу да се њи хов 
зна чај као сред ства за деловање на свест грађана, али не ма еко ном ске 
пот по ре ко ја би пра ти ла ту по ли ти ку, ни ти су раз ра ђе ни ме то ди и сред-
ства те по ли ти ке.309 Све се од ви ја сти хиј ски, без ре да и про ми шље не 
стра те ги је. То се ви ди и из од но са др жа ве пре ма по зо ри шту као уста но-
ви кул ту ре, ко ја је и те ка ко мо гла вр ши ти ути цај на кре и ра ње ми шље-
ња ши ро ких на род них ма са. 

Као вр ста умет но сти, по зо ри ште је про из вод дру штва и со ци јал-
на ка те го ри ја. Ње го ва до стиг ну ћа и до ме ти за ви сни су од од но са тог 
дру штва пре ма ње му. Кроз од нос пре ма по зо ри шту мо же се са гле да ти 
кул тур ни ни во јед не за јед ни це, би ло ши ре – др жа ве, би ло уже, на при-
мер јед ног гра да. Ре че но је да др жа ва ни је из гра ди ла ва љан од нос пре ма 
по зо ри шној умет но сти, као ни пре ма оста лим гра на ма умет но сти, кул-
ту ре и про све те. Кон ти ну и ра ног ула га ња у овај вид умет но сти го то во 
да ни је би ло. Ула же се по по тре би, ка да су то зах те ва ли ви ши др жав ни 
и на ци о нал ни ци ље ви, као у вре ме ну ше сто ја ну ар ске дик та ту ре. Упо ред-
ни при каз ула га ња у вој ску и про све ту у пер и о ду 1919–1923.310 посред-
но нам го во ри шта су би ли при о ри те ти др жав не вла сти.

Ми ни стар ство вој но Министарство про све те
1919. 48,04 дин. по ст. 3,32 
1920. 93.52 6,14
1921. 124,27 7,05

1922/23. 94,10 18,96

Из го ре на ве де не та бе ле ви ди се да је ула га ње у вој ску по гла ви 

308  Љ. Ди мић, н. дело, III 429. У пе ри о ду од 1918. до 1929. сме ње не су 24 вла де, у пе ри-
о ду од 1929. до 1941. 15 вла да.

309 Исто, III/424.
310  Иван М. Бе цић, Фи нан сиј ска по ли ти ка Кра ље ви не СХС 1918–1923, Бе о град, 

2003, 56.
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ста нов ни ка би ло у пр вим го ди на ма по сто ја ња за јед нич ке др жа ве че сто 
и пре ко де сет пу та ве ће од ула га ња у про све ту. Суб вен ци је и по моћ по-
зо ри шти ма у бу џе ту 1929/30. из но си ле су укуп но 21.540.000, следеће 
1931/32. исто то ли ко, без по ве ћа ња, а у бу џе ту 1933/34. укуп но ула га ње 
у по зо ри шта би ло је 15.405.279 ди на ра, да кле, ско ро за тре ћи ну ма ње. За 
град ска и пу ту ју ћа по зо ри шта са мо је у пр вом бу џе ту пред ви ђе на став-
ка од 100.000 ди на ра, док у оста ла два бу џе та та став ка из о ста је.311 

Међутим, иако чињенично стање приморава аутора на извођење 
овако оштрих закључака, не смемо бити превише критични познајући 
околности у којима ова држава настаје и опстаје. Ста нов ни штво Ср би је 
има за со бом је дан те жак рат у ко ме је жи вот изгубило пре ко 28% це ло-
куп не по пу ла ци је, а има ла је 114.000 рат них ин ва ли да и 150.000 ра ње них 
ци ви ла. Рат на ште та је из но си ла укуп но 4.925 ми ли о на злат них фра на ка. 
Уни ште но је 30% фа брич ких згра да и 57% ма ши на и фабричких по стро-
је ња.312 По сле ди ца тог ра та би ло је из ме ђу оста лог и ства ра ње но ве др-
жа ве у ко јој је Ср би ја по ста ла са мо је дан део. Намеће се питање колико 
је у таквим околностима, послератним, опорављајући се од задобијених 
рана, стално изнова повређивана оштрим политичким борбама и суко-
бима, сепаратизмом, погибијом краља, економским кризама, појавом 
и јачањем фашизма Краљевина Југославија уопште могла размишљати 
о правцима културног и просветног развоја. 

Рат је био те жак и она ге не ра ци ја ко ја га је из не ла на сво јим пле-
ћи ма до би ће сасвим дру гу пси хо ло шку фи зи о но ми ју не го што је има ла 
пре ра та. Ве ли чи на по бе де над не при ја те љем, за до вољ ство због уве ћа-
не др жа ве кро ји ли су свест пред рат не ге не ра ци је у Ср би ји. Дру ги део 
срп ске по пу ла ци је у ме ђу рат ном пе ри о ду чи нио је на ра штај оних ко ји 
су ро ђе ни не по сред но пре или у то ку ра та, а да ни су за пам ти ли све ње-
го ве стра хо те. Из гле да да по сто ји не пи са но пра ви ло да по сле ве ли ких 
ра то ва и ве ли ких ка та стро фа ста са је дан без бри жни ји на ра штај, јед на 
ге не ра ци ја ко ја се ко мот ни је од но си пре ма жи во ту. Раз ло зи су за ко па-
ни не где ду бо ко у људ ској пси хи. Да ли мо жда ге не ра ци ја оче ва ко ја је 
све док и уче сник баш тих ка та стро фа вас пи та ва ге не ра ци ју си но ва да 
ви ше ужи ва ју у бла го де ти ма жи во та не го они са ми, баш за то што су би-
ли су о че ни са смр ћу, са пи та њем оп стан ка? Из гле да да се по сле рат ној 
Ср би ји не што слич но де ша ва. Про у ча ва ју ћи рас по ло жи ву гра ђу за ову 
те му, мо гло се уочи ти баш то: по де ље ност по жа ре вач ке по пу ла ци је; јед-
на, ко ја је стро го па три јар хал на, са пред рат ном све шћу (хе рој ском, због 
по бе да у ра то ви ма, због из град ње и про ши ре ња др жа ве), и дру га, она 
мла ђа, вас пи та ва на на иде ји на ци о нал ног је дин ства, ин те грал ног ју го-
сло вен ства, она ко ја је са зре ва ла у вре ме ну по ли тич ких бор би ју го сло-
вен ских по ли ти ча ра и на сто ја ња да се са чу ва др жа ва ко ју су из гра ди ли 

311  Љ. Ди мић, н. дело, I/134.
312  М-Ж. Ча лић, н. дело, 203.
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њи хо ви оче ви. Та но ва ге не ра ци ја ра сте уз тон-фил мо ве, ра дио-апа ра-
те, џез-му зи ку. У од го во ру на пи та ње ко чи ни ста нов ни штво По жа рев ца 
у ме ђу рат ном пе ри о ду мо гао би се на чи ни ти по ред овог генерацијског 
и усло вље ног ра том, још је дан рез у дру штве ној струк ту ри. Он би био 
за сно ван на еко ном ској осно ви. У уво ду овог ра да на ве ли смо де ли мич-
но ка ква је би ла струк ту ра ста нов ни штва По жа рев ца у еко ном ском сми-
слу. Ста нов ни штво су чи ни ли нај ве ћим де лом ва ро ша ни, тј. за на тли је 
и тр гов ци, је дан део ин те лек ту а ла ца и не што по љо при вред ног ста нов-
ни штва. Ме ђу њи ма је сва ка ко по сто ја ло раз ли ка у ви си ни ка пи та ла и 
бо гат ству. Пре о вла да ва ла је сит на и сред ња бур жо а зи ја, ко ја чи ни нај-
ве ћи део ме ђу рат не по пу ла ци је. По де ла би се мо гла на пра ви ти и пре ма 
сте пе ну обра зо ва но сти. На осно ву по да та ка ко ји ма рас по ла же мо, а ко-
ји су сва ка ко не до вољ ни за из но ше ње не ких чвр шћих за кљу ча ка, мо же 
се бар прет по ста ви ти да ни во обра зо ва ња по жа ре вач ке сре ди не ни је 
био ису ви ше ви сок. Би ло је 6 основ них шко ла у ме ђу рат ном пе ри о ду, 
али је не по зна то ко ли ки је про це нат тих ђа ка на ста вљао сво је шко ло ва-
ње. При ме ће но је да се од 1926, а мо жда и не што ра ни је, број оних ко ји 
сти чу ви со ко обра зо ва ње по сте пе но уве ћа ва. То се ви ди по за бе ле шка-
ма у ло кал ним но ви на ма, јер ро ди те љи свр ше них ди пло ма ца ни су про-
пу шта ли при ли ку да у но ви на ма об ја ве ве сти о ди пло ми ра њу њи хо вих 
си но ва и кће ри. 

Из ме ње на дру штве на струк ту ра овог про вин циј ског гра да по-
чев од сре ди не 19. ве ка, у корист грађанског слоја, ства ра ла је од ре ђен 
од нос пре ма по зо ри шној умет но сти. На фор му тог од но са и уоп ште 
на ње го во ства ра ње ни су ути ца ли са мо друштвени и еко ном ски фак то-
ри. Ути ца ли су и не ки по себ ни, као што је нпр. чи ње ни ца да је По жа ре-
вац био цен тар окру га, обла сти, оп штин ско ме сто, где је увек бо ра вио 
је дан ве ћи број др жав них чи нов ни ка. У вре ме ка да је гра ни ца Кра ље-
ви не Ср би је би ла на Ду на ву, у По жа ре вац су до ла зи ли Пре ча ни, раз-
ли чи тог по ре кла и ра зних за ни ма ња. О то ме нам го во ри по да так да 
је у По жа рев цу би ло Не ма ца, Че ха, јед на фа ми ли ја Ита ли ја на, мно го 
грч ких по ро ди ца. Та сво је вр сна про мет ност и отво ре ност овог гра-
да ни је мо гла да му ште ти. На про тив, до шља ци су са со бом до но си ли 
сво је на ви ке и по тре бе. Не ки од њих, по себ но они обра зо ва ни ји, мо-
ра ли су свој жи вот да опле ме не у но вој сре ди ни, па су ве ро ват но по-
др жа ва ли кул тур на на сто ја ња ње них жи те ља. На из град њу по зо ри шне 
кул ту ре у овом гра ду сва ка ко је ути ца ла и бли зи на Бе о гра да. Мно ги 
сту ден ти су се што због же ље, што због ну жде вра ћа ли у свој град, па 
су по ку ша ва ли да у про вин циј ској сре ди ни свој жи вот учи не сно шљи-
ви јим. За то у По жа рев цу у ме ђу рат ном пе ри о ду на ста је ве ли ки број 
кул тур них, про свет них и умет нич ких дру шта ва и ор га ни за ци ја, ко ји 
под јед на ко као и зва нич на по зо ри шта има ју ва жну уло гу у про све ћи-
ва њу становништва. 

По зор ни цу су По жа ре вља ни до жи вља ва ли као ме сто мо рал них 
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по у ка, ме сто где се уче „ле пе и ко ри сне ства ри“. То је би ло у скла ду са 
ста во ви ма па три јар хал не сре ди не, са још не из гра ђе ним умет нич ким зах-
те ви ма. Она још увек ни је спо соб на да у по зо ри шту зах те ва умет ност, 
јер јој је то да ле ко и не ра зу мљи во, она тра жи по у ку и са вет или пак бек-
ство из ствар но сти. Б. С. Стој ко вић,313 ба ве ћи се по зо ри шним жи во том 
Ср би је у јед ном ве ли ком хро но ло шком раз ма ку од сред њег ве ка до мо-
дер ног до ба, имао је осно ва да на чи ни јед ну по де лу по зо ри шне пу бли-
ке пре ма ње ним зах те ви ма у од но су на по зо ри ште. Јед ну ка те го ри ју 
чи не они ко ји од по зо ри шта тра же нај ви ше умет нич ке до ме те. Њих је 
увек нај ма ње. Дру гу ка те го ри ју, ко ја је нај број ни ја, чи не они ко ји у по-
зо ри ште до ла зе због за ба ве. Ову дру гу гру пу опет де ли у под гру пе, јед-
ну ко ју чи не бо га ти, „си та бур жо а зи ја“, ко ја у по зо ри шту ви ди од мор, 
и дру гу ко ју чи не сит не за на тли је и тр гов ци, де ли мич но и рад ни ци, ко-
ји по зо ри ште ви де као ра дост, за до вољ ство, олак ша ње, али и ме сто где 
се сти чу са зна ња о жи во ту и до би ја ју од го во ри на пи та ња ко ја на ме ће 
ствар ност. По жа ре вац је имао све вр сте пу бли ке. Они ко ји су пла ћа ли 
нај ве ће це не ула зни ца не зна чи да су би ли и спо соб ни да нај ви ше тра-
же од по зо ри шта. Сва ка од ка те го ри ја има ла је сво је зах те ве пре ма по-
зо ри шној умет но сти. По зо ри ште је тре ба ло да за до во љи по тре бе свих. 
У овом пе ри о ду оно упра во то и чи ни. 

Су де ћи по ре пер то а ру, по зо ри ште је ишло на то да при ву че што 
је мо гу ће ве ћи број пу бли ке. Раз лог то ме је су те шка вре ме на за по зо ри-
шну умет ност уоп ште. Са мо су ве ли ке по зо ри шне ку ће ужи ва ле не што 
ве ћу на кло ност др жа ве, као На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, или слич-
на у За гре бу и Љу бља ни. Оста ла су би ла пре пу ште на се би, по пут по жа-
ре вач ког. За то је оно мо ра ло да се при ла го ђа ва зах те ву пу бли ке, од ко је 
је жи ве ло. На рав но, то је ште ти ло умет нич ком ни воу ове уста но ве, али 
је чи ње ни ца да се по жа ре вач ко по зо ри ште тру ди ло да ко ли ко-то ли ко 
за др жи по треб ни ни во. Ко ли ко је у то ме ус пе ло, не мо же се про су ди ти, 
али је еви дент но да је би ло у скла ду са сво јим вре ме ном и при ли ка ма. 
По жа ре вља ни су, бар у тре нут ку кад осни ва ју сво ју по зо ри шну ку ћу, по-
зо ри ште за ми шља ли као ме сто по у ча ва ња, сво је вр сну предикаоницу 
са ко је ће се глас ра зу ма усме ра ва ти пре ма ши ро ким ма са ма. О то ме го-
во ри и из бор ре пер то а ра, ко ји је та да углав ном на ци о нал ни, окре нут 
оном де лу ста ри је па три јар хал но вас пи та не пу бли ке. За ни мљи во је да 
та да пу бли ка не по ка зу је ин те рес за со а ре ли бр,314 ла ке ко ма де, ко ји су 
би ли атак на по зо ри шну умет ност,315 али за то већ две го ди не ка сни је 
на ре пер то а ру се ја вља ју фар се, ла кр ди је и нај но ви је фран цу ске пи кан те
ри је.316 Не што се из гле да про ме ни ло у схва та њу по жа ре вач ке пу бли ке. 

313   Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка…., стр. 993.
314  ИАП Гра ђа нин, бр. 21 за 1929, стр. 3.
315  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта, Ниш 1936, 181.
316  ИАП Гра ђа нин, бр. 58 за 1931, стр. 3.
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Мо жда је филм ска умет ност ису ви ше ути ца ла бар на мла ду ге не ра ци-
ју, ко ја је по себ не ефек те тра жи ла и у по зо ри шту. Зах те ви пу бли ке у 
По жа рев цу ни су би ли пре те ра но ви со ки. То се ви ди из по зо ри шних ре-
цен зи ја, у ко ји ма су глав не кри ти ке и при мед бе фор мал не при ро де. То 
на рав но го во ри о по чет нич ким гре шка ма по зо ри шта, али исто та ко и о 
спо соб но сти по зо ри шне пу бли ке да схва ти ову вр сту уметности. Чи ње-
ни ца је да та спо соб ност ни је би ла на ви со ком ни воу. Та ко је на при мер 
нај ве ћи део пу бли ке апла у ди рао Сал ку Реп ку, ко ји је пре те рао у ка ри ки
ра њу сво је уло ге.317 Га ле ри ју ко ја је апла у ди ра ла та квим јеф ти ним ефек ти-
ма чи ни ли су они ко ји су из два ја ли по 5 ди на ра за ула зни цу. У пар те ру 
је се де ла “го спо да”, ко ју су чи ни ли ле ка ри, ви со ки др жав ни чи нов ни ци, 
адво ка ти, ин же ње ри, офи ци ри, ко ји су из два ја ли 10–30 ди на ра за ула зни-
цу.318 Мно го се не ме ња ни по сле, ка да је по зо ри ште у По жа рев цу пре ста-
ло да по сто ји, а кул тур ни жи вот био за ви сан од го сто ва ња по зо ри шта 
из дру гих гра до ва. Кри за по зо ри шта при сут на је у це лој др жа ви, не са-
мо у По жа рев цу. Глав ни раз лог је не до ста так фи нан си ја ко ји ма би се у 
хр пи јефтиних и пу бли ци при јем чи вих ко ма да „про ту ри ли“ озбиљ ни ји 
и умет нич ки вред ни ји ко ма ди. В. Гли го рић319 ка же да су три де се тих го-
ди на 20. ве ка основ не ам би ци је по зо ри шних упра ва би ле да им ре пер-
то ар бу де „екс пе ди ти ван“, ка ко би има ли нај ви шу тач ку у го ди шњим 
би лан си ма у ра чу ну из рав на ња гу би та ка и до би та ка. Ре пер то ар је у 
по зо ри шти ма у Ср би ји био бу ле вар ски за сно бов ски мон ден ски свет, 
а с дру ге стра не... из про шлог ве ка за за о ста ло ма ло гра ђан ство.320 Он 
сма тра да су управ ни ци ра чу на ли са не про све ће но шћу пу бли ке и на тој 
не про све ће но сти гра ди ли сан о бу џет ској рав но те жи.321 

У пе ри о ду по сто ја ња На род ног позоришта Ду нав ске ба но ви не у 
По жа рев цу при ме ти ли смо да су до ми ни ра ли на сло ви до ма ћих ауто ра, 
док у пе ри о ду ра да по зо ри шта са истим на сло вом у Но вом Са ду З. Т. Јо-
ва но вић при ме ћу је да до ми ни ра ју де ла стра них ауто ра, и то 77 стра них 
пре ма 47 до ма ћих.322 Нај за сту пље ни ја у чи та вом пе ри о ду би ла су Ну ши-
ће ва де ла. Она пред ста вља ју пре лаз из ме ђу кла си ке и са вре ме них драм-
ских де ла.323 У пе ри о ду по сле 1936. при мет но је да се при избору но вих 
дра ма као кри те ри јум узи ма њи хо ва те мат ска и дру штве на ак ту ел ност 
и ви дљи ви со ци јал ни ан га жман.324 Јед но од нај по пу лар ни јих стра них 
де ла би ло је Се о ска ло ла Е. То та, де ло ма ђар ског пи сца, за тим Фо до ро-
ва Ма ту ра, не мач ки ко мад Сплет ка и љу бав, Го спо ђа по ла же ма ту ру, 

317  Исто, бр. 23 за 1930, стр. 1–2.
318  Исто, бр. 19 за 1930, стр. 2.
319  В. Гли го рић, По зо ри шне кри ти ке, Бе о град 1946, 5–6.
320  Исто, 6.
321  Исто, 9.
322  З. Т. Јо ва но вић, н. дело, 455.
323  Исто, 456.
324  Исто, 457.



66

та ко ђе ма ђар ско, Кар ло ва тет ка, де ло аме рич ког пи сца. Ин те ре сант-
но је да гле да о ци по ка зу ју на кло ност ка де лу В. Вер не ра Љу ди на сан
ти, ко ју Јо ва но вић опи су је као пси хо ло шку сту ди је ло мо ва лич но сти 
у са вре ме ној епо хи при рас па ду по ро ди це као на го ве шта ја дру штве
ног по ра за пред на ди ру ћим сна га ма зла.325 Док су у Сек ци ји На род ног 
по зо ри шта Ду нав ске ба но ви не од 1936 до 1941. при ка зи ва ли по пу лар-
на и кла сич на, углав ном ко ме ди о граф ска де ла, у цен тра ли позорницом 
про ла зе де ла Го го ља, До сто јев ског, Остров ског, Тол сто ја, Гор ког, Бул га-
ко ва, Шек спи ра, Шоа и дру гих.326 Упра ва је зна ла ка ква је пу бли ка где 
че ка, па су пре ма то ме и кре и ра ли ре пер то ар.

Ако при хва ти мо Се ле ни ће ву те зу327 да сва ко умет нич ко де ло има 
свој дру штве ни ан га жман, он да нам је ја сно да упра ва и ни је има ла не-
ко ја сно усме ре ње ка кву пу бли ку же ли да кре и ра, на ко га и ка ко да де лу-
је. Пи та ње је ко ли ко је по зо ри шна упра ва и са ма би ла све сна мо ћи ко ју 
др жи у сво јим ру ка ма. Пи та ње је ко ли ко су они ко ји су од лу чи ва ли о ре-
пер то а ру узи ма ли у об зир чиње ни цу да сва ки од тих ко ма да мо же би ти 
рат ни ин стру мент за на пад и од бра ну,328 оруж је ко јим ће се бо ри ти 
про тив уста ље них дру штве них нор ми и ми шље ња, про тив опа сних по-
ли тич ких ста во ва ко јих је на жа лост три де се тих го ди на 20. ве ка мо жда 
пре ви ше. Ја сно је да се упра ва по ве ла за ни ским умет нич ким ква ли те-
ти ма пу бли ке и да је дру штве ни ан га жман по зо ри шта кре и ра ла пу бли-
ка, а не обр ну то. Да би драм ско де ло и ње го во ту ма че ње у по зо ри шту 
би ли успе шни и има ли сми сао, по треб но је по кла па ње ан га жма на гле-
да о ца, ко ји у по зо ри шту пред из во ђе њем драм ског де ла пре по зна је но-
ви свет ко ји му се от кри ва и чи је на зна ке осе ћа у се би, и ауто ра, чи ји је 
ан га жман ми са о но ду бљи и ко ји ути че на фор ми ра ње гле да о че вог све-
та.329 Кул ти ви са ни гле да лац при хва та драм ски свет за јед но с ње го вим 
ан га жма ном, али је у ста њу је да не при хва ти ње гов ан га жман, док не-
кул ти ви са ни не пра ви раз ли ку; увер љи вост драм ског све та за ње га је 
увер љи вост без по го во ра; ан га жман скри вен у све ту дра ме он ла ко про-
гу та.330 Не би се мо гло ре ћи да је по жа ре вач ка пу бли ка у том сми слу би ла 
„кул ти ви са на“, или бар ње на ве ћи на. На ме ће се пи та ње да ли су на при-
мер Ну ши ће ве комедије, ко је су нај че шће при ка зи ва не, би ле оми ље не, 
схва ће не ан га жо ва но, она кве ка кве су би ле, или са мо плит ко и ко мич-
но. Да ли се ове пред ста ве да ју зато што су јеф ти не, при сту пач не, при-
јем чиве пу бли ци, пу не „ће ваб џиј ског ху мо ра“, ка ко ка же Се ле нић, или 
су у по за ди ни раз у ме ва ли њи хо ву дру штве ну жа о ку. За што се на ро ду 
као бес плат не пред ста ве да ју Ха са на ги ни ца, Ђи до, Смрт мај ке Ју го ви

325  Исто, 464.
326  З. Т. Јо ва но вић, н. дело, 462–463.
327  С. Се ле нић, Ан га жман у драм ској фор ми, Бе о град 1965, 24.
328  А. Ми тро вић, н. дело, 200.
329  С. Се ле нић, н. дело, 45.
330  Исто,  46.
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ћа, Та мо да ле ко, Кнез Иво од Сем бе ри је, Хај дук Вељ ко, Хај дук Стан ко? 
Да ли што су те те ме на ро ду бли ске и ра зу мљи ве, што им је по ру ка ја-
сна и не скри ве на, или баш за то што је ту по ру ка то ли ко очи глед на, што 
ће се на род под се ти ти ве ли ких тре ну та ка из срп ске исто ри је, на ста ра 
вре ме на и „ве ли ку исто ри ју“, што ће се под ста ћи па три о ти зам и ро до-
љу бље. Раз ми шља ју ћи о дру штве ној ан га жо ва но сти по зо ри шних де ла, 
тре ба ло би раз ми шља ти и о ре ди те љи ма као ту ма чи ма ан га жма на.331 Ко-
ли ко су они раз у ме ва ли ко ма де, ко ли ко су би ли спо соб ни да при ка жу 
су шти ну драм ског ко ма да, да под стак ну пу бли ку на ак ци ју, на ин те лек ту-
ал ни на пор. Да је по зо ри ште мо гло би ти по дру штво и др жа ву ко ри сно 
или „опа сно“, вр ло илу стра тив но све до чи и за бе ле шка из 1930,332 ка да 
је при ли ком из во ђе ња пред ста ве То паз је дан од глу ма ца при ре дио ма
ни фе ста ци ју по во дом стре ља ња че тво ри це Ју го сло ве на у Тр сту. Због 
мо гу ћих не же ље них по сле ди ца упра ва је опо ме ну та да у бу ду ће ван по
зо ри шног про гра ма ко ји се об ја вљу је не при ка зу је ни шта дру го, без по ли
циј ске цен зу ре, и спо ра зу ма са ше фом оба ве штај ног од се ка, та да шњим 
М. Ра до ви ћем. Од упра ве су тра же не и две бес плат не ула зни це, јед на за 
чи нов ни ка по ли ци је у пар те ру, дру гу за по ли циј ског аген та на га ле ри ји. 
Са мо ће мо под се ти ти да је то вре ме ка да су за бра ње не све ма ни фе ста-
ци је по ли тич ког ка рак те ра. По зо ри ште је по ка за ло да има сме ло сти да 
го во ри у име сво је пу бли ке.

Ква ли тет сцен ског при ка за ни је био глав ни и пре суд ни чи ни лац 
ко ји је ути цао на по се ће ност по зо ри шних до га ђа ја. Њих је би ло ви ше. 
На при мер, ко је по зо ри ште го сту је, да ли је го сто ва ло пре и са ка квим 
успе хом, ко ји се ко ма ди да ју (пред ност увек има ју ко ма ди из на род ног 
жи во та и до ма ће ко ме ди је, Ну ши ће ве пре све га), да ли се да ју у вре ме 
пра зни ка или рад них да на, да ли су у вре ме је се њих или про лећ них ра-
до ва, да ли је вре ме рас пу ста или док тра је школ ска го ди на и, на рав но, 
увек у за ви сно сти од оп штег еко ном ског ста ња. Пре ма пи са њу Гра ђа
ни на333 пред ста ве су се да ва ле утор ком, че тврт ком, су бо том и не де љом. 
Вр ло че сто су да ва не днев не и ве чер ње у истом да ну. За ђа ке и вој ску 
да ва не су та ко ђе по себ не пред ста ве.334 Пред ста ве за ђа ке да ва не су по-
не кад уз по уч на пре да ва ња.335 По се те су че сто би ле ве о ма број не да се 
пу бли ка гу ши ла, али је би ло, по себ но од 1931, све ви ше кри ти ка упу ће-
них пу бли ци ка ко ни је рев но сна у по се ћи ва њу по зо ри шта. Мо жда је 
ово ме раз лог и оп шта еко ном ска кри за. Мо жда је де ли ми чан раз лог 

331  Исто, 157
332  ИАП, НПДб-По, бр. 174 од 12. 9. 1930.
333  ИАП Гра ђа нин, бр. 66 за 1932, стр. 2.
334  ИАП, НПДб-По, Из ве штај о фи нан си ја ма по зо ри шта, бр. 43.
335  АВ н.ф, 46925–930, Про фе сор Срећ ко Џа мо ња, та да шњи управ ник, др жао је то-

ком ок то бра 1930. два пре да ва ња за ђа ке гим на зи је, уз ко ма де Аве ти и Ха са на
ги ни ца.
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и по ја ва тон-фил ма баш те 1931.336 Че сти апе ли на пу бли ку да по се ћу-
је по зо ри ште при сут ни су и од 1937, ка да се осни ва град ско ди ле тант-
ско по зо ри ште. 

Број ност по зо ри шне пу бли ке сва ка ко је за ви си ла од са мог ква-
ли те та по зо ри шта. Го сту ју ћа по зо ри шта ма ње су кри ти ко ва на од ло кал-
них ре цен зе на та не го до ма ће. По жа ре вач ко по зо ри ште на по чет ку свог 
ра да има ло је пу но не до ста та ка што се ти че из во ђе на по зо ри шних ко-
ма да. Ти пр ви глум ци ни су схва та ли озбиљ но свој по зив, па су че сто из-
ла зи ли пред пу бли ку са не на у че ним уло га ма, или су их из го ва ра ли без 
по треб не из ра жај но сти. Вр ло че сто де кор ни је био при ла го ђен по тре-
ба ма ко ма да, а ре жи се ри ни су по ка зи ва ли уме шност при ли ком по де ле 
уло га. Си ту а ци ја се знат но по пра вља од 1930, ка да су ан га жо ва ни про фе-
си о нал ни глум ци, па се та да у по зо ри шним ре цен зи ја ма че шће чу је да је 
по зо ри ште би ло на ви си ни свог по зи ва, да су вла да ли сце ном и сво јим 
уло га ма.337 Про блем ло шег из во ђе ња по сто јао је и ка сни је, ка да је осно-
ва но град ско ди ле тант ско по зо ри ште. Пу бли ка је ипак, бар што се ти че 
фор ме, има ла сво је ја сно од ре ђе не зах те ве. Та ко 1940. кри ти ку је На род-
но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не кне за Па вла, јер су да ва ли ко мад ко ји 
је цен зу ри сан, па се ње го ва су шти на ни је мо гла на зре ти.338 

Је дан од раз ло га ло ше по се ће но сти по зо ри шти ма, на ко ји смо 
већ скре ну ли па жњу, би ли су би о ско пи. По зо ри шни кри ти чар В. Гли-
го рић339 пи ше 1935. да се у прет ход них де сет го ди на по зо ри шне са ле 
очај нич ки бо ре са би о скоп ским са ла ма, да су уме сто по зо ри шних љу-
бим ци пу бли ке филм ске зве зде. У ре а ли стич ком при ка зи ва њу ствар-
но сти филм и по зо ри ште не мо гу да се по ре де; пер цеп ци ју гле да ла ца 
ко ја жи ви на ни воу кон вен ци јом при хва ће ног са вр шен ства, не мо же 
да за до во љи по зо ри ште.340 Не ко ли ко ме та ра фил ма – ка же Се ле нић 
– вер ни је ће опи са ти по јав ни вид коњ ске тр ке не го сто стра ни ца Зо
ли ног и Тол сто је вог ро ма на. По жа ре вач ка пу бли ка ни је би ла иму на на 
би о скоп ске атрак ци је. О то ме го во ри стал но ри вал ство из ме ђу по зо ри-
шта и би о ско па. Пр ва би о скоп ска пред ста ва при ка за на је но вем бра и 
де цем бра 1909. у По жа рев цу у би о ско пу То до ра Нај да но ви ћа Не го тин-
ца у ка фа ни Бер за. Це не ула зни ца су би ле за пр во ме сто 1 ди нар, дру го 
50 па ра.341 Ста лан би о скоп отво рен је кра јем 1911. или по чет ком 1912, 
ко ји отва ра Ми ка Сте фа но вић Ђи на.342 Нат пи си на фил мо ви ма би ли су 
и на срп ском је зи ку. (Поређења ра ди, стал ни би о скоп у Бе о гра ду отво-

336  ИАП Гра ђа нин, бр. 34 за 1931, стр. 3.
337  Исто, бр. 24, 70, за 1929; бр. 19 за 1930.
338  НБ Гра ђа нин, бр. 37 за 1940, стр. 2–3.
339  В. Гли го рић, н. дело, 7–8.
340  С. Се ле нић, Ан га жман у драм ској фор ми, Бе о град 1965, 154.
341  Б. Сли јеп че вић, Ки не ма то гра фи ја у Ср би ји, Цр ној го ри и Бо сни и Хер це го ви ни 

1896–1918, Бе о град 1982, 33.
342  Исто, 54.
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рен је 1910.) Овај би о скоп по чет ком 1913. ку пио је Ксе но фон Ман тић 
и од та да се пред ста ве да ју у хо те лу Срп ска кру на, чи ји је он био та да-
шњи вла сник. Исте го ди не по ми ње се Гранд би о скоп Еди сон у хо те лу 
Бра ни че во. То ком 1911. за бе ле же но је го сто ва ње пу ту ју ћег Аме ри кан-
ског би о ско па у ка фа ни Бер за. Двадесетих и тридесетих година 20. ве-
ка у Грађанину огласе су двавали биоскоп Оријент, тон-биоскоп Круна, 
Ристе Колоњаса, биоскоп Анаф у хотелу Гранд и биоскоп Шухарт. Це-
не ула зни ца у пу ту ју ћим и стал ном би о ско пу би ле су ве чер ње 1 ди нар, 
60 и 50 па ра, а днев не 50 и 20 па ра. Као по ре ђе ње Бо са Сли јеп че вић на-
во ди да су за по зо ри ште ула зни це 1920. би ле од 30 па ра до 2 ди на ра, за 
пу ту ју ћа, ре ци мо Бра ни но, ве чер ње су би ле од 1–1,5 ди на ра, а днев не 
50 па ра до 1 ди нар.343 Видели смо да су у каснијем периоду, тридесетих 
година цене позоришних карата далеко веће. На осно ву то га се за кљу-
чу је да је би о скоп био „по зо ри ште си ро ма шних“, за ко је су за ин те ре со-
ва ни нај ни жи сло је ви град ског дру штва, али и омла ди на и де ца. Ти ме 
је филм на мет нуо по зо ри шти ма не рав но прав ну бор бу, у ко јој по зо ри-
шта ни ка ко ни су мо гла би ти по бед ни ци. И по ред ја ке кон ку рен ци је у 
би о скоп ским дво ра на ма, по жа ре вач ко позориште је успе ва ло да на ђе 
сво ју пу бли ку. Мо жда су баш за то ко ма ди на ре пер то а ру та кви ка кви је-
су, ла ки, ко мич ни, са сце на ма из сва ко днев ног жи во та, ди на мич ни, за-
бав ни. По ја ва фил ма ство ри ла је јед ну но ву кул ту ру.344 

О по зо ри шном жи во ту По жа рев ца ве о ма ис црп но и те мељ но је 
из ве шта вао ло кал ни лист Гра ђа нин. По зо ри шне ре цен зи је пи са ли су раз-
ли чи ти љу ди, али се на жа лост не мо же са зна ти ко су они би ли, јер су се 
пот пи си ва ли са мо ини ци ја ли ма, или псе у до ни мом. Је ди но се по у зда но 
мо же не што ре ћи о Ми ло ра ду Ра до ви ћу Ра у лу, уред ни ку Гра ђа ни на, ко-
ји је по зо ри шне ре цен зи је пи сао нај ду же од свих и мо жда нај за па же ни-
је. Ње га је и Б. С. Стој ко вић унео у сво ју Исто ри ју срп ског по зо ри шта 
као ре цен зен та рав но прав но по ред нај ве ћих бе о град ских. Овај аутор га 
опи су је као ве ли ког и искре ног по зо ри шног ен ту зи ја ста, ко ји је стал
но и ам би ци о зно пра тио, ис пра вљао ко ли ко је знао и умео и на ро чи то 
под сти цао као ре цен зент и уред ник по жа ре вач ког ли ста „Гра ђа нин“ у 
то ку 1929. го ди не град ско по зо ри ште у По жа рев цу ка да је све то би ло 
нај ко ри сни је.345 По ред ње га као ре цен зен ти се ја вља ју и из ве сни „К“, „А“, 
„В. Г.“, „Ф“, „МАРX“, „Б“, „М. С.“, „М. Ј.“, Ал. Ми ли ће вић, „М. Мил.“346 Њи-
хо ве кри ти ке би ле су углав ном оштре и од но си ле су се и на по зо ри ште 
и на пу бли ку. По зо ри ште кри ти ку ју због ло ше игре, ло ше на у че них уло-
га, сцен ског при ка за, а пу бли ку хва ле или кри ти ку ју због по се та. Ове 
кри ти ке су би ле од зна ча ја за про мо ви са ње ра да по зо ри шта, као и на 

343  Исто, 78.
344  Р. Бо жо вић, н. дело, 183.
345  Б. С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка…., 956.
346  ИАП  Гра ђа нин, бр. 41, 65, 94, 53, 70 за 1929; бр. 28 за 1930; бр. 28 за 1931; бр. 73 за 

1932; НБ Грађанин бр. 40, 89, 103 за 1937.
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вас пи та ва ње уку са по зо ри шне пу бли ке. Ре цен зен ти су пред ста вља ли 
сво је вр сну спо ну из ме ђу по зо ри шта и ње го вих гле да ла ца.

Без об зи ра на ква ли тет пред ста ва или на ви си ну умет нич ког 
обра зо ва ња и зах те ва пу бли ке чи ње ни ца је да је По жа ре вац имао сво је 
љу би те ље по зо ри шта, сво ју пу бли ку. Ти ме се ова сре ди на при бли жа ва-
ла пре сто нич кој, по ку ша ва ла је да се трг не из про вин циј ске апа ти је и 
свој жи вот учи ни ква ли тет ни јим и духовно бо га ти јим. 
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ЗА КЉУ ЧАК

На основу расположиве архивске грађе и других извора пода-
така који су нам били доступни, можемо изнети одређене закључке, не 
само о позоришном животу Пожаревца у међуратном периоду, већ на-
слутити и одговоре на остала питања која смо поставили у предгово-
ру ове студије. 

Као последица континуираног економског развоја од 30-их го-
дина 19. века, подизања образовног нивоа становништва, у Пожаревцу 
неминовно долази и до израженијег културног развоја. Овај град пред-
ставља очигледан пример како економски степен развоја диктира начин 
живљења и стварања културних потреба људи. Колико-толико сигуран 
материјални положај једног дела грађанске заједнице утицао је на поди-
зање нивоа културне свести, на развој потребе за духовним искуствима. 
Своје духовне и културне потребе становници овог града покушали су 
да задовоље кроз позориште и позоришну уметност. Један од закључака 
до којих смо дошли на основу архивске грађе коју смо анализирали, а 
који је неоспорив, је сте стал но на гла ша ва на на кло ност ста нов ни ка овог 
гра да пре ма по зо ри шту. Би ло да су у пи та њу го сту ју ћа, би ло да је њи хо-
во соп стве но, По жа ре вља ни су са ин те ре со ва њем пра ти ли по зо ри шне 
до га ђа је. Пи та ње је шта то тра же и шта на ла зе у по зо ри шту? За што оно 
пред ста вља за ба ву и за до вољ ство јед ног ши рег дру штве ног кру га? 

Иако је обрађивани период био непотпуно покривен изворима, 
очигледно је да је по зо ри ште би ло стал но при сут но у жи во ту овог гра-
да, од пр вих по зо ри шних ко ма да ко је је при ка зи вао Мој си ло Жи вои но-
вић са сво јим уче ни ци ма 1841. године, па до по чет ка Дру гог свет ског 
ра та. По сле Жи во и но ви ће вих по ку ша ја че тр де се тих го ди на 19. ве ка у 
овом гра ду не ма професионалног по зо ри шта до 1929. године. То не зна-
чи да контаката са позоришном уметношћу није било. У том периоду 
деловале су раз не ди ле тант ске гру пе, кул тур но-умет нич ка и про свет-
на дру штва, ко ја су сма тра ла да ће нај бо ље из вр ши ти сво ју кул тур ну и 
про све ти тељ ску ми си ју уко ли ко то чи не пу тем по зо ри шта. По жа ре вац 
је до 1929. уго шћа вао ра зна пу ту ју ћа и град ска по зо ри шта, да би те го-
ди не уз ве ли ке на по ре осно вао соп стве но по зо ри ште. Оно је би ло про-
из вод по жа ре вач ког дру штва, те гра ђан ске сре ди не у раз во ју, код ко је 
се при ме ћу је очај нич ки на пор да уз бур ка сво је „мр тво мо ре“. То по зо ри-
ште је онолико ко ли ко је мо гло за до во ља ва ло кул тур не по тре бе сво га 
гра да, иако је по ка зи ва ло пу но по чет нич ке не зре ло сти у ра ду. За хва љу-
ју ћи упор но сти по је ди них љу ди, оно је 1930. пре ра сло у про фе си о нал-
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но и ужи ва ло за шти ту др жа ве. Др жа ва ни је би ла пре ви ше да ре жљи ва 
пре ма овој ин сти ту ци ји, али је опстало захваљујући пре свега ње го вим 
осни ва чима - по жа ре вач кој пу бли ци. Жи те љи овог гра да су љу бо мор-
но чу ва ли сво ју уста но ву кул ту ре, али су ипак би ли не моћ ни да га и 
сачувају. Оно је, да би обезбедило свој опстанак че сто го сто ва ло у дру-
гим гра до ви ма Ср би је и у њи ма би ло сво је вр стан кул тур ни фак тор и 
под стре кач тих сре ди на на осни ва ње и ожи вља ва ње соп стве них по зо-
ри шних ку ћа. Др жа ва као да није увиђала зна чај ове позоришне куће, 
ако не у умет нич ком сми слу, оно бар као жи жак кул ту ре у не раз ви је ној 
срп ској про вин ци ји. Тако је дозволила, чак активно допринела, да се 
ова установа уга си 1934. године. Ме ђу тим, љу бав пре ма по зо ри шту не 
на пу шта ста нов ни ке овог гра да, они на ста вља ју да бу ду пу бли ка не ким 
дру гим по зо ри шним тру па ма ко је га по се ћу ју. На род но по зо ри ште Ду-
нав ске ба но ви не са име ном кне за на ме сни ка Па вла, које је од 1936. го-
дине би ло за ду же но да у ме сти ма Ду нав ске ба но ви не ши ри кул ту ру и 
љу бав пре ма позоршној умет но сти, вр ло је рет ко на вра ћа ло у овај град. 
Пре ма за бе ле шка ма у ко ри шће ним из во ри ма, у пе ри о ду од осни ва ња 
1936, ово сво је вр сно пу ту ју ће по зо ри ште По жа ре вац је по се ти ло све га 
три пу та. Ако се при се ти мо да је по жа ре вач ко по зо ри ште да ва ло пред-
ста ве че ти ри пу та не дељ но, а по не кад и две пред ста ве у то ку да на, он-
да је ја сно ко ли ко је „кул ту ре“ мо гло до не ти ово по зо ри ште. Осе ћа ју ћи 
ве ли ку пра зни ну због гу бит ка соп стве ног по зо ри шта, По жа ре вац ће 
још јед ном (1937. године) кон цен три са ти сво је сна ге и по но во осно ва-
ти сво је по зо ри ште. Оду ше вље ња ове сре ди не као да су би ла крат ког 
да ха. При ча се по на вља и са овим по зо ри штем; ње го ва пу бли ка ни је до-
вољ но спо соб на или не ма до вољ но во ље и же ље да пру жи овом по зо ри-
шту усло ве за жи вот и рад. Оно се га си кра јем 1938. Кул тур ни жи вот 
овог гра да по но во ће за ви си ти од ра зних „умет ни ка лу та ли ца“, ко ји ће 
у по тра зи за бо љом за ра дом до ла зи ти и у По жа ре вац. Же ља је би ла ве-
ли ка, али мо гућ но сти из гле да не до вољ не. Ипак, све ово го во ри да се 
по зо ри шна кул ту ра По жа рев ца не пре кид но из гра ђи ва ла, по чев још од 
сре ди не 19. ве ка. На ква ли тет те кул ту ре сва ка ко је ути ца ла дру штве-
на, еко ном ска, пси хо ло шка и обра зов на струк ту ра ње них ста нов ни ка. 
Тр го вач ко-за на тлиј ска сре ди на тру ди ла се да опле ме ни на чин свог жи-
вље ња, и у то ме по ка зу је из у зет ну упор ност. У том по слу по ма жу јој и 
да ју по ле та мла ди обра зо ва ни љу ди ко ји се вра ћа ју по но во у свој град 
и са још не у га ше ним мла да лач ким ен ту зи ја змом по ку ша ва ју да ства ри 
по кре ну са мр тве тач ке. То нам го во ри о здравом мен тал ном ста њу ове 
сре ди не. Иако је пре ту ри ла пре ко ле ђа је дан рат, иако се при пре ма ла 
за но ви, ова про вин ци ја по ку ша ва да на ста ви да жи ви, да се из гра ђу је 
у културном смислу. 

О држави у којој пратимо позоришни живот једног града та-
кође се могу извести одређени закључци. Краљевина СХС, а потом и 
Краљевина Југославија у међуратном периоду, на примеру пожаревач-
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ког позоришта и уопште на основу односа према култури и просвети 
показује своју нестабилност и слабост. Изашла из рата и у њему наста-
ла, ова држава као да током читавог периода свог постојања запоставља 
уметност, културу и просвету. Нешто више пажње посвећује им од 1929. 
године, то јест од увођења шестојануарске диктатуре, видећи их ис-
кључиво као средство и продужену руку политике. Испитујући развој 
установе позоришта и његово функционисање у међуратном периоду, 
итекако можемо извести закључке не само о стању и свести, културним 
потребама и степену развоја друштва, већ и о стању државе и актуелном 
политичком тренутку. Да ли би, да је политички тренутак био друга-
чији и однос државе према уметности, култури и просвети био друга-
чији? То је важно питање које остаје без одговора. Уважавајући стање у 
коме се држава налазила, сагледавајући последице рата и политичких 
прилика, ипак је општи закључак да је у односу према култури прису-
тан немар и несхватање њеног правог значаја. Оправдања постоје и на 
месту су, али чињенице говоре за себе.

Значај позоришта за Пожаревац био је огороман. Његова уло-
га била је и едукативна, просветитељска, али и модернизацијска. 
Присуство позоришта код становника овог града подстицало је осећај 
да су део културног света, подстицало је самосвест, стварало осећај за 
праве вредности, било мотив за нове напоре на сопственом изграђи-
вању. Уметнички домети овог позоришта нису били увек на висини, што 
не зна чи да их по вре ме но ни је би ло. Ни пу бли ка није увек има ла ви со ке 
кри те ри ју ме у по гле ду уметничких захтева. Често се за до во ља ва ла ко-
мичним гледањем на живот, при ка зи ва њем искривљене и романтичне 
ствар но сти, понекад тре нут них и актуелних про бле ма. Да ли нам избор 
реперотара го во ри о же љи посетилаца да се за бо ра ви текуће, или мож-
да о ни воу умет нич ке све сти не спо соб не да ду бље про ник не у су шти ну 
умет но сти, за до во ља ва ју ћи се ње ним „нај по вр шни јим“ об ли ци ма? По-
жа ре вац је разноврсну публику; и ону ко ја је због са ме умет но сти до ла-
зи ла у по зо ри ште, и ону ко ја је же ле ла за ба ву и за бо рав. Чи ње ни ца је 
да је по то ме би ла слич на пу бли ци у це лој Ср би ји. Она је сли ка и при-
ли ка про вин циј ске Ср би је, на по ла се љач ке, на по ла гра ђан ске. Љу ди са 
опан ци ма на но га ма и ци лин дри ма на гла ви. Ма шта да су били разло-
зи доласка публике у позориште, ма колико репертоар имао или немао 
уметничку тежину и вредност, остаје чињеница да публика није изла-
зила равнодушна. Позориште је давало подстицај за размишљање или 
за делање.Упор ност ове сре ди не да има сво ју по зо ри шну ку ћу, гр че ви-
то на сто ја ње да је одр жи у те шким вре ме ни ма, да би у њој не го ва ла ду-
ховне вредности, ипак је издваја ме ђу оста лим гра до ви ма ме ђу рат не 
Ср би је. 
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SUМMARY

The theatre is definitely a way of ennobling life and upgrading culture. 
The inhabitants of Požarevac have always had a noteworthy approach 
towards this art. What is undeniable and visible from the material preserved 
is the constantly emphasised liking of the inhabitants of this town towards 
the theatre. Be it the visiting troupes or the local theatre, the people of 
Požarevac followed theatrical events with keen interest. The question is 
what are they looking for and what do they find in the theatre? Why does the 
theatre constitute entertainment and satisfaction for a wide social circle?

While incompletely covered by the sources from the period between 
World War I and Wold War II, it is clear from the presented material that 
the theatre was permanently present in the life of the town, from the first 
plays staged by Mojsilo Živojinović with his disciples from 1841 until the 
beginning of World War II. After Živojinović’s attempts in the early 1840s 
there was no professional theatre in the town until 1929. Yet the Požarevac 
public had an opportunity to enjoy the benefits of the theatrical stage. 
Various local dilettante groups, cultural-artistic and educational societies 
thought that the best way of accomplishing their cultural and educational 
mission was to do it through the theatre. Požarevac hosted various travelling 
theatres and those from other towns until 1929, when, with tremendous 
efforts, it established a theatre of its own. It was a product of the community 
of Požarevac, a bourgeois milieu in the making, and of its desperate efforts 
to stir up its “dead sea”. The local theatre met the cultural needs of the town 
to the best of its ability, although showing a lot of beginner’s immaturity in 
its work. Thanks to the persistence of some individuals, in 1930 it grew into 
a professional theatre and was placed under government protection. As the 
Government was not too generous towards this institution, its sustenance 
was helped by its founders, the Požarevac public. However, while the 
inhabitants of the town guarded their cultural institution jealously, they were 
unable to help it survive long. Although the theatre frequently gave guest 
performances in other towns in Serbia, where it constituted a substantial 
cultural factor and stimulus towards establishment and revitalisation of local 
theatres, the government apparently failed to perceive the importance of 
this institution, if not in the artistic sense, then at least as a spark of culture 
in the underdeveloped Serbian province, so that this light of culture in a 
provincial milieu was extinguished in 1934. However, the inhabitants of 
Požarevac went on cherishing the theatre and turned into the audience of 
visiting theatrical troupes. The National Theatre of the Danube County, 
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bearing the name of Prince Regent Pavle, seldom dropped in, although it 
was in charge of promoting culture and the love for arts in the Danube 
County. According to the notes in the sources used, since its establishment 
in 1936 this specific travelling theatre visited Požarevac only three times. If 
we recall that the Požarevac Theatre used to give performances four times 
a week, sometimes even two performances a day, it is clear how much 
“culture” the Danube County Theatre was able to bring in. Feeling a great 
void caused by the loss of its own theatre, Požarevac mustered up its strength 
once more (in 1937) and re-established its theatre. However, apparently the 
enthusiasm soon dwindled. The story of the theatre was the same as that 
of the previous one; its public was either not capable enough or did not 
have enough will to provide the conditions required for the theatre’s life 
and operation. Consequently, it was closed down towards the end of 1938. 
The cultural life of the town was again to depend on various “wandering 
artists”, who would visit Požarevac seeking better earnings. The desire was 
great, but the ability was seemingly insufficient. Still, all this shows that the 
theatrical culture of Požarevac kept developing, as early as from mid-19th 
century. The quality of this culture was certainly influenced by the social, 
economic, psychological and educational structure of its inhabitants. The 
community of merchants and craftsmen endeavoured to enrich its way of 
life and was extremely persistent in doing so. Their efforts were helped and 
encouraged by the educated young people returning to their town and trying 
to move the things from a standstill. This proves the healthy mentality of 
the community of Požarevac. Although it had lived through a world war, 
although it was worried about a new one, this provincial community went 
on living and developing.

We would exaggerate if we would speak about the high artistic 
accomplishments of the Požarevac Theatre, although there were occasional 
ones, or that the Požarevac public possessed high criteria regarding the 
theatrical art. The Theatre mainly presented life, reality, current events and 
issues, but merry plays always attracted the greatest attention. Does this 
indicate the desire to forget the reality, or the level of the artistic conscience 
that may have been unable to penetrate deeper into the essence of the art, 
being satisfied with its most “superficial” forms. Požarevac had both kinds 
of public, the one that went to the theatre for the art itself and the one that 
sought entertainment and oblivion. In this regard the Požarevac public was 
no different from the public throughout Serbia. It was a spitting image of 
the provincial Serbia, half rural and half urban, of people with peasant shoes 
on their feet and top hats on their heads. The persistence of this community 
in getting a theatre of their own, their feverish efforts to have it survive 
difficult times so that they could cherish their spiritual values in it indeed 
singles Požarevac out from the rest of the towns in Serbia between the two 
world wars. 
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ИЗ ВО РИ

КОРИШЋЕНИ ФОНДОВИ И СКРАЋЕНИЦЕ

1. Исто риј ски ар хив По жа ре вац – ИАП 
 Народно позориште Дунавске бановине (1929–1930) - НПДб –
Vаria (1791-1998) –
„Гра ђа нин“ (1888-1941) –
По жа ре вач ка Tр го вач ка омла ди на (1903-1947) - ПТО –
 Удру же ње по жа ре вач ких за на тли ја и рад ни ка „Сло га“ Пожаревац  –
(1892-1950)
Општина пожаревачка (1922-1935) –
Градско поглаварство Пожаревац (1932-1944)  –
Збир ка фо то гра фи ја  –

2. На род на би бли о те ка По жа ре вац – НБ
„Гра ђа нин“ (1930-1941) –
„Пожаревачки грађанин“ (1933) –

3. Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је – МПУС
Збир ка по зо ри шних пла ка та –
Збирка фотографија  –

4. Ар хив Вој во ди не – АВ
  Кра љев ска бан ска упра ва Про свет но оде ље ње (1929-1941), Ф 126,  –
IV.

5. Ар хив Ср би је – АС
 Ми ни стар ство уну тра шњих де ла – По ли цај но оде ље ње, Де ло вод- –
ни про то ко ли за 1841. и 1842. го ди ну (МУД –ПО)
Ми ни стар ство про све те – Де ло вод ни про то ко ли за 1841. (МП) –
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КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ

ОСНИВАЊЕ, УПРАВА, ПРЕИМЕНОВАЊЕ

1. 1929. април 7, Пожаревац
Пожаревачко народно позориште - новински извештај са 
оснивачке конференције одржане 4. априла 1929. у кафани Српска 
круна поводом оснивања позоришта

(ИАП, Грађанин, бр. 28, 1929, стр. 1)

2. 1929. мај 9, Пожаревац
Поздравна реч г. Др. Вукоте Божовића, оператора, приликом 
прве представе Пожаревачког обласног позоришта – новински 
чланак.

(ИАП, Грађанин, бр. 37, 1929, стр. 1-2)

3. 1929. мај 16, Пожаревац
Наше позориште - новински извештај о оснивању и почетку 
рада позоришта.

(ИАП, Грађанин, бр. 39, 1929, стр. 2)

4. 1929. мај 26, Пожаревац
Стална управа Обласног позоришта – новински чланак о саставу 
управног и осталих одбора позоришта.

(ИАП, Грађанин, бр. 42, 1929, стр. 3)

5. 1929. новембар 11, Београд
Молба Драгутина Жабарца по конкурсу за управника Обласног 
народног позоришта.

(ИАП, НПДб – По, 1929, I, 58/1)

6. 1929. септембар 29, Пожаревац
Акт Повереништа Удружења глумаца Краљевине СХС, Управи 
позоришта којим их обавештава о оснивању и надлежностима 
Повереништва.

(ИАП, НПДб – По, 1929, I, 10)

7. 1930. јун 5, Пожаревац
Наше – пожаревачко позориште – новински чланак који 
извештава о преласку на буџет бановине и промени имена у 
Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу.

(ИАП, Грађанин, бр. 45, 1930, стр. 2)
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  8.   Заглавље са докумената Народног позоришта Дунавске банови-
не у Пожаревцу. 

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 176)

  9.  Печат и деловодни печат Народног позоришта Дунавске бановине 
у Пожаревцу, са потписом Илариа Рутара, секретара позоришта.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I,175)

10.  1930. јул 31, Пожаревац
Акт Краљевској банској управи, Просветном одељењу, којим се 
Краљевска банска управа обавештава о доношењу Правилника о 
раду и реду Народног позоришта Дунавске бановине и расподели 
новчане помоћи.

(ИАП НПДб – По, 1930, I,  96)

11.  1930. август 1, Пожаревац
Правилник о раду и реду Народног позоришта Дунавске бановине 
донет 30. јула 1930.

(АВ, Ф 126, IV, 29737-930)

12.  1930. јул 30, Пожаревац
Молба Душана Кујунџића, управника позоришта да се разреши 
управне функције јер не може више финансирати позориште.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 85 )

13.  1930. октобар 24, Пожаревац
Оставка С. Џамоње, управника позоришта.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 242)

14.  1930. јун 9, Пожаревац
Списак новоизабране позоришне управе са записником са 
седнице.

(АВ, Ф 126, IV, 26538-931)

15.  1930. септембар 18, Београд
Удружење драмских писаца Управи бановинског позоришта, 
обавештава Управу о заштити ауторских права драмских писаца 
и висини тантијема за приказивање позоришних комада.

(ИАП, НПДб – По,1930, I, 130/1 )

ГЛУМАЧКИ АНСАМБЛ 
ПОЗОРИШТА У ПЕРИОДУ 19291934.

16.  Павле Богатинчевић, глумац у пожаревачком позоришту.
(МПУС)
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17.  1929. јун 15, Београд
Молба Павла Богатинчевића за ангажман у Обласном народном 
позоришту у Пожаревцу.

(ИАП, НПДб – По,1929, I, 59/1)

18.  Драга Милојевић, глумица у пожаревчком позоришту.
(Музеј позоришне уметности Србије –МПУС)

19.  1929. јун 28, Пожаревац
Молба Драге Милојевић, да јој се пре напуштања пожаревачког 
позоришта да сума од 600 динара.

(ИАП, НПДб – По, 1929, I, 60/1)

20.  Хијацинта Харитоновић, глумица  у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

21. 1929. октобар 1, Пожаревац
Молба Хијацинте и Јована Харитоновића за ангажман.

(ИАП, НПДб – По,1929, I, 70/1)

22.  Милан Ајваз, глумац у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

23.  Дана Петровић, глумица у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

24.  Милорад Величковић, глумац у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

25.  Александар Рашковић, глумац у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

26.  Катица Лазић, глумица у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

27.   Михаило Лазић, глумац и благајник у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

28.  Зора Црногорчевић, глумица у пожаревачком позоришту
(МПУС)

29.  Каћа Стојадиновић, глумица у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

30.  1930. јун 26, Београд
Молба Савете Беатовић за ангажман у Народном позоришту 
Дунавске бановине у Пожаревцу.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 76)

31.   Јован Ковачевић, глумац и суфлер у Народном позоришту 
Дунавске бановине у Пожаревцу.  (МПУС)
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32.  без датума и места
Листић са именом Јована Ковачевића и карактеристиком „добар, 
добар суфлер, талентован, пијаница.”

(ИАП, НПДб – По,1930, I, 31/1)

33.  Злата Ковачевић, глумица у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

34.  1930. септембар 15. Пожаревац
Управни одбор обавештава Драгутина Жабарца да му је уважена 
оставка и да се отпушта из позоришта.

(ИАП, НПДб – По,1930, I, 181)

35.    Сима Станојевић – Шућур, глумац Народног позоришта Дунавске  
бановине.

(МПУС)

36. 1930. септембар 18, Пожаревац
Управни одбор обавештава Симу Станојевића – Шућура да му 
није уважена оставка и доноси одлуку о повећању плате на 1200 
динара месечно.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 175)

37.    Лепосава Коларевић, глумица Народног позоришта Дунавске 
бановине у Пожаревцу.

(МПУС)

38.  1930. јул 15, Пожаревац
Молба Лепосаве Коларевић за ангажман у пожаревачком 
позоришту.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 37)

39.    Милан Бандић, глумац у Народном позоришту Дунавске бано-
вине у Пожаревцу.   
       (МПУС)

40.  1930. јул 15, Бања Ковиљача
Молба за ангажман у пожаревачком позоришту Милана и Наде 
Бандић.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 80/1)

41.  1930. јул 31, Пожаревац
Управни одбор позоришта обавештава Душана Кујунџића, да је одбијена 
његова „представка” за ангажман из дисциплинских разлога.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I,  97)

42.    Аспасија Торђанска, глумца у Народном позоришту Дунавске 
бановине у Пожаревцу.

(МПУС)
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43.  1930. август 2, Врњци
Списак улога Аспасије Торђанске.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 105)

44.  1930. август 8, Пожаревац
Уговор са глумцем Момиром Андрићем.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 112)

45.  1930. август 9, Скопље
Молба за ангажман Раденка Алмажановића, глумца.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 113)

46.  1930. септембар 18, Пожаревац
Одлука Управног одбора да глумцу Жики Станисављевићу 
дозволи да повуче оставку са упозорењем да „своје држање у 
будуће подеси...”

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 186)

47.    Ивана Ферари, глумица Народног позоришта Дунавске банови-
не у Пожаревцу.  (МПУС)

48.    Лепосава Ђорђевић, глумица Народног позоришта Дунавске ба-
новине у Пожаревцу.  (МПУС)

49.  1930. септембар 26, Пожаревац
Молба Лепосаве и Бранка Ђорђевића за ангажман у позориш ту.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 201)

50.  Петар Матић, глумац и редитељ у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

51.  1930. септембар 27, Пожаревац
Уговор са глумцем Петром Матићем.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 209)

52.  Мара Ланер, глумица у пожаревачком позоришту.
(МПУС)

53.  без датума и места,
Молба Маре Ланер Управи позоришта за ангажман, са списком улога.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 58)

54.  Ђорђе Козомара, глумац пожаревачког позоришта.
(МПУС)

55.  Танић Јован, глумац и редитељ пожаревачког позоришта.
(МПУС)

56.  Салко Репак, глумац и редитељ у пожаревачком позоришту.
(МПУС)
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57.  Живковић Милан, глумац пожаревачког позоришта.
(МПУС)

58.  1930. октобар 29, Пожаревац
Краљевској банској управи, Просветном одељењу у Новом 
Саду, молба за потврду уговора са новим члановима са списком 
новопримљених глумаца и висином плата.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 252)

59.  1931. септембар 30, Паланка
Списак особља позоришта у септембру 1931.

(АВ, Ф 126, IV, 45996-931)

60.   Фотографија ансамбла Народног позоришта Дунавске бановине 
у Пожаревцу почетком 1932. године на гостовању у Крагујевцу 
са полеђинама фотографија на којима су списак глумаца са сли-
ке и поздрави колегиници госпођи Нишлић. Ова фотографија 
је у Музеју позоришне уметности Србије идентификована као 
Путујуће позориште Михаила Лазића и сачувана је у два при-
мерка. Имамо разлоге да сматрамо да је у питању фотографије 
НПДБ у Пожаревцу, јер је у септембру 1931. Михаило Лазић био 
члан и благајник истог позоришта. (АВ н.ф. 45996-931, Списак 
особља НПДБ у Пожаревцу од 30.9.1931.). На позадини једне фо-
тографије стоји текст „Нашој доброј колегиници госпођи Нишлић 
на сећање. Другови и другарице Пожаревачког позоришта“. На 
полеђини друге фотографије налази се списак на коме се нала-
зе следећа имена: “Лазићка (доњи ред са дететом испред себе), 
Црногорчевћ, Ветићка, М. Ђорђевић, Савета Беатовић, Мара 
Ланер, суфлер ј.в. „покојни“, Миле Мирковић, Лазић (седокоси 
господин у средњем реду), Шућур, ...мак Чамац, Вујновић, Дрда 
Ђорђевић, Салко Репак, Миле Живковић“.

(МПУС)

„СЛУЧАЈ КАЧАНИК”

61. Витомир Качаник, глумац пожаревачког позоришта.
(МПУС)

62.  1930. јул 12, Београд
Молба Витомира Качаника за ангажман у позоришту.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 71)

63.  1930. октобар 2, Пожаревац
Захтев Витомира Качаника Управи Народног позоришта Дунавске 
бановине да га обавести да ли Управа повлачи отказ који му је 
дала 28.септембра 1930, а ако то не учини да га моментално 
разреши са дужности.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 213)



97

64.  1930. октобар 2, Пожаревац
Извештај редитеља Петра Матића о сукобу са Витомиром 
Качаником на проби комада Сони бој, када га је Качаник напао 
сматрајући га одговорним за његов одлазак из позоришта.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 214)

65.  1930. октобар 6, Пожаревац
Управа Народног позоришта дунавске бановине обавештава 
Витомира Качаника, на његов захтев,  да је разрешен дужности 
и пре отказног рока.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 213)

66.  1930. октобар 10, Пожаревац
Управник позоришта обавештава Витомира Качаника да је  о 
његовом понашању обавестио полицију и да ће обавестити и 
Управу Удружења глумаца и све позоришне управе у земљи ако 
у току дана не напусти Пожаревац.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 219)

ГЛУМЦИ ДИЛЕТАНТИ

67.  1930. септембар 11, Пожаревац
Позив Трговачкој омладини и Занатлијском удружењу да се 
пријаве за ангажман у позоришту као глумци - дилетанти.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 169)

68.   Фотографије Мирослава Мијатовића „Грофа” талентованог глум-
ца - дилетанта у пожаревачком позоришту.

(У власништву породице, добијено љубазношћу 
г-дина Велише Јоксимовића)

69.  1930. август 25, Пожаревац
Молба Боривоја Димитријевића, молерофарбара из Пожаревца 
за пријем у позориште као глумаца - почетника.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 46)

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

70.  1930, јул 28, Пожаревац
Молба Јована Цветковића, служитеља, Управном одбору Народног 
позоришта Дунавске бановине за исплату аконтације за 10-15 дана 
унапред до решења Управе по њиховој молби за пријем у службу.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 87)
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71.  1930, јул 28, Пожаревац
Молба Велимира Ђорђевића, служитеља, Управном одбору Народног 
позоришта Дунавске бановине за исплату аконтације за 10-15 дана 
унапред до решења Управе по њиховој молби за пријем у службу.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 86)

72. 1930. јул 30, Пожаревац
Уговор са Јованом Цветковићем, служитељем са условима 
запослења.  

 (ИАП, НПДб – По, 1930, I, 98)

73. 1930. јул 30.Пожаревац
Уговор Управе позоришта са Велимиром Ђорђевићем, служитељем 
са условима запослења.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 99)

74.  1930. август 1, Пожаревац
Жалба Илинке Грујићеве канцеларијског чиновника у позоришту 
због отказа и ниске плате.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 103)

ИЗБОР ИЗ ПОЗОРИШНОГ РЕПЕРТОАРА

75.  1930. септембар 3, Пожаревац
Позивница (прва спољна и унутрашња страна) за отварање 
позоришне сезоне 1930/1931.у Дому Трговачке омладине.

(ИАП, Слога, 1930., IV, 1712) 

76.  Плакат позоришне представе L’ abbe Constantin (комедија у три 
чина) у режији Д. Жабарца, 13. септембра 1930.

(МПУС)

77.   Плакат позоришне представе Сони бој, (100% тон филм - коме-
дија у три чина) у режији П. Матића, 4. октобра 1930.

(МПУС)

78.   Плакат за представу Три пут венчани (комедија у 3 чина), у ре-
жији М. Вујновића, 8. октобра 1930.

(МПУС)

79.   Плакат за ђачку представу Пепељуга (Бајка у три чина) у режији 
П. Матића, 8. новембра 1930.

(АВ Ф, 126, IV 51667-930)

80.   Плакат за представу Фаун (сатира у 3 чина) у режији П. Матића, 
9. новембра 1930.

(АВ Ф, 126, IV 51667-930)
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81.   Плакат за представу Девојачка клетва (Комад из народног жи-
вота у 5 чинова са певањем и играњем) у режији П. Матића, 9. 
новембра 1930. 

(АВ Ф, 126, IV 51667-930)

82.  Плакат за позоришну представу Народни посланик (шала у три 
чина) у режији П. Матића, 16. новембра 1930.

(АВ Ф, 126, IV 51667-930)

83.   Плакат за позоришну представу Вукодлак (пикантна шпањол-
ска комедија у 3 чина, Ангела Кана) у режији Б. Ђорђевића, 19. 
новембра 1930. 

(МПУС)

84.   Плакат за позоришну представу Кин (комедија у 6 слика од А. 
Диме – Оца), у режији П. Матића, 22. новембра 1930.

(АВ Ф, 126, IV 51667-930)

85.   Плакат за позоришну представу Симона (комад у 3 чина Е. 
Бријеа) у режији Милана Вујновића, 23. априла 1931.

(МПУС)

86.  без датума и места
Плакат Позориште којим обавештава грађане Пожаревца о 
повратку позоришне трупе са гостовања и о планираном 
репертоару, али увидом у изворе друге врсте утврдили смо да 
потиче из фебруара 1932. године. (ИАП Грађанин, бр. 11, 15, 16 
из 1932. године.) 

(МПУС, вероватно из 1932. према упоређивању са другим изворима)

87.   Плакат позоришне представе Београд некад и сад (комедија у 2 
чина с прологом) од Б. Нушића, у режији Б. Ђорђевића, 1. ок-
тобра 1933. 

(АВ Ф 126, IV 57712-933)

88.   Плакат за представу Ђидо (слика из сеоског живота у 5 чинова, 
6 слика, с певањем од Ј. М. Веселиновића и Драг. Брзак.) којим 
је прослављена петогодишњица оснивања позоришта, 7. октоб-
ра 1933. 

(АВ Ф, 126, IV 57712-933)

89.   Плакат за представу Зона Замфирова (комад из нишког живота 
у 4 чина с певањем и играњем, од Ст. Сремца) у режији С. Репка 
од 8. октобра 1933.

(АВ Ф, 126, IV 57712-933)

90.   Плакат за позоришну представу Подвала (комедија у 5 чинова, 
8 слика, од М. Глишића) у режији Жике Станисављевића.

(МПУС) 
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СА ГОСТОВАЊА 
СМЕДЕРЕВО – новембар 1931.

91.   Дупли плакат за дневну и вечерњу представу Шпанска мува (лак-
рдија у три чина од Арнолда и Баха) и Лесковчани у Паризу ( ко-
мад из доживљаја Лесковчана у Паризу, с певањем и играњем 
у 6 слика), у режији Салка Репка, са гостовања у Смедереву, 22. 
новембра 1931. 

(АВ Ф 126, IV 58571-931)

92.   Плакат позоришне представе Авантура у лифту (Кочи Антоне 
– комедија у 3 чина од Арнолда и Баха) у режији Салка Репка, са 
гостовања у Смедереву у хотелу Нинић, 24. новембра 1931.

(АВ Ф 126, IV 58571-931)

93.   Плакат позоришне представе Жена са три мужа (шала у 3 чина, 
од П. Петровића-Пеције) у режији Салка Репка, са гостовања у 
Смедереву, 25. новембра 1931.

(АВ Ф 126, IV 58571-931) 

94.   Плакат позоришне представе Ивкова слава (комад из нишког 
живота у 4 чина с певањем и играњем) у режији Салка Репка, са 
гостовања у Смедереву, у хотелу Нинић, 29. новембра 1931.

(АВ Ф 126, IV 58571-931)

ВАЉЕВО – новембар 1931., октобар 1933.

95.   Плакат позоришне представе Госпођа Министарка (шала у 4 чи-
на од Б. Нушића) у режији Салка Репка, са гостовања у Ваљеву, 
7. новембра 1931.

(АВ Ф 126, IV 58571-931)

96.   Плакат позоришне представе Ана Карењина (трагедија једне же-
не у 7 слика по роману Лава Толстоја) у режији Салка Репка, са 
гостовања у Ваљеву, од 11. новембра 1931. 

(АВ Ф 126, IV 58571-931)

97.   Плакат позоришне представе Карлова тетка (комедија у 3 чи-
на) у режији Салка Репка, са гостовања у Ваљеву, 12. новембра 
1931.

(АВ Ф 126, IV 58571-931)
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98.   Плакат позоришне представе Мистер Долар (комедија у 4 чи-
на Б. Нушића) са гостовања у Ваљеву у Гранд хотелу, 29. октоб-
ра 1933.

(АВ Ф 126, IV 57712-933)

99.   Плакат позоришне представе Поп Ћира и поп Спира (шала у 3 
чина са певањем, од Стевана Сремца) у режији Салка Репка, са 
гостовања у Ваљеву, 15. октобра 1933.

(АВ Ф 126, IV 57712-933)

100.   Плакат позоришне представе Дорћолска посла (шала у 5 слика с 
певањем, од Илије Станојевића – Чиче) у режији Б. Ђорђевића, 
са гостовања у Ваљеву, 22. октобра 1933.

(АВ Ф 126, IV 57712-933)

КРАГУЈЕВАЦ – крајем новембра 1930. 
и крајем децембра 1931.

101.   Плакат позоришне представе Суђење Мери Даган (драма у три 
чина) у режији Ј. Танића, са гостовања у Крагујевцу, у хотелу 
Гушић, 29.новембра 1930.

 (АВ Ф 126, IV 51667-930)

102.   Плакат позоришне представе Он и његова сестра (лакрдија у 4 
чина) у режији П. Матића, са гостовања у Крагујевцу,  у хотелу 
Гушић,  30. новембра 1930.

(АВ Ф 126, IV 51667-930)

103.   Плакат из 1930. којим се Крагујевчани обавештавају о термину 
позоришних представа, цени улазница и продајним местима, са 
огласним плакатом за фирму Николе Николића из Крагујевца.

(АВ Ф 126, IV 51667-930)

104.   Плакат позоришне представе Кокошарник (еротична комедија 
у 3 чина од Трист. Бернара) у режији Салка Репка, са гостовања 
у Крагујевцу у дворани хотела Гушић, 22. децембра 1931.

(МПУС)

„АНГАЖМАН У ДРАМСКОЈ ФОРМИ”

105.  1930. септембар 11, Пожаревац
Начелник среза пожаревачког упозорава Управу позоришта, на 
чињеницу да је приликом приказивања представе Топаз дошло 
до „манифестације” поводом стрељања четворице Југословена 
у Трсту.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 174)
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106.  без датума и места
Анонимно писмо упућено г-дину Бану Дунавске бановине у коме 
се критикује рад позоришта, оптужујући их да шире неморал, и 
прилаже плакат који то доказује.

(АВ Ф 126, IV, 27385-931)

107.   Плакат за Слободно вече од 21. маја 1931., које је од анонимног 
критичара окарактерисано као неморално.

(АВ Ф 126, IV, 27385-931)

108.  1931. јун 9, Пожаревац
Одговор управника позоришта М. С. Бранковића поводом 
оптужби анонимног лица.

(АВ Ф 126, IV, 27385-931)

ПОЗОРИШНЕ ЗГРАДЕ

109.   Фотографија Српске круне, кафане у којој су приређиване позо-
ришне представе.

(ИАП, Збирка фотографија)

110.   Фотографија Дома Трговачке омладине у којој је  била позориш-
на дворана и приређиване позоришне представе.

(ИАП, Збирка фотографија)

111.   Фотографија Гранд хотела у којем су приређиване позоришне 
представе.

(ИАП, Збирка фотографија)

ФИНАНСИЈЕ ПОЗОРИШТА

112.  1931. јануар 8,  Пожаревац
Извештај о приходима са представа за децембар 1930.

(АВ Ф 126, IV, 01382-931)

113.  1931. септембар 30, Смедеревска Паланка
 Извештај о приходима са представа за септембар 1931.

(АВ Ф 126, IV, 45996-931)

114.  1934. април 3, Пожаревац
Годишњи извештај о раду са приходима са представа у Пожаревцу 
и са гостовања за годину 1934.

 (АВ Ф 126, IV, 53570-934)



103

115.  без датума и места
Рачунски извештај, претпостављамо за одређени финансијски 
период у 1930. години.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I,  50/1)

116.  1931. март 25, Нови Сад
Решење бана Дунавске бановине о додели помоћи позоришту за 
издржавање од 10.000 динара.

(АВ Ф 126, IV, 14777-931)

117.  1931. јун 5, Нови Сад
Налог да се из буџета Дунавске бановине за буџетску 1931/32. 
годину исплати 10.000 динара Бановинском Народном позоришту 
из Пожаревца на име помоћи.

(АВ Ф 126, IV, 22232-931)

118.  1933. март 3, Нови Сад
Молба управника пoзоришта Бранка Ђорђевића за помоћ од 
30.000 динара ради гостовања Народног позоришта Дунавске 
бановине из Пожаревца у Новом Саду.

(АВ Ф 126, IV, 10590-933)

119.  1930. октобар 12, Пожаревац
Молба Краљевској банској управи, Просветном одељењу у Новом 
Саду да исплати помоћ за октобар - новембар - децембар 1930. 
због великих издатака позоришта.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 216)

120.  1930. август 27, Пожаревац
Молба Министарству војске и морнарице, Одељењу за музику, 
да се музици Пожаревачког гарнизона дозволи да свира на 
пробама позоришта и да се позориште ослободи државних такса 
за коришћење војне музике.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 147)

121.  1930. септембар 12, Пожаревац
Молба Министарству просвете да од Министарства саобраћаја 
тражи бесплатну железничку карту за лице koje би ишло пре трупе да 
припрема гостовања пожаревачком позоришту у другим градовима.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 171)

122.  1930. октобар 27, Пожаревац
 Молба Управном одбору „Браничева Д.Д.” да се позориште 
ослободи плаћања утрошене струје.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 245)

123.  1930. септембар 2, Пожаревац
Молба Министарству просвете да се дозволи да им управа Загребачког 
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казалишта може дати  сувишне делове гардеробе и декора.
(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 160)

124. 1930. август 29, Пожаревац
Захтев штампарији да се доставе услови штампања плаката и улазница.

(ИАП НПДб – По, 1930, I, 148)

125. 1930. август 27, Пожаревац
Молба Дому Трговачке омладине за доделу једног одељења у тој 
згради за канцеларију управе позоришта.

(ИАП, НПДб – По, 1930, I, 146)

126.  1934. фебруар 10, Пожаревац
Управи Народног позоришта Дунавске бановине, захтев управе 
Дома Трговачке омладине за уверењем да ово позориште гостује 
у Пожаревцу само један до два месеца годишње.

(ИАП, ПТО 1934, 5/2, 435)



105

Витомир Качаник,
глумац Народног позоришта Дунавске бановине 

у Пожаревцу, (МПУС)
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Милан Бандић,
глумац Обласног народног позоришта у Пожаревцу, (МПУС)
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Хијацинта Харитоновић,
глумица Обласног, а потом и Народног позоришта 

Дунавске бановине у Пожаревцу, (МПУС)
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Лепосава Коларевић,
глумица Обласног, а потом и Народног позоришта 

Дунавске бановине у Пожаревцу, (МПУС)
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Милан Ајваз,
глумац Обласног народног позоришта у Пожаревцу

(Музеј позоишне уметности Србије)
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Петар Матић,
глумац и редитељ Обласног, а потом и Народног позоришта 

Дунавске бановине у Пожаревцу, (МПУС)
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Дана Петровић,
глумица Обласног народног позоришта у Пожаревцу, (МПУС)
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Салко Репак,
глумац и редитељ Народног позоришта Дунавске бановине у 

Пожаревцу, (МПУС)
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Аспасија Торђанска,
глумица Народног позоришта Дунавске бановинеу Пожаревцу, 

(МПУС)
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Милорад Величковић,
глумац Обласног народног позоришта у Пожаревцу, (МПУС)
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Мирослав Мијатовић „Гроф“, 
глумац- дилетант у пожаревачким позоришним трупама

(У власништву породице, добијена љубазношћу г-дина Велише Јоксимовића)
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Прва страна позивнице за отварање позоришне сезоне 1930/31.
у новој позоришној сали у Дому Трговачке омладине 
са фотографијом Дома, (ИАП Слога 1930 IV 1712)
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Прва страна Правилника о раду и реду Народног позоришта 
Дунавске бановине у Пожаревцу, (ИАП Varia бр.188)
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Упозорење Обвештајног одсека Начелника среза пожаревачког 
Управи позоришта поводом политичких манифестација током 

позоришне представе од 11. септембра 1930.
(ИАП НПДб-По, 1930, I, 174)
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Отказ Драгутину Жабарцу од 15. септембра 1930.
(ИАП НПДБ-По, 1930, I, 181)
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Уговор са глумцем и редитељем Петром Матићем од 27. септем-
бра 1930, (ИАП НПДб-По, 1930, I, 209)
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Обавештење повереника Удружења глумаца Краљевине 
СХС Душана Кујунџића Управи позоришта о оснивању 

Повереништва и одлукама од 29. септембра 1930.
(ИАП НПДб-По, 1930, I, 10)
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Захтев Управног одбора позоришта Краљевској банској управи 
за исплату помоћи за тромесечје октобар-новембар-децембар 

1930, (ИАП НПДб-По, 1930, I, 216)
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Молба Управном одбору „Браничева Д.Д.” да ослободи позориште 
плаћања струје од 27. октобра 1930.

(ИАП НПДб-Пo, 1930, I, 245)
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Месечни извештај из октобра 1930. године
(ИАП НПДб-По, 1930, I, 252/1)



129

Недатиран рачунски извештај
(вероватно из прве половине 1930. јер је Д. Кујунџић још управник)

(ИАП НПДб-По,1930, I, 50/1)
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Плакат којим се најављује гостовање Добрице Милутиновића 
у комаду „Станоје Главаш“ 26. августа 1930. године, (МПУС) 
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Плакат позоришне представе „Вукодлак“ 
од 19. новембра 1930. , (МПУС)
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Плакат позоришне представе „Кокошарник“ са гостовања у 
Крагујевцу 22. децембра 1931., (МПУС)
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Плакат којим се објављује повратак Позоришта у Пожаревац и 
давање представа у Дому трговачке омладине са репертоаром, 

фебруар 1932; видети кат.бр. 86, (МПУС)
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