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Хуманитарне представе и концерти
у српским позориштима до 1945.

Доброчинства датирају од давнина, без обзира на историјски период, друштве-
но-политичка дешавања, показујући на разне домишљате начине ширину чове-

кољубља и племенитости – од двора, владиних руководилаца, преко трговаца и занатлија, 
до грађана различитих социјалних статуса. 

Међусобно повезивање хуманитарних и патриотских друштава, зближавање и пома-
гање у моралном и материјалном погледу, пробуђују свест о широкогрудости и хуманости 
према онима којима је помоћ неопходна.

Све социјалне структуре су, не тражећи признања и захвалнице, показивале несе-
бичност да помогну болеснима, унесрећенима, напуштенима. 

О хуманитарној улози позоришта у Србији нема много записа. Ризница сведочанстава 
налази се у архивским документима, позоришним плакатима, годишњацима Народног 
позоришта у Београду и новинским објавама.

***

У позоришном животу Срба jош од XIX века испољавала се дубока повезаност са људ-
ским осећањем да се користи народу путем своје уметности – да се дарује у хуманитарне 
сврхе.

Иако животи уметника и самих позоришних кућа и трупа нису били луксузни, како се 
веровало, држало се до достојанства, високог нивоа и угледа, до стваралаштва проже-
тог несебичном племенитошћу за своје колеге, за унесрећене, сиромашне, оштећене у 
поплавама и сл. У томе су учествовала професионална позоришта, школске драмске тру-
пе, дилетанти, разне непрофесионалне дружине, путујућа позоришта.

Још око 1830. године интенданти немачких позоришта давали су хонораре глумци-
ма после сваке представе, како би их подстакли на преданији приступ улогама, да би 
с већом вољом глумачку вештину неговали1. Овакви хонорари, како је Ђорђе Малетић
процењивао, нису у сваком погледу били оправдани, с обзиром на то да се није водило 
рачуна о квалитету игре на сцени. Јер, учествовање у представи је за глумца дужност за 
коју добија редовну плату, али га треба обдарити, ако је у каквој представи своју улогу 
одлично и похвално одиграо, јер то показује, да је више труда уложио него што је управо
према одређеној му плати дужан био. У томе је прави напредак вештине. Обична дужност
наплаћује се обичним издржавањем, а необична особитим одликовањем у опште, па било 
у новцу или другим уваженим знацима 2.Зато би требало давати позоришту у корист – хо-
нораре по заслузи, наравно, према важности улоге и сходно финансијским могућностима 

1 Ђорђе Малетић, Грађа за историју 
Српског народног позоришта, Београд
1884, 1003.

2 Исто, 1004.
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позоришта. Малетић је предлагао исти принцип и за кориснице, сматрајући да не доносе 
потребну корист ни за оног коме су намењене, нити за позориште, јер се више добијало 
од продаје карата, док је са представама-корисницама позориште било на приличном 
губитку. Он је свакако изузимао ситуације у којима би напредак позоришта и вештине 
изискивао, да се какав изванредно даровит вештак пошаље ради свога усавршавања у 
друго какво позориште после свршене сезоне 3 и одобравао притицање у помоћ болесним
позоришним делатницима, као што је био у нас случај с Бачванским и са Цветићем 4.

Током XIX века хуманитарне представе су игране као кориснице за чланове позори-
шта и одлуке о њима није самостално доносила управа Народног позоришта већ су мора-
ле бити спроведене преко Министарства просвете и црквених дела. Годинама су даване 
кориснице за Алексу Бачванског, великана београдске и пештанске позоришне сцене, 
и Војислава Туринског, лирског тенора, који су дуго и озбиљно боловали. Када је Суд 
вароши донео одлуку да се дугови Алексе Бачванског одбију од корисница, управа Позо-
ришта то није одобрила јер није желела да се приватна дуговања мешају са корисницама 
немењеним за његово излечење. Посебну захвалност је одао Војислав Турински у свом 
дневнику Четири године између живота и смрти, који се у рукопису чува у Архиву Музеја 
позоришне уметности Србије 5: Београдска публика никад није пропустила прилику кад
се је што приређивало у корист мог лечења, а да својом посетом не помогне свога дугого-
дишњег певача и глумца. Хвала јој! Мојим друговима из драме, опере и оркестра другарска 
благодарност. Вишем капелнику пуков. Драг. Покорном најлепше хвала за суделовање.

У Архиву Музеја чува се корисница за 1872. годину6 и тиче се петомесечних прихода
глумицама у представи Лукреција Борџија: глумицама које су припадале првој категорији 
(Милка Гргурова, Љубица Коларовићка, Драгиња Ружићка) доносила је износ од по 1.126 
гроша и 8,9 и 12 пара, што је за ондашње време била прилична свота новца.

***

Најстарији сачувани плакат за представу у хуманитарне сврхе, према Збирци позо-
ришних програма и плаката Музеја позоришне уметности Србије (МПУС), писан је руком, 
у боји, и датира из 1861. године: Добровољачко позориште из Будима које је окупљало 
српске студенте и ђаке, и Српкиње из родољубивих кућа у Будиму, а основано на ини-
цијативу Антонија Хаџића, секретара Матице српске, приредило је у башти г. Јосифа Стан-
ковића у Будиму, представу Инкогнито, 12. јуна 1861. године. Дописник „Србских новина”
је истицао природност глуме Маре и Паве Дукине и Паве Станковићеве. Хвали их и као 
добре Српкиње у којима пламти родољубље и пожртвовање за народну ствар, упркос 
тога што су одрасле у туђој средини. (…) Дописник вели на крају да су дилетанткиње 
биле награђене венцима, да је писац Бескидов7 био изазван на позорницу (…) а исто тако7

(…) и преводилац Коста Руварац, те су обојица били бурно поздрављени8. Иницијатива за
оснивање сталног српског позоришта наишла је и на одзив овом представом у корист 
Српског народног позоришта у Новом Саду.

У Београду најстарији плакат датира из 1865. године: у корист Позоришне дружине, 
29. априла први пут је изведена Шилерова грађанска жалосна игра Сплетка и љубав у 
преводу Јована Ђорђевића. На дну плаката је писало:

3 Исто, 1005.

4 Исто, 1005.

5 Архив МПУС-а, инв.бр. 7707.

6 Архив МПУС-а, инв.бр. 13184.

7 Јан Бескидов је псеудоним словачког 
писца Јана Паљарика (1882–1870).

8 Др Миховил Томандл, Српско позори-
ште у Војводини I (1736–1868), Матица 
српска, Нови Сад 1953, 129.

Александра Милошевић

Списак оснивача Србског театра, 1852.
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Поштована публико!
Како се с овом представом завршује наша радња на овдашњем народном позоришту, 

то за свету дужност сматрамо, поштованој публици изјавити нашу најтоплију благо-
дарност, на досадашњој доброти и благости с којом је слабачко ово стабло увек гледала

и неговала. „С Богом остајте” све из срца кличемо, и с тим се праштамо од поштоване 
публике као и од свију пријатеља.

Сва позоришна дружина.
Глумачку трупу су чинили тада истакнути уметници9 који су, заједно са својим колегама

из Новог Сада, Загреба и талентованим београдским дилетантима, утирали путеве за ос-
нивање сталног позоришта у престоници, предвођени Адамом Мандровићем. Он је још 
1862. године веома хваљеним представама и добром дружином направио прекретницу 
након дужег периода дилетантизма, доносећи нов уметнички ниво и лепоту сцене и глу-
ме. По позиву Позоришног одбора (1863–1865) је као глумац, редитељ и уметнички управ-
ник, заједно с Одбором, стварао први београдски репертоар.

***

Током Првог светског рата званична српска позоришта су свој позоришни живот 
наставила у војним и избегличким логорима и заробљеништвима, у којима су српски 
глумци били војни обвезници. Позориште је у тим одредиштима било лековито у морал-
ном, инспиративном и васпитном смислу, показујући истовремено способност, упорност 
и виталност оних који су га стварали. Било је неопходно одржати здрав дух, али и прихо-
дима од улазница помоћи рањеницима, инвалидима и породицама настрадалих војника. 
Та позоришта су била значајно бојиште сада војника културе, духа и родољубља: глумци су 
будили и одржавали високи морал у многим часовима тешке носталгије, неспокојства или 
депресије, тамо далеко од отаџбине10.

Фонд Меморијалне грађе МПУС-а сведочи о логорском позоришту у Болдогасоњу у 
Мађарској (1916–1918) које су основали Миле Милутиновић, Бошко Николић и Љубомир 
Бошњаковић11, заједно с осталим заробљеницима и лекарима, укључивши временом и
мештане села. Према наводима из оригиналних рукописа, приходи су дељени за болницу, 
сиротињу у логору и Београду, за плате извођачима представа, али и за банкете и даће.

Треба поменути и позоришта у Нађмеђу у Мађарској (1916–1918), у Хајнигсгрину 
(1916), позориште Југословенске дивизије, Позориште IX пука и Армије, Војничко позори-
ште у Лазоазу код Бизерте у Африци, „Тоша Јовановић” у Водену и Солуну, Позориште на 
Корзици, затим у Пети Далу у Француској где се налазила српска колонија за избеглице.

У изгнанству су се истицали и појединци попут Пере Добриновића, једног од највећих
српских сценских уметника, који је са супругом Саром наступао у Грчкој, у организацији 
Јована Дучића, тадашњег секретара Српског посланства у Атини; Миливојa-Микe Стојко-
вићa, једног од најзначајнијих путујућих глумаца, који је током 1914. године, побегавши 
из заточеништва у Осијеку, оснивао хуманитарна позоришта широм Европе – у Женеви, 
Паризу, Марсељу, Солуну. Наступао је са супругом Милицом и два или три глумца и ама-
тера, изводећи монологе, рецитале, дијалошке минијатуре, једночинке у циљу помоћи 
заробљеницима и избеглицама.

9 Г.г. Милош Цветић, Адам Мандровић, 
Алекса Савић, Тодор Марковић, Стеван
Миховилов, гђа Марија В. Марковићка и
гђице Јулка Степићева, Марија Перисо-
ва и Милица Иличићева.

10 Боривоје С. Стојковић, Историја српског 
позоришта од средњег века до модерног 
доба (драма и опера), МПУС, Београд 
1979, 564.

11 Касније су у Опери Народног позоришта 
у Београду остварили значајне уметнич-
ке каријере.

Ансамбл Српског народног позоришта у

Новом Саду, 1864.
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У Београду је тих година деловао др Милан Огризовић, тада натпоручник у аустријској 
војсци, који је желео да у тешким годинама, оснивањем Добротворног позоришта, обезбе-
ди редовне приходе и помогне људима из различитих друштвених слојева, истовремено 
обогаћујући уметнички живот престонице и будећи учмалу атмосферу српских интелек-
туалних кругова. У почетку је радио са дилетантима, а касније са сталним глумцима у сали 
„Касине”, на сопствену одговорност. Борио се у крутој бирократској управи, осим свега 
још и са неким оберлајтнантом Очкајем, Мађаром, који је био ађутант код начелника 
Губернмана, а лично заинтересован кабаретом у сали Касине, где смо и ми имали давати 
своје представе12. Услови су били да се представе дају под називом Добротворног позо-
ришта, с тим да је део прихода био обавезан за „K.u.K. Karls-Fond”.

Постоје различити подаци о датуму прве одигране представе – 27. децембра 1917. 
одржано је прво српскохрватско вече са следећим програмом: Прољетно јутро Огризо-
вића, Школски надзорник Трифковића и Расејани Коцебуа13; други податак говори о првој
представи 30. децембра 1917. године у дворани „Касине”14, а репертоар (Саћурица и шуба-
ра, Округића, Хасанагиница Огризовића, Код белог коња Блументала-Каделбурга и Цига-
нин Сиглигетија) током година рада је бројао тридесет две представе у Београду, Ваљеву 
и Крагујевцу. На програмима „Народних добротворних представа” из 1917. и 1918. године, 
који су писани на три језика (српском, немачком и мађарском), поред управе натпоручни-
ка др Милана Огризовића, стајало је и име нашег првог школованог редитеља, Милутина 
Чекића, који је у то време, у одсуству Милана Грола, био на положају в.д. управника до 5. 
августа 1919. године у Народном позоришту. Њиховим заједничким ангажманом, преко 
Народног добротворног позоришта, сачуван је фонд Народног позоришта у Београду.

Групу окупљених глумаца описао је Борисав Станковић у књизи Под окупацијом као 
уметнике који су некада боемисали у Скадарлији, а тих година су, због слабијих материјал-
них могућности, дане проводили у редовима за шећер, брашно и млеко из „реонских” 
магацина. Трупу су чинили: Илија Станојевић, Милорад Гавриловић, Сава Тодоровић, 
Радован–Раја Павловић, Драгутин–Гута Јовановић, Никола Гошић, Иван Динуловић, Дра-
гиша–Драги Петровић, Жанка Стокић, Перса Павловић, Теодора Арсеновић, Пава Слука–
Рајичићка, Катица Руцовић, Теодора Златковић, Мара Таборска, Милева-Мица Бошњако-
вић и Марија–Мара Ђорђевић.

Чист приход је намењиван домаћој и ратној сиротињи, осиромашеној српској инте-
лигенцији, ратном фонду цара и краља Карла и домаћим сиротиштима, осиромашеним 
књижевницима, уметницима, новинарима. Бруто прихода је износио сто хиљада круна, од 
чега је глумцима припало четрдесет хиљада, као и осиромашеним породицама књижев-
ника, учитеља и свештеника.

Велику подршку њиховом труду и успесима пружао је Милан Грол у писму Милути-
ну Чекићу: Као што видим, успеси ваших позоришних представа све су већи. Моралне 
благодети веће су од материјалних, које видим такође као сјајне. (...) Не осврћите се на 
снебивања људи добрих воља, али узаних, искључивих и кратковидих погледа. Не сме се све 
гледати са стране узане и плитко сентименталне. Живот тече и гази мале разлоге. (...) 
Уопште, све што радите у сагласности с г. Миланом и његовима, добро је.15

***

Александра Милошевић

12 Милутин Чекић, Др Милан Огризовић
(1877–1923), (из рукописа), Театрон, бр.
84/5/6, МПУС, Београд 1994, 151.

13 Др Олга Милановић, Београдска сцено-
графија и костимографија 1864-1941,
МПУС, Београд, Универзитет уметности,
Београд 1983, 145.

14 Верослава Петровић, Позоришне пред-
ставе у хуманитарне сврхе, Из наше 
позоришне историје, Театрон, бр. 95, 
МПУС, Београд 1996, 55.

15 Милутин Чекић, Др Милан Огризовић
(1877–1923), (из рукописа), Театрон, бр.
84/5/6, МПУС, Београд 1994, 151.

Програм дилетантске ђачке представе

у корист ђачке кујне Женске учитељске

школе

Београд, 1903.
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Брана Цветковић, даровит и креативан у свим областима којима се бавио16, био је
човек високог личног и друштвеног морала17, који је водио рачуна о егзистенцији многих
глумаца који су од њега зависили. Учествовао је 28. августа 1896. на великом концерту у 
организацији Одбора српских књижевника и новинара чији је приход намењен за понов-
но оснивање српског путујућег друштва Николе Симића18.

Прослава десетогодишњице Браниног „Орфеума”, првог српског водвиљско-хумори-
стично-сатиричног позоришта, 1909. године обележена је похвалама достојним његовог 
рада, као и поклоном ђака Основне школе „Сироче” и ђачком таблом са стиховима под 
насловом „Српска деца Браца–Брани”19 .

Време окупације је провео у изгнанству (1915–1918), радећи као инспектор војнич-
ких позоришта. „Браца Брана” је било хумано друштво које је основано20 са прецизним
правилником, издатим у Београду 13. маја 1926. године21. Основни задатак је била брига
о сиромашној деци и ратној сирочади, што је подразумевало њихове основне потребе у 
одевању и храни, као и школовање и даље животно усмеравање.

Седиште Друштва је било у Београду, уз могућности ширења делатности преко под-
одбора, с обавезама према главном Одбору. Сваки оснивач пододбора је имао задатак 
да шири хуманитарне акције, помажући да, на тај начин, у сваком месту широм земље 
постоји обавезно старање о сиромашној деци, а извештаји су се подносили Одбору два 
пута током године22.

Друштво су представљали23: председник Управног одбора (Милорад Јорговић) или
потпредседник (Ернест Ковач) са секретаром (Бран. П. Вирц), кога бирају из своје среди-
не. Наведени су и благајник (Лазар Симовић) и чланови Управног одбора (Славко Крстић, 
Илија Ђорђевић, Мита Марковић, Мита Стојиљковић и Душан Илић).

Правилник нас упознаје са структуром и начином функционисања једног званичног 
хуманитарног друштва. Постојале су четири врсте чланова: помажући (чланови који при-
ложе најмању своту новца), редовни (сваки грађанин који плаћа редовну чланарину од 
пет динара), утемељачи (једном за свагда приложе сто динара) и добротвори (једном за 
свагда приложе пет стотина динара). Сви они, осим помажућих, добијају чланске карте 
које им дају право учествовања на скупштинама Друштва. Такође, шестомесечни неплаће-
ни улог кажњавао се престанком чланства.

Друштвом су управљали Управни и Надзорни одбор, чији су послови утврђивани на 
редовним или ванредним скупштинама. У случају престанка рада Друштва, његова имови-
на има се разделити на сличне хумане установе, а по решењу Ликвидационог Одбора, који
бира скупштина из заосталих чланова24.

***

У летописима годишњака Народног позоришта у Београду забележене су представе
игране у хуманитарне сврхе25:

Велики концерт у корист Српског друштва Црвеног крста (9. фебруар 1907)26; Мис 
Анабел Мак Доналд је приредила два концерта – први у корист гладних на Косову (3. 
децембар 1907)27, а други у корист глумачког Пензионог фонда (5. децембар 1907); Срби
образовани у француским школама су приредили „Француско вече” у корист пострадалих 

16 Глумац, редитељ, управник позоришта,
приповедач, дечји песник, хумористич-
но-сатирични писац, сликар, вајар

17 Боривоје С. Стојковић, Наведено дело, 
511.

18 Мирјана Одавић: Брана Цветковић
(1875–1942), каталог изложбе, МПУС,
Београд 1992, 16.

19 Исто.

20 Верослава Петровић, Наведено дело, 56.

21 Друштво је озваничено округлим печа-
том са натписом „Хумано друштво Браца
Брана”, Београд, и по народном цркве-
ном обичају је прослављало славу Свети 
оци, с домаћином који се драговољно 
јављао.

22 Извештаји су се по Правилнику подно-
сили 1. јануара и 1. јула.

23 Потписани у Правилнику.

24 Правила Хуманог друштва „Браца Брана”,
Београд 1926.

25 Наведени плакати не постоје у Збир-
ци позоришних програма и плаката 
МПУС-а.

26 Годишњак Народног позоришта у 
Београду, сезона 1906/1907.уу

27 Годишњак Народног позоришта у 
Београду, сезона 1907/1908.уу
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од великих поплава у Паризу (12. фебруар 1910), а у корист поплављених у Шумадији 
приређен је Духовни концерт Београдског певачког друштва (14 април 1910)28; Велики
уметнички концерт виртуоза на виолини г. Јована Коциана у корист ратних заробљеника 
(9. април 1921)29, као и дилетантске представе Академске драмске трупе „Свеславенског
кола” са комадом Чергарски живот, у корист гладних студената у Русији (25. мај 1922)30 .

Такође, један од начина да се попуни каса је било наплаћивање казни глумцима који 
Позоришном фонду нису редовно отплаћивали дуговања или позајмице из позоришне 
касе. Тај новац је потом уплаћиван у Пензиони фонд Народног позоришта, у чију корист 
су такође игране представе.

***

Објавама и чланцима у новинама, као и написима на позоришним плакатима, на до-
стојанствен начин позивала се публика која је била у могућности да својим присуством 
допринесе нечијој помоћи. Одзиви су, упркос различитим материјалним приликама 
хетерогене публике, били велики, о чему сведоче изводи о прикупљеној помоћи, изјаве 
захвалности јавним гласилима или оглашавање на самим позоришним плакатима.

Током августа 1932. године31 чланови београдског Народног позоришта су у башти
хотела „Београд” одиграли две представе у корист оболелог Милана Јовановића, а про-
грам је, по наводима тадашње штампе, заслуживао нарочиту пажњу, јер је састављен из 
најновијих шлагера нарочито превођених за ову прилику: „То ће већ Тоша”, „Десет милиона 
долара г. Замлате” и „Мали дечко у великим ципелама”.

У време економске кризе која је захватила све сталеже, Потпорна задруга особља 
Народног позоришта, која је окупљала представљачке, техничке и управљачке чланове, 
била је под вођством г. Милана Стојановића, члана Драме, енергичног и веома способног 
да свуда у чаршији створи веома повољне услове за отварање кредита својим чланови-
ма32. То је подразумевало осигуравање у случајевима болести и смрти, али и избављање 
из канџи зеленаша од којих су били приморани да позајмљују новац под врло неповољ-
ним условима. Задруга је била под заштитом Њ.К.В. кнеза намесника и у традицији Дома 
Карађорђевића помагани су уметност и просвета. Г. Стојановић је у славском говору на 
Спасовдан, у просторијама Трговачког клуба, поздравио присутне званице, указавши 
на значај постојања Потпорне задруге: Појединци, остављени сами себи, без довољно 
сретстава и начина, нису у могућности да се одупру налетима сваковрсних недаћа. (…) 
То је разлог што је дошло до оснивања и Потпорне задруге особља Народног позоришта.
Својом појавом она не само да попуњује прилично осетну празнину у социјалном животу 
београдских позоришних трудбеника, већ постаје матица свих службеника...33 Корисност
својих циљева Задруга је имала да захвали публици и штампи које увек нештедно расипају 
кад смо у питању ми, чланови београдског Народног позоришта, и наклоност која долази 
са високих и највиших места34.

Забележено је присуство Њ.К.В. кнегиње Олге, уз председника владе г. др Стојадино-
вића са свим члановима владе, дипломатским кором и бројном угледном београдском 
публиком, на представи у корист Зимске помоћи 20. децембра 1935. године у Народном 
позоришту код Споменика.35

Александра Милошевић

28 Годишњак Народног позоришта у 
Београду, сезона 1909/1910.

29 Годишњак Народног позоришта у 
Београду, сезона 1920/1921.

20 Годишњак Народног позоришта у 
Београду, сезона 1921/1922.

31 Прва је играна 20. августа, а друга 21, 
која је уједно била и последња предста-
ва с наведеним поводом.

32 Слава Потпорне задруге особља Народ-
ног позоришта у Београду, Београдске 
новине 1932, 393.

33 Исто, 394.

34 Исто.

35 Политика, 21. децембар 1935.

Плакат за представу Просветног и до-

бротворног позоришног друштва у корист

Дечјег дома краљице Марије у Земуну

Земун, 1930.
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Београдски учитељи су, заједно са својим ученицима основних школа, приреди-
ли велики музички концерт у пуној сали Народног позоришта на Врачару 10. маја36 на
иницијативу министра просвете и комесара за избеглице, под слоганом „Деца – деци”, у 
корист избегличких домова у Београду. Г. Васиљевић, управник избегличког позоришта, 
режирао је једанаест слика, састављених од соло певања, хорова, сцена уз песму и игру, 
што је поздравила публика у препуној сали, али и подржала штампа као сведочанство да 
су приредбе овог типа доказ да има доста прегалаца и тумача здраве и чисте патриот-
ске дужности, и оценила је као дан великог задовољства за београдско учитељство.

Миланска скала гостовала је у Београду 2. и 3. децембра 1938. године на позив Акцио-
ног одбора, под високим покровитељством Њ.К.В. кнегиње Олге, у корист Зимске помоћи. 
Чланови Миланске скале и Краљевске опере у Риму извели су Севиљског берберина (2. 
децембар) и Мадам Батерфлај (3. децембар), уз присуство краљевског намесника г. др ј
Иве Перовића, председника владе г. др Милана Стојадиновића са госпођом, потпредс-
едницом Зимске помоћи, председника Народне скупштине г. Стевана Ћирића, министра 
просвете г. Магарашевића, помоћника министра спољних послова г. Иве Андрића, пред-
седника београдске Општине г. Владе Илића са госпођом Олгом Илић, потпредседницом 
Зимске помоћи. У име министра просвете, г. Велмар Јанковић је уручио одликовања 
италијанским уметницима37: Орден светог Саве другог реда г.г. Ђузепеу Лугу, Карлу Гале-
фију, гђи Розети Пампанини и г. Атилу Лампонију; Орден светог Саве трећег реда – гци 
Ђузепини Неси, Нину Едерлију, Рити Монтикони, Грегорију Мелнику и диригенту Алберту 
Ередију. Госпођа Илић, потпредседница Зимске помоћи, поздарвила је госте: У име Акци-
оног одбора за Зимску помоћ изражавам топлу благодарност члановима Миланске скале 
што су својом дивном уметношћу доринели помагању престоничке сиротиње у току ове 
зиме.38 Уз велику захвалност, госпођа Илић је додала: Београђани, драги уметници, неће 
заборавити ни уживање које су имали у вашој високој уметности нити ће благодарност у 
срцима престоничке сиротиње утрнути према члановима Миланске скале, који су својим 
племенитим гестом допринели олакшању њеног тешког положаја.39

У „Позоришном листу” је писало: Управа Краљ. Срп. Народног Позор. решила је да још
у току овог месеца приреди један велики концерат у Народном позоришту са програмом 
који је ретко до сад у нас виђен. Сав чист приход овога концерта намењен је као добровољ-
ни прилог Народног позоришта за погорело санитетско слагалиште.40

Београдски матуранти су у Ваљеву 5. априла41 приредили велики концерт, а добро-
вољни прилози за „Ђачку трпезу” примаће се са највећом захвалношћу.

Соколско друштво из Књажевца је приредило велику забаву с одабраним концертним
делом (19. јануар 1940), уз молбу поштованом грађанству да изволи посетити ову приред-
бу у што већем броју, јер је цео приход намењен Фонду за подизање вежбаонице. Старешин-
ство.

Плакат Дилетантског позоришта из Крушевца (Зона Замфирова(( , 7. фебруар 1943) дао
је и статистику о свом раду: за шест месеци рада поделило је Црвеном крсту за слање 
пакета нашим сиромашним ратним заробљеницима 68.433 динара и ђачким кухињама и 
сиротињском дечјем хранилишту 22.857 динара (укупно 91.300 динара). Оволику поделу 
омогућило је грађанство својом посетом, на чему му Управа позоришта и овог пута бла-
годари.

36 Недатиран плакат.

37 Италијански уметници су одликовани
у име Њ.В. краља, указом краљевских
намесника.

38 Синоћ су славним италијанским пева-
чима који су гостовали у Београду за 
Зимску помоћ предата одликовања,
Време, 4. децембар 1938.

39 Исто.

40 Позоришни лист, год. II, бр. 7, стр. 47, 18. 
август 1901.

41 Недатиран плакат.

Плакат за представу Народног позоришта 

у корист Црвеног крста и Пензионог 

фонда Удружења глумаца

Крагујевац, 1945.
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Крагујевачко Коло српских сестара је за представе у Соколском дому (уметничко 
вече, 15. мај 1943. и концерат, 18. јул 1943) на плакатима упутило апел грађанима: Молимо 
грађанство да посети ово прво вече, како би тиме допринело да се што боље можемо 
одужити нашим заробљеницима који немају никога.

На Академији Друштва Црвеног крста у Крагујевцу, у сали Соколског дома (26. сеп-
тембар 1943), за спас сиромашне деце и ратне сирочади, добровољно су учествовали 
хор, оркестар Српског народног позоришта, Националне службе и Народне школе: Моли 
се племенито грађанство и омладина да својим присуством манифестује љубав према 
нашој сиромашној деци.

Било је и злоупотреба фондова: дневни лист „Време“42 забележио је пред почетак нове 
сезоне 1938/1939. жучне расправе иза затворених врата Народног позоришта у Београду. 
Тицале су се поништења уговора члановима Позоришта, у случају усавршавања оперске 
певачице гђе Даре Милетић на студијама у Италији, прекршеним обећањима о повиши-
цама гђи Блаженки Каталинић, г. Беложанском, младим уметничким снагама гђици Цвета-
новић и г. Милану Поповићу. Поставило се и питање Краљевог фонда, који је установио 
блаженопочивши краљ Александар Први Ујединитељ, ради редовне годишње помоћи 
оболелим члановима Позоришта. Потписани правилник је обавезивао да право на помоћ 
имају само уметници. Међутим, управник Позоришта, г. Војновић, из Краљевог фонда је 
доделио помоћ у износу од две до три хиљаде динара чиновницима који не спадају у 
категорију представљачког или уметничког особља. Поводом ових злоупотреба поменута 
је Уредба Министарства просвете43, која се односи на надлежности и делокруг директора
Драме и Опере и која регулише годишњи (сезонски) буџет према коме се склапају уго-
вори. Нико из тадашњег Министарства просвете, нити управе Позоришта, није појаснио 
неусаглашеност између Уредбе и учинка, што је узбуркало и подигло јавност у одбрану 
уметности и уметника у престоници.

***

Преглед позоришних представа, концерата и манифестација који су од XIX века до 
1945. године44 приређивани у хуманитарне сврхе различитим поводима и на разним сце-
нама потврђује да је позориште развијало племенитост своје уметности, утирући пут и 
модерним временима.

Сведочанства у архивским документима, позоришним плакатима, годишњацима, 
написима и објавама у штампи показују да је различитост иницијатива осликавала тада-
шње време: представе су даване у корист Окружног одбора за обнову и спас народа, за 
народне кухиње, ђачке трпезе, позоришне дружине, Пензиони фонд, оболеле чланове 
позоришта, за једну сироту приправницу, сиротињске домове, за грађење вежбаонице, за 
заробљенике и војнике који немају никога, породице настрадалих у ратовима, поплавама, 
за Глумачко-балетску школу, у корист екскурзије матураната, зимске помоћи и сл.

Осећање за доброчинство било је обострано: ствараоци су даривали своју уметност, 
којој се публика несебично одазивала удружена снагом и вољом да помогне, без обзира 
на материјалне могућности, и ствараоци и публика су као добротвори одржавали углед и 
уметнички ниво уметности и испуњавали племениту мисију позоришта.

Александра Милошевић

42 Док се Краљев фонд створен за помоћ
оболелим уметницима троши на чинов-
нике... За одбрану уметности и уметника
у престоничком театру, Време, 2. септем-
бар 1938.

43 Уредба је издата у време када је ми-
нистар био г. др Раденко Станковић.

44 Према селективној документацији 
МПУС-а.
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СРБИЈА

Велики Бечкерек
Великобечкеречка српска младеж (у варошком 
позоришту)
Позоришна представа са игранком, 8. јануар 1896.
(приход је намењен једној сиротој приправници)

Горњи Милановац
Гимназисти из Горњег Милановца (у кафани ‘’Касина’’)
Обичан човек / Комичне тачке г. Мике Стојановића, 2,4.к
август 1917.
(чист приход је намењен сиротињи Oпштине горњо-
милановачке и дечијем сиротињском дому)

Земун
Земунско српско Добровољно позоришно друштво (у
дворани код „Златног анђела’)
Саћурица и шубара, 21. фебруар 1888.
(представа са игранком у корист земуснке Српске 
православне девојачке школе за ручни рад)

Просветно и добротворно позоришно друштво у Земуну
У агонији, 10. април 1930.
(гостовање првака Народног позоришта у Београду г.
Александра Златковића у
корист Дечјег дома краљице Марије у Земуну)

Књажевац
Соколско друштво
Велика забава са одабраним концертним делом, 19. јануар
1940.
(приход је намењен Фонду за подизање вежбаонице)

Крагујевац
Шумадијско Коло српских сестара
Уметничко вече, 15. мај 1943.
(приход је намењен слању пакета оним нашим војницима у
заробљеништву који немају никога)

Збор пред зградом Окружног начелства, 27. јун 1943.
(Окружни одбор за обнову земље и спас народа)

Српско народно позориште Округа крагујевачког
Народни збор, 11. јули 1943.
(Окружни одбор за обнову земље и спас народа)

Шумадијско Коло српских сестара
Концерат, 18. јул 1943.  
(сав приход је намењен за слање пакета нашим војницима
у заробљеништву који немају никога)

Друштво Црвеног крста
Академија, 26. септембар 1943. (сала Соколског дома)
(за спас наше сиромашне деце и ратне сирочади)

Свечана представа , 23. децембар 1943.
(добровољни прилог намењен породицама настрадалих 
Крагујевчана приликом стрељања 1941)

Народно позориште народноослободилачког одбора
Крагујевац
Зона Замфирова, 22. фебруар 1945.
(целокупан приход са ове представе намењен је
рањеницима)

Народно позориште народноослободилачког одбора
Крагујевац
Тврдица, 7. април 1945.  
(на цену карте плаћа се додатних 5 динара у корист 
Црвеног крста)

Народно позориште Округа крагујевачког
Издајник, 17. април 1945.
(на цену карте плаћа се додатних 5 динара у корист 
Црвеног крста и 5 динара за Пензиони фонд Удружења 
глумаца)

Крушевац
Позориште “Јоаким Вуич” под управом М. Делини (хотел
„Таково”)
Велика добротворна представа 7. јули 1917.
(у корист сиротног дома и народне кујне у Крушевцу)

Дилетантско позориште Крушевац (хотел „Европа”)
Зона Замфирова, 7.фебруар 1943. 

Попис хуманитарних представа и 
концерата у српским позориштима
до 1945. (Према Збирци позоришних плаката и програма МПУС-а)
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(Црвеном крсту за слање пакета нашим сиромашним
ратним заробљеницима и ђачким кухињама и
сиротињском дечјем хранилишту)

Нађкикинда
Српска трговачка младеж у Нађкикинди
Забавно вече, 8. септембар 1918.
(доботворни прилози у новцу, тако и у оделу примају се за
босанску децу)

Ниш
Нишко Градско повлашћено позориште
Стари Хајделберг, 10. април 1924.
(у корист г. Милана Орловића)

Народно позориште Моравске бановине
Забавно вече, 2. септембар 1935.
(под највишом заштитом Њ.В. краља Петра Другог, забавно 
вече приређује Секција Удружења глумаца Краљевине 
Југославије, у корист Централног пензионог фонда)

Бановинска Женска занатска школа за уметне радове
Концертни матине, 14. април 1940.
(приређује у корист свог екскурзионог фонда сиромашних
ученика)

Обласно Народно државно позориште
Зулејка, 23. април 1942.
(представа за српске заробљенике, у корист српског
друштва Црвеног крста) 

Нови Сад
Српско добровољачко позоришно друштво (у башти г.
Јосифа Станковића у Будиму)
Инкогнито, 12. јун 1861.
(на корист Српског народног позоришта у Новом Саду)

Српско добровољачко позоришно друштво (у башти г.
Јосифа Станковића у Будиму)
Тврдица / Пријатељи, 2. јули 1861.
(на корист Српског народног позоришта у Новом Саду)

Српско народно позориште (Београд, дворана код 
„Српске круне”)
Српски ајдуци или Преодница србске слободе, 26. новембар 
1867.
(у корист Српској народној позоришној дружини)

Српско народно позориште (Велики Бечкерек)
Краљевића Марка сабља, 22. мај 1875.
(у корист позоришне дружине)

Српско народно позориште (Сомбор, дворана код
„Ловачког рога”)
Чаша воде, 27. јануар 1877.

(чист приход одређен је за намештај овдашње болнице и 
добровољном ватрогасном друштву)

Српско народно позориште (Сомбор, дворана код 
„Ловачког рога”)
Звонар Богородичине цркве, 2. фебруар 1877.
(у корист позоришне дружине)

Српско народно позориште (Велика Кикинда)
Лутка, 1. новембар 1910.
(у корист Пензионом фонду глумачком)

Народно позориште
Жорж Данден, 13. јул 1925. 
(свечана представа у корист подизања споменика 
захвалности Француској)

Трупа за Српско народно позориште
Риголето / Мадам Батерфлај / Тоска / Чергарски живот 
/ ОН, 21. мај 1928. (опроштајна представа, приход од ове
представе је намењен за споменик покојном Тони Хаџићу)

Трупа за Српско народно позориште (Бачка Паланка, хотел
„Касина”)
Опроштајно концертно вече, 1. јул 1929.
(у корист чланова трупе, уз пријатељско суделовање г. др 
Мирка Петровића и г. професора Мајера)

Панчево
Приређивачки одбор панчевачких грађана (у дворани код 
„Трубача”)
Народна забава, 23. април (5. мај) 1889.
(у корист видовданске петстогодишњице)

Добротворна задруга Српкиња панчевачких
Забава са игранком, 1. децембар 1923.
(у корист своје благајне)

Ужице
Чланови београдског Народног позоришта (Арена ‘’Грбић’’)
Страдалници / Жена сатана, 13, 14. август 1923.
(представа ‘’Страдалници’’ даје се под заштитом 
Министарства народног здравља а у циљу да се публици 
очигледно представе рђаве последице распусног живота
и венеричних болести, нарочито сифилиса)

Преко мртвих, 12. фебруар 1936. 
(у корист Централног пензионог фонда Удружења глумаца 
Краљ. Југославије)

Разно

Грбићево позориште 
Учи ме мајко, саветуј ме / Брачни календар / Шта ће у 



Хуманитарне представе и концерти у српским позориштима до 1945. 11

Попис хуманитарних представа и концерата

лепом врту / у Малерозан Ђура..., 26. новембар 1911.
(корисница г-це Леле и г. Миливојевића)

Државом повлашћено уметничко позориште под управом 
Живојина М. Вучковића Ресавца
Циганин, 30. јун 1928.
(корисница г-ђе Јовановић)  

Повлашћено Народно позориште (гостовање у Вршцу, у 
дворани хотела „Србија”)
Звонар Богородичине цркве, 26. децембар 1933. 
(опроштајна представа, корисница гђе Ружице Тодић и г. 
Милутина Мирковића)

БЕОГРАД

Народно позориште у Београду

Сплетке и љубав, 29. април 1865.
(у корист Позоришне дружине)

Граничари, 4. јун 1872.  
(у корист члана Милоша Цветића, који се ради лечења 
бави у Бечу)

Концерат, 5. јун 1872. 
(у корист пострадале браће Чеха)

Звонар Павловске цркве у Лондону, 9. децембар 1880. уу
(у корист слепог глумца Алексе Бачванскога)

Рат у миру, 28. новембар 1881.уу
(у корист Тоше Јовановића)

Лудвик XI,  8. јун 1882.
(у корист Тоше Јовановића)

Мајчин благослов, 10. октобар 1882. 
(гђица Ђорђина Собјеска, као гост у корист Марије 
Цветићке)

Ноћ уочи Нове године, 18. децембар 1882. 
(под покровитељством Њ. величанства краљице српске; 
Друштво за помагање и васпитање сиротне и напуштене
деце)

Бој на Дубљу, 2. април 1883. уу
(у корист Лазе Поповића, члана НП-а који се прашта са
публиком)

Федра, 7. јун 1883.
(у корист гђе Милке Гргурове)

Забава, 24. август 1885.
(у корист сељана из Округа пожаревачкога пострадалих 
од града)

Концерт, 31. јануар 1892.
(у корист подизања споменика Сими Милутиновићу-
Сарајлији)

Грбоња, 15. април 1895.
(у корист Глумачког пенсионог фонда)

Дворана „Хотел Опера”
Човек с вешала, 2. март 1912.
(у корист Светозара Игњачевића, службеника НП-а)

Вече женског савеза, 12. март 1912.
(у корист домаћичких алфабетских курсева)

Госпођа с камелијама, 2. мај 1920.
(представа у корист Пензионог фонда Техничког особља 
Народног позоришта)

На Бадњи дан, 5. јануар 1922.
(у корист руске деце)

Госпођица Фифи, 13. јун 1922.
(у корист Глумачко-балетске школе)

Тврдица, 16. новембар 1922.  
(у корист Глумачке школе)

Фаун, 29. децембар 1922.
(Месни одбор Удружења глумаца СХС приређује у корист 
сиромашних студената Универзитета)

Чикина кућа, 9. март 1923.   
(Месни одбор Удружења глумаца СХС у корист оболелих
глумаца)

Матине Штипско соколског друштва, 14. април 1923.
(у корист подизања Соколске вежбаонице у Штипу и 
набављања соколских справа)

Велики концерт, 5. мај 1923, 9. новембар 1923. 
(солисти, оркестар и хор Народног позоришта у корист
оперског хора)

Трикош и Каколе, 28. децембар 1923.
(у корист Удружења глумаца)

(Soirée libre)
Кожа / Литература / Стакленце, 28. мај 1924.
(Месни одбор Удр. глумаца у корист оболелих чланова)
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(Soirée libre)
Буленгренови / Госпођина покојна мајка / Марсела,
20. јун 1924.
(Месни oдбор Удружења глумаца у корист Глумачке школе)

Севиљски берберин, 28. јун 1924.
(у корист Удружења глумаца)

(Soirée libre)
Сеоска лола, 1. јул 1924.
(Месни oдбор Удр. глумаца у корист хора Народног
позоришта)

(Soirée libre)
Госпођина покојна мајка / Хортензин муж / ж Стакленце,
18. децембар 1924.
(представа за помагање Болесничког фонда Месног
одбора Удружења глумаца)

(Soirée libre)
Адела је… дебела / Кожа / Хортензин муж, 22. децембар ж
1924.
(представа за помагање Болесничког фонда Месног
одбора Удружења глумаца)

(Soirée libre)
Литература / Подлеђе / Марго, затвори врата,
29. децембар 1924.
(представа за помагање Болесничког фонда Месног
одбора Удружења глумаца)

(Soirée libre)
Адела је… дебела / Згодна прилика / Стакленце,
19. јануар 1925. 
(представа за помагање Болесничког фонда Месног
одбора Удружења глумаца)

(Soirée libre)
Згодна прилика / Тотот и Боби / Кожа, 26. јануар 1925. 
(представа за потпомагање Болесничког фонда Месног
одбора Удружења глумаца)

Велики концерт, 8. април 1925.
(под високом заштитом Њ.В. краља у корист ратних 
инвалида)

(Soirée libre)
Подлеђе / Жена и лутке / Господин Мезијан, 13. април 1925.
(представа за потпомагање Болесничког фонда Месног
одбора Удружења глумаца)

(Soirée libre)
У навиљцима / Чизме / Род, 27. мај 1925.  
(у корист Феријалног савеза техничког особља)

Свадба под револуцијом, 10. јун 1925.
(Академско аматерско позориште у корист Одбора за
подизање споменика захвалности Француској)

Стари Хајделберг, 11. март 1926.  
(Академско позорште у корист оснивања студентске
трпезе)

Библиотекар, 20. мај 1926.
(Академско позориште, корисница г. Сташе Беложанског,
сликара и члана Академског позоришта)

Симфонијски концерт оркестра Краљеве гарде,
8. јануар 1927.
(чист приход у корист Болесничког фонда Месног одбора 
Удружења глумаца)

Балетски матине, 16. јануар 1927. 
(у корист Глумачко-балетске школе)

Обичан човек, 23. јануар 1927.  
(у корист Глумачко-балетске школе)

Mатине (Демон((  / Борис Годунов / Половецки логор),
12. фебруар 1927. 
(под високом заштитом Њ.В.краљице Марије, у корист 
Руског Црвеног крста)

Цар Соломон, 5. март 1927.  
(под заштитом Црквено школ. јевр. омладине у Београду; 
Просветни клуб „Макс Нордау”, приход намењен је за
„Керен Хајесод”)

Приче о невидљивом граду Китежу и деви Февронији,
6. април 1927.
(у корист сиромашних апсолвенткиња Харковског
института)

Свечани матине, 16. јун 1927.  
(Београдски Обласни одбор подмлатка Црвеног крста у 
корист Црвеног крста најмлађег подмлатка Црвеног крста
Палилулског дечјег забавишта)

Риђокоса, 18. јун 1927.
(у корист Болесничког фонда Месног одбора Удружења
глумаца)

Риђокоса, 24. јун 1927.
(у корист Централне управе Удружења глумаца)

Девојачка клетва, 26. јун 1927.  
(у корист Болесничког фонда Месног одбора Удружења
глумаца)

Попис хуманитарних представа и концерата
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Карлова тетка, 2. јул 1927.
(у корист сиромашних ученика Глумачке пколе)

Зулејка робиња босанска, 24, 30. јун 1929.
(у корист Месног одбора Удружења глумаца)

Концерт, 9. децембар 1929. 
(у корист оболелог Чича-Илије Станојевића)

Кочићево вече (Јазавац пред судом(( ), 27. децембар 1929. 
(Народна женска заједница приређује Кочићево вече у
корист подизања споменика)

Очарана лепотица, 15. март 1930.
(под високом заштитом Њ.В. краљице Марије, у корист
руског Црвеног крста)

Свечана представа (Самсон и Далила / L’occasion / 
Копелија), 13, 14. април 1930.
(у корист пострадалих од поплаве у јужној Француској)

Лабудово језеро, 7. јун 1930.
(у корист оболелих чланова балета Народног позоришта)

Концерт (Шумска прича / Три лептира / Дивертисман), 9. 
новембар 1930.
(Дечји балет школе гђе Вере Чалејеве-Гортинске у корист
Интерната Руске женске гимназије)

Црвенкапа, 12, 13, 18, 26. фебруар 1931; 5, 28. март 1931.
(представа за децу, у корист Удружења глумаца)

Коњиц вилењак, 14. март 1931.
(под високом заштитом Њ.В.К. Марије, у корист Руског 
Црвеног крста)

Концерт, 16. мај 1931.
(Концерт матуранткиња Друге женске гимназије, у корист 
екскурзије матуранткиња)

Црквени миш, 9. јануар 1932.
(гостовање у дворани ‘’Слобода’’ у Новом Саду, уз сарадњу 
хуманог друштва ‘’Кора хлеба и дечје обданиште’’ у Н. Саду)

Дон Кихот, 19. март 1932.
(под високом заштитом Њ.В.К.Марије у корист руског 
Црвеног крста)

Поштени налазач, 19. април 1932.
(у корист Материнског удружења)

Концерт, 24. април 1932.
(концерт приређује Фонд за стварање и одржавање
радничких установа у корист незапослених радника и
њихових породица)

Краљица снега, 5. март 1933.
(у корист женске секције Фидака)

Тајна пирамиде, 22. април 1933.
(под високом заштитом Њ.В.К. Марије у корист руског 
Црвеног крста)

Свечана представа, 8. мај 1933.
(под покровитељством Њ.В. краља Александра I, 
Средишни одбор Удружења ратних инвалида Краљевине
Југославије, уз добровољну сарадњу Кола српских
сестара, у корист својих циљева)

Појео вук магарца, 6. октобар 1933.
(Месни одбор Удружења глумаца у корист оболелог г.
Војислава Туринског)

Зона Замфирова, 19. октобар 1933.
(Месни Одбор Удружења Глумаца у корист оболелог 
Димитрија Гинића)

Коштана, 3. април 1934.
(у корист оболеле гђе Јелене Милутиновић, чланице НП-а 
у пензији, под највишом заштитом Њ.В.К.Александра I,
Удружење глумаца Краљевине Југославије, Месни одбор, 
Београд)

Коштана, 17. јун 1934. 
(Месни одбор Удружења глумаца, у корист оболелих 
чланова)

Добротворна представа, 8. јануар 1936.
(под највишом заштитом Њ.В. краљице Марије у корист 
Дечјег санаторијума у Каменици, Нови Сад)

Сумњиво лице, 24. јануар 1936.
(у корист г. М. Паунковића, глумца)

Кошава (Палилула гори), 23. април 1936.
(Удружење глумаца у корист Централног фонда чланова
позоришта Краљевине Југославије)

Концерт Прве женске реалне гимназије у Београду, 26. 
април 1936.
(у корист Фонда сиромашних ученица и екскурзионог 
фонда)

Кошава (Палилула гори), 1, 6, 17, 24. мај 1936; 4, 16. јун 1936.
(Удружења глумаца у корист Централног фонда чланова
позоришта Краљевине Југославије)

Евгеније Оњегин / Лабудово језеро/ / Кнез Игор, 14. децембар
1936.
(свечана представа под Највишим покровитељством Њ.В.
краљице Марије у корист руског Црвеног крста)
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Велика позоришна представа, 3. јануар 1937.
(Акциони одбор ‘’Дечја душа’’, у корист оснивања сталног
Дечјег и омладинског позоришта)

Уметнички концерт, 10. фебруар 1937.
(Савез југословенско-чехословачких лига у корист Зимске
помоћи)

Велика позоришна представа, 18. април 1937.
(Акциони одбор ‘’Дечја душа’’, у корист оснивања сталног
Дечјег и омладинског позоришта)

Сорочински сајам, 4. јун 1937.
(у корист чланова хора Београдске опере)

Арлекинада / Еро с онога свијета / Силфиде,
11. децембар 1937.
(под високом заштитом Њ.В. краљице Марије у корист 
руског Црвеног крста)

Добротворна представа, 9. јануар 1938.
(под највишом заштитом Њ.В. краљице Марије, у корист
Фонда за болесну децу, Енглеско-југословенска дечја 
болница)

Велика добротворна представа, 10. април 1938.
(под највишом заштитом Њеног Величанства Краљице 
Марије, у корист Фонда за болесну децу, Енглеско-
југословенска дечја болница)

Два цванцика, 25, 26. јун 1938.
(у корист Централног пензионог фонда Удружења глумаца)

Севиљски берберин, 2. децембар 1938.
(гостовање певача Миланске скале и Краљевске опере у 
Риму у корист Зимске помоћи)

Мадам Бетерфлај, 3. децембар 1938.
(гостовање певача Миланске скале и Краљевске опере у 
Риму у корист Зимске помоћи)

Каплар Милоје, 5, 17. децембар 1938.
(у корист Потпорне задруге особља Народног позоришта 
у Београду)

Коштана, 19. март 1939.
(у корист Одбора за подизање споменика Бори
Станковићу)

Свечана представа, 21. март 1939.
(у корист Потпорног и болесничког фонда, поводом 
десетогодишњице Боже Николића)

Златни петао / Франческа да Римини, 2. јун 1939.
(под високом заштитом Њ.В. краљице Марије у корист 

руског Црвеног крста)

Севиљски берберин, 6. јун 1940.
(у корист Потпорне задруге особља Народног позоришта
у Београду)

Балетска премијера (Тамара, Балерина и бандити, Болеро),
20. јун 1940.
(у корист чланова Балета)

Лучија Ламермур, 1. јул 1940.
(у корист оперског хора)

Добротворна представа, 9. јануар 1941. 
(под највишом заштитом Њ.В. краљице Марије у корист
Фонда за болесну децу)

Цврчак на огњишту, 10. фебруар 1941.уу
(у корист Зимске помоћи)

Огањ у планини / Из збирке југословенских игара / 
Симфонијско коло, 15. фебруар 1941. 
(под високим покровитељством Њ.К.В. кнегиње Олге, у 
корист Зимске помоћи)

Црни и бели цигани, 22, 24. март 1941.
(у корист Централног пензионог фонда Удружења глумаца)

Кавалерија Рустикана / Пајаци, 18. октобар 1941.
(у корист Зимске помоћи)

Несуђени зетови, 21. октобар 1941.
(у корист Зимске помоћи)

Улични свирачи, 23. децембар 1941.
(у корист Болесничког фонда Удружења глумаца)

Срећни дани, 30. децембар 1941.
(у корист Болесничког фонда Удружења глумаца)

Оперско-балетски матине, 17. мај 1942. 
(у корист оболелог Александра Руча, члана Опере)

Севиљски берберин, 4. септембар 1943.
(у корист чланова пострадалих од бомбардовања)

Кавалерија Рустикана / Пајаци, 19. јул 1944.
(у корист чланова пострадалих приликом бомбардовања)

Концерт, 20. јул 1944.
(АФЖ у корист незбринуте деце Београда)

Дечја представа, 26. новембар 1944.
(Родино позориште у корист Црвеног крста)

Попис хуманитарних представа и концерата
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Концерт, 21. децембар 1944.
(Народноослободилачки фронт Народног позоришта у 
Београду у корист помоћи пострадалим крајевима)

Матине класичног и модерног балета и шпанских игара
студија Н. Кирсанове, Р. Цајић, С. Мандукић и О. Грбић-
Торес, 18. март, 1. април 1945.
(у корист рањеника)

Коларчев народни универзитет
Концертно вече, 11. јануар 1936.
(Београдска филхармонија под заштитом Њ.К.В. кнеза-
намесника Павла у корист Удружења студената против
туберкулозе)

Вече ликова и сцена у слици и звуку, 10. јун 1939.
(под покровитељством Њ.К.В. кнегиње Јелене, Друштво за
помоћ руској сирочади)

Симфонијски концерт Оркестра Радио Београда, 3. јануар 
1941.
(у корист Зимске помоћи)

Добротворни концерт, 12. април 1942.
(у корист заробљеника у Немачкој)

Разно

Београдско радничко позориште (сала хотела ‘’Славија’’)
Радничко забавно вече, 29. септембар 1902.
(у корист друштвене књижнице и читаонице)

Дилетантска ђачка представа (у дворници Више ж. школе
Краљице Драге)
Школски надзорник / к Први корак, 11. мај 1903.
(приход је намењен Фонду за отварање ђачке кујне Жен. 
учит. школе) 

Концерат, 15. мај 1911.
(у корист Мишела Ковачевића, глумца који путује у
Петроград ради глумачких студија)

Вече, 26. јануар 1917. (Salle des fetes dе L’Hotel-de-villе)
(у корист ратних заробљеника)

Програм Гала вечери, 21. април 1917.
(у корист српског Црвеног крста)

Добротворна дилетантска представа, 30. децембар 1917. 
(Позоришна дворана Месне етапне менаже „Касина” на 
Теразијама)
(у корист београдске сиротиње)

Народне добротворне представе (Велика дворана 
„Касине”)

Код бијелог коња, 1917.
(чист приход намењен је домаћој и ратној сиротињи)

Српске народне добротворне представе београдских
глумаца 
Код бијелог коња, 1917.
(чист приход намењен је ратному фонду цара и краља 
Карла и домаћим сиротиштима)

Народне добротворне представе (Велика дворана
„Касине”)
Коштана, 1917.
(чист приход намењен је осиромашеној српској
интелигенцији)

Народне добротворне представе (Велика дворана
„Касине”)
Хасанагиница, 1917.
(чист приход намењен је домаћој и ратној сиротињи)

Народне добротворне представе (Велика дворана
„Касине”)
Част, 1917.
(чист приход намењен је домаћој и ратној сиротињи)

Српске народне добротворне представе београдских
глумаца 
Част, 1917.
(чист приход намењен је ратному фонду цара и краља 
Карла и домаћим сиротиштима)

Програм добротворне дилетантске представе (у дворани 
‘’Касине’’)
Прољетно јутро / Школски надзорник / к Расејани, 1918.
(у корист београдске сиротиње)

Омладинско дилетантско позориште (у дворани ‘’Касине’’)
Под маглом / Осетљиви господин / Човек говори
француски, 18. август 1919.
(50% чистог прихода Удружењу глумаца СХС)

Бранино вече, 18. јун 1920. (башта ‘’Златна лира’’)
(у корист оболелих чланова Удружења глумаца СХС.)

Ђачко вече
Идеали (и игранка), 1920.
(чист приход у корист сиромашних ученика-ца)

Позориште „Уранија”
Шекспирово вече, 17. новембар 1924.
(под протекторатом Енглеско-југословенског клуба у
корист М. Ковачевића, уз
пријатељско суделовање чланова К.С. народног
позоришта)
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Народно позориште Дома културе фонда сиромашних
ђака, Сењак
Зона Замфирова, 4. децембар 1927.  
Дом културе Фонда сиромашних ђака Основне школе на 
Сењаку
Артиљерија Рустикана / Женске сузе, 8. децембар 1927.
(чист приход у корист Фонда сиромашних ученика)

Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак
Војвода Брана / Сумњиво лице, 8. јануар 1928. 

Чланови позоришта Дома културе на Сењаку (у
просторијама Топчидерске рестаурације)
Велика забава са игранком и концертним делом, 11.
фебруар 1928. 

Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак
Близанци, 18. фебруар 1928.

Дом културе Фонда сиромашних ђака Основне школе на 
Сењаку
Обичан човек, 25. фебруар 1928.

Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак
Авети, 8. април 1928. 

Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак
Моје бебице / Циганин, 20. децембар 1928.

Руски дом цара Николе II
Живот за цара, 19. мај 1934.   
(под високим покровитељством Њ.В.кнеза Павла, чист
приход намењен Фонду за издавање уџбеника виших
научних курсева)

Раднички дом
Уметничко вече, 15. фебруар 1935.
(у корист гђе Драге Мишић, дугогодишње суфлерке разних
позоришта)

Позориште ‘’Перица’’ (сала хотела ‘’Славија’’)
Једна ноћ у Берлину, 3. април 1935.уу
(корисница гђе Леле Јосиповић)

Државом повлашћено позориште, Београд
Војвода Луне, 8. август 1937.
(уз суделовање Четничког удружења у Врњачкој бањи у
корист подизања споменика Војводи Лунету на тераси 
бањског купатила)

Удружење пријатеља словенске музике
Први абонентни концерт, 14. октобар 1939.
(у корист Фонда Бојане Јелаче)

Српско привредно друштво „Привредник”, Београд
Светосавска забава, 26. јануар 1941.
(чист приход забаве иде у корист Шегртског фонда 
Владимира Матијевића)

Позориште„’Србија’’ Удружења глумаца, Београд (Сала 
хотела„Београд’)
Тоска, 24. новембар 1942.
(у корист Централног пензионог фонда Удружења глумаца)

Недатирани

Београдски матуранти гостовање у Ваљеву
Велики концерт, 5. април
(у корист „Ђачке трпезе”)

Велики уметнички концерт, 19. јун
(Српски академски октет Владимира Прица у корист 
избегличке деце)

Девојка бржа од коња
(Национална служба за обнову Србије – Драмски студио)

Позориште (Хотел ''Српска круна'')
Велико позоришно вече
(другови и чланови Краљевског српског народног
позоришта у корист г. Александра Златковића)

СКОПЉЕ

Народно позориште краља Aлександра I
Његошево вече, 21. фебруар 1934.
(‘’Јефимија’’ Друштво пријатеља уметности приређује вече 
у корист подизања песникова споменика у Београду)

Рођака из Варшаве, 17. новембар 1939.
(у корист Школе за нудиље у Скопљу)

Заточници, 15. фебруар 1940.
(у корист Удружења четника – Пододбор Скопље)

Празник поверилаца, 24. октобар 1940. 
(у корист „Академске трпезе” Потпорног удружења 
студената у Скопљу)

Попис хуманитарних представа и концерата
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Основатељи србског театра, 1852.
(архивски документ, инв.бр. 28482)

Списак приложника за оснивање театра у Београду, 1852.
(архивски документ, инв.бр. 28483)

Српско добровољачко позоришно друштво (у Будиму), 
Инкогнито, 12. јун 1861.
(на корист Српског народног позоришта у Новом Саду)уу
(плакат)

Српско добровољачко позоришно друштво (у Будиму), 
Тврдица / Пријатељи, 2. јул 1861.
(на корист Српског народног позоришта у Новом Саду)уу
(плакат)

Ансамбл Српског народног позоришта у Новом Саду, 1864.
(2 фотографије)

Народно позориште, Београд, Сплетке и љубав,
29. април 1865.
(у корист Позоришне дружине( )
(плакат)

Зграда „Српске круне” у Београду, у којој су игране и позо-
ришне представе (фотографија)

Српско народно позориште, Београд (код „Српске круне”), 
Српски ајдуци или Преодница србске слободе, 26. новембар 
1867.
(у корист Српској народној позоришној дружини( )
(плакат)

Распоред кориснице г.г. глумицама за представу Лукреција 
Борџија, 1872.
(архивски документ, инв.бр. 13184)

Извештај о укупном дохотку за представу Звонар Богороди-
чине цркве, Београд, 25. мај 1872.  (архивски документ)

Српско народно позориште (Велики Бечкерек), Краљевића
Марка сабља, 22. мај 1875. 

(у корист позоришне дружине( )
(плакат)

Српско народно позориште (Сомбор), Чаша воде, 27. јану-
ар 1877.
(чист приход одређен је за намештај овдашње болнице и 
добровољном ватрогасном друштву)уу
(плакат)

Српско народно позориште (Сомбор), Звонар Богородичи-
не цркве, 2. фебруар 1877.
(у корист позоришне дружине( )
(плакат)

Земунско Српско добровољно позоришно друштво, Саћу-
рица и шубара, 21. фебруар 1888.
(представа са игранком у корист зеумснке Српске право-
славне девојачке школе за ручни рад) 
(плакат)

Приређивачки одбор панчевачких грађана, Народна заба-
ва, 23. април (5. мај) 1889.
(у корист видовданске петстогодишњице( )
(плакат)

Великобечкеречка српска младеж, Позоришна представа 
са игранком, 8. јануар 1896.
(приход је намењен једној сиротој приправници)
(плакат)

Београдско радничко позориште, Радничко забавно вече, 
29. септембар 1902.
(у корист друштвене књижнице и читаонице( )
(плакат)

Дилетантска ђачка представа, Београд, Школски надзорник
/ Први корак, 11. мај 1903.
(приход је намењен Фонду за отварање ђачке кујне Жен. 
учит. школе)  
(плакат)
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Српско народно позориште (Велика Кикинда), Лутка, 1. 
новембар 1910.
(у корист Пензионом фонду глумачком( )
(плакат)

Грбићево позориште, Учи ме мајко, саветуј ме / Брачни 
календар / Шта ће у лепом врту / Малерозан Ђура..., 26.
новембар 1911.
(корисница г-це Леле и г. Миливојевића)
(плакат)

Salle des fêtes dе L’Hôtel-de-ville, Вече, 26. јануар 1917.
(у корист ратних заробљеника( )
(програм)

Гала вече, 21. април 1917.
(у корист српског Црвеног крста( )
(плакат)

Позориште “Јоаким Вуич” под управом М. Делини, Велика 
добротворна представа, 7. јули 1917.
(у корист сиротног дома и народне кујне у Крушевцу)
(плакат)

Гимназисти из Горњег Милановца, Обичан човек / Комичне
тачке г. Мике Стојановића / игранка, 2,4. август 1917. 
(чист приход је намењен сиротињи Општине горњомила-
новачке и дечијем сиротињском дому)
(плакат)

Аматерско позориште из Горњег Милановца, 1917/1918.
(фотографија)

Издаци Добротворног позоришта Милана Огризовића и
Милутина Чекића, 1917.
(архивски документ у рукопису, из заоставштине Милутина 
Чекића, инв.бр.15616/1)

Хонорари редитеља и глумаца Добротворног позоришта 
Милана Огризовића и Милутина Чекића, 1917.
(архивски документи у рукопису, из заоставштине Милути-
на Чекића, инв.бр. 15616/2, 15717/2)

Фељтон о Милану Огризовићу, аутор Милутин Чекић.
(архивски документи у рукопису, из заоставштине Милути-
на Чекића, инв.бр. 15721, 2 странице)

Народне добротворне представе, Београд, Код бијелог 
коња, 1917.
(чист приход намењен је домаћој и ратној сиротињи)
(тројезични програм)

Српске народне добротворне представе београдских
глумаца, Код бијелог коња, 1917.
(чист приход намињен је ратному фонду цара и краља 

Карла и домаћим сиротиштима)
(тројезични програм)

Народне добротворне представе, Београд, Коштана, 1917.
(чист приход намењен је осиромашеној српској интели-
генцији)
(тројезични програм)

Народне добротворне представе, Београд, Хасанагиница,
1917.
(чист приход намењен је домаћој и ратној сиротињи)
(тројезични програм)

 Народне добротворне представе, Београд, Част, 1917.
(чист приход намењен је домаћој и ратној сиротињи)
(тројезични програм)

Српске народне добротворне представе београдских 
глумаца, Част, 1917.
(чист приход намењен је ратному фонду цара и краља Кар-
ла и домаћим сиротиштима)

Програм добротворне дилетантске представе, Београд,
Прољетно јутро / Школски надзорник / Расејани, 1917.
(у корист београдске сиротиње( )
(тројезични програм)

Глумци Скопског позоришта са управником Браниславом
Нушићем, 1919.
(фотографија)

Ансамбл Народног позоришта у Скопљу
(фотографија)

Омладинско дилетантско позориште, Београд, Под маглом
/ Осетљиви господин / Човек говори француски, 18. август 
1919.
(50% чистог прихода Удружењу глумаца СХС)СС
(плакат)

Ђачко вече, Идеали (и игранка), 1920.
(чист приход у корист сиромашних ученика-ца)
(плакат)

Чланови београдског Народног позоришта (у Ужицу), 
Страдалници / Жена сатана, 13, 14. август 1923. 
(под заштитом Министарства народног здравља а у 
циљу да се публици очигледно представе рђаве последице 
распусног живота и венеричних болести, нарочито сифи-
лиса)
(плакат)

Чланови групе Soirée libre: Јован Ковачевић, Жанка Стокић,
Божа Николић, Милица Гошић, Драгољуб Гошић, Десанка
Дугалић и Владета Драгутиновић, 1924.(фотографија)
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Чланови групе Soirée libre: Блаженка Каталинић, Марко
Маринковић, Евка Микулић и Владета Драгутиновић, 1924.
(фотографија)
Чланови групе Soirée libre: (стоје) Јован Ковачевић, Дра-
гољуб Гошић, Владета Драгутиновић и Божа Николић;
(седе) Милица Гошић, Жанка Стокић и Десанка Дугалић, 
1924.
(фотографија)

Летње вечери Soirée libre Народног позоришта у Београду, 
1924. (фотографија)

Народно позориште, Београд (Soirée libre), Кожа / Литера-
тура / Стакленце, 28. мај 1924.
(Месни одбор Удр. глумаца у корист оболелих чланова)
(плакат)

Десанка Дугалић (Лисета(( ) и Владета Драгутиновић (Пјер)
у представи Стакленце, Народно позориште у Београду, 
Soirée libre, 1924.
(фотографија)

Сцена из представе Кожа, Народно позориште у Београду,
Soirée libre, 1924.
(фотографија)

Сцена из представе Литература, Народно позориште у
Београду, Soirée libre, 1924.
(фотографија)

Народно позориште, Београд (Soirée libre), Буленгренови / 
Госпођина покојна мајка / Марсела, 20. јун 1924. 
(Месни одбор Удружења глумаца у корист Глумачке школе)
(плакат)

Десанка Дугалић (Ивана) и Владета Драгутиновић (Лисијен(( ) 
у представи Госпођина покојна мајка, Народно позориште
у Београду, Soirée libre, 1924.
(фотографија)

Позориште „Уранија”, Шекспирово вече, 17. новембар 1924.
(под протекторатом Енглеско-југословенског клуба у 
корист М. Ковачевића, уз
пријатељско суделовање чланова К.С. народног позори-
шта)
(плакат)

Народно позориште, Нови Сад, Жорж Данден, 13. јул 1925.
(свечана представа у корист подизања споменика захвал-
ности Француској)јј
(плакат)

Правила Хуманог друштва „Браца Брана“, Издање Управе
Друштва, Београд 1926.

Хумано друштво „Браца Брана”, Београд: Чланска картта
за почасног председника г. Бранислава Цветковића, 1926.
Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак, Београд, Зона Замфирова , 4. децембар 1927. 
(плакат)

Дом културе Фонда сиромашних ђака Основне школе на 
Сењаку, Београд, Артиљерија Рустикана / Женске сузе,
8. децембар 1927.
(чист приход у корист Фонда сиромашних ученика)
(плакат)

Зграда Народног позоришта у Скопљу, 1928.
(фотографија)

Ентеријер Народног позоришта у Скопљу, 1928.
(фотографија)

Чланови позоришта Дома културе на Сењаку, , Београд, 
Велика забава са игранком и концертним делом, 11. феб-
руар 1928.
(плакат)

Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак, Београд, Близанци, 18. фебруар 1928.
(плакат)

Дом културе Фонда сиромашних ђака Основне школе на 
Сењаку, Београд, Обичан човек, 25. фебруар 1928.
(плакат)

Народно позориште Дома културе Фонда сиромашних
ђака, Сењак, Београд, Авети, 8. април 1928.
(плакат)

Трупа за Српско народно позориште, Риголето / Мадам 
Батерфлај / Тоска / Чергарски живот / Он, 21. мај 1928.
(опроштајна представа, приход од ове представе је на-
мењен за споменик покојном Тони Хаџићу)уу
(плакат)

Државом повлашћено уметничко позориште под управом
Живојина М. Вучковића Ресавца, Циганин, 30. јун 1928.
(корисница г-ђе Јовановић)   
(плакат)

Народно позориште, Београд, Зулејка робиња босанска,
24, 30. јун 1929. 
(у корист Месног одбора Удружења глумаца( )
(2 плаката)

Сцена из представе Зулејка робиња босанска, Народно
позориште у Београду, 1929.
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Трупа за Српско народно позориште (Бачка Паланка),
Опроштајно концертно вече, 1. јул 1929.
(у корист чланова трупе, уз пријатељско суделовање г. др (
Мирка Петровића и г. професора Мајера)
(плакат)

Просветно и добротворно позоришно друштво, Земун, У 
агонији, 10. април 1930.
(у корист Дечјег дома краљице Марије у Земуну( )уу
(плакат)

Народно позориште, Београд, Појео вук магарца, 6. окто-
бар 1933.
(Месни одбор Удружења глумаца у корист оболелог г. Воји-
слава Туринског)
(плакат)

Повлашћено народно позориште (гостовање у Вршцу),
Звонар Богородичине цркве, 26. децембар 1933.
(опроштајна представа, корисница гђе Ружице Тодић и г.
Милутина Мирковића)
(плакат)

Раднички дом, Београд, Уметничко вече, 15. фебруар 1935.
(у корист гђе Драге Мишић, дугогодишње суфлерке разних (
позоришта)
(плакат)

Позориште ‘’Перица’’, Београд, Једна ноћ у Берлину, 3. април уу
1935.
(корисница гђе Леле Јосиповић)
(плакат)

Коларчев народни универзитет, Београд, Концертно вече, 
11. јануар 1936.
(Београдска филхармонија под заштитом Њ. Краљевског 
Височанства кнеза-намесника Павла у корист Удружења 
студената против туберкулозе)
(програм)

Народно позориште, Београд, Кошава (Палилула гори), 23. 
април 1936.
(Удружења глумаца у корист Централног фонда чланова 
позоришта Краљевине Југославије)
(плакат)

Сцена из представе Кошава (Палилула гори), Народно
позориште у Београду, 1936.
(фотографија)

Миливоје Живановић (Јован Бибић(( ), Теодора Арсеновић 
(Јелена(( ) и Драгољуб Гошић (Душан Бибић(( ) у представи 
Кошава (Палилула гори), Народно позориште у Београду,
1936.
(фотографија)

Теодора Арсеновић (Јелена(( ) и Ана Паранос (Ката) у
представи Кошава (Палилула гори), Народно позориште у
Београду, 1936.
(фотографија)

Сцена из III чина представе Кошава (Палилула гори), На-
родно позориште у Београду, 1936.
(фотографија)

Државом повлашћено позориште, Београд, Војвода Луне, 8. 
август 1937.
(уз суделовање Четничког удружења у Врњачкој бањи у (
корист подизања споменика Војводи Лунету на тераси
бањског купатила)
(плакат)

Народно позориште, Београд, Два цванцика, 25, 26. јун
1938.
(у корист Централног пензионог фонда Удружења глумаца( )
(плакат)

Коларчев народни универзитет, Београд, Вече ликова и
сцена у слици и звуку, 10. јун 1939.уу
(под покровитељством Њ.К.В. кнегиње Јелене, Друштво за
помоћ руској сирочади)
(програм)

Соколско друштво, Књажевац, Велика забава са одабраним
концертним делом, 19. јануар 1940.
(приход је намењен Фонду за подизање вежбаонице)
(плакат)

Коларчев народни универзитет, Београд, Симфонијски
концерт Оркестра Радио Београда, 3. јануар 1941.
(у корист Зимске помоћи( )
(програм)

Српско привредно друштво „Привредник”, Београд,
Светосавска забава, 26. јануар 1941.
(чист приход забаве иде у корист Шегртског фонда Влади-
мира Матијевића)
(програм)

Народно позориште, Београд, Несуђени зетови, 21. окто-
бар 1941.
(у корист Зимске помоћи( )
(плакат)

Сцене из представе Несуђени зетови, Народно позориште 
у Београду, 1941. 
(3 фотографије)

Народно позориште, Београд, Улични свирачи, 23. децем-
бар 1941.

Попис експоната
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Попис експоната

(у корист Болесничког фонда Удружења глумаца)
(плакат)

Сцена из представе Улични свирачи, Народно позориште у
Београду, 1941.
(фотографија)

Реља Ђурић (Миша, улични свирач), Фран Новаковић (Лаза, ((
улични свирач) и Александар Цветковић  (Паја, улични 
свирач) у представи Улични свирачи, Народно позориште
у Београду, 1941.
(фотографија)

Фран Новаковић (Лаза, улични свирач(( ), Реља Ђурић (Миша, 
улични свирач) и Александар Цветковић  (Паја, улични 
свирач) у представи Улични свирачи, Народно позориште
у Београду, 1941.
(фотографија)

Александар Цветковић  (Паја, улични свирач), Јован Ни-
колић (Дане(( ) и Фран Новаковић (Лаза, улични свирач(( ) у
представи Улични свирачи, Народно позориште у Београ-
ду, 1941.
(фотографија)

Коларчев народни универзитет, Београд, Добротворни 
концерт, 12. април 1942.
(у корист заробљеника  у Немачкој( )јј
(програм)

Обласно народно државно позориште у Нишу, Зулејка, 23.
април 1942.
(представа за српске заробљенике, у корист српског 
друштва Црвеног крста)
(плакат)

Позориште ''Србија'' Удружења глумаца, Београд, Тоска, 24.
новембар 1942.
(у корист Централног пензионог фонда Удружења глумаца( )
(плакат)

Шумадијско Коло српских сестара, Крагујевац, Уметничко 
вече, 15. мај 1943.
(приход је намењен слању пакета оним нашим војницима у 
заробљеништву који немају никога)
(плакат)

Шумадијско Коло српских сестара, Крагујевац, Концерат, 
18. јул 1943. 
(сав приход је намењен за слање пакета нашим војницима
у заробљеништву који  немају никога)
(плакат)

Друштво Црвеног крста, Крагујевац, Академија,
26. септембар 1943.
(за спас наше сиромашне деце и ратне сирочади(( )
(плакат)

Народно позориште Народноослободилачког одбора
Крагујевац, Зона Замфирова, 22. фебруар 1945.  
(целокупан приход са ове представе намењен је рањени-
цима)
(плакат)

Народно позориште Округа крагујевачког, Издајник, 17. 
април 1945.
(на цену карте плаћа се додатних 5 динара у корист Црве-
ног крста и 5 динара за Пензиони фонд Удружења глумаца)
(плакат)

Београдски матуранти у Ваљеву, Велики концерт 5. април1

(београдски матуранти у корист “Ђачке трпезе”)””
(плакат)

Позориште, Београд (Хотел ''Српска круна''),
Велико позоришно вече2

(другови и чланови Краљевског српског народног позори-
шта у корист г. Александра Златковића)
(плакат)

1 Недатиран плакат.
2 Исто.
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Илустрације

Српско добровољачко позоришно

друштво у Будиму, Инкогнито, 1861.

Српско добровољачко позоришно

друштво у Будиму, Тврдица, 1861.



Народно позориште, Београд, Сплетке и

љубав, 1865.

Зграда ”Српске круне” у Београду, у којој

су игране и позоришне представе
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Извештај о укупном дохотку за представу

Звонар Богородичине цркве, Београд, 

1872.

Распоред кориснице глумицама за пред-

ставу Лукреција Борџија, 1872.
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Приређивачки одбор панчевачких грађана,

Народна забава, 1889.

Народне добротворне представе,

Београд, Коштана, 1917.

Издаци Добротворног позоришта Милана 

Огризовића и Милутина Чекића, 1917.
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Позориште “Јоаким Вуич” под управом М.

Делини, Велика добротворна представа, 

1917.

Ансамбл Народног позоришта у Скопљу с

управником Браниславом Нушићем, 1919.
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Чланови групе Soirée libre: Јован Кова-

чевић, Жанка Стокић, Божа Николић,

Милица Гошић, Драгољуб Гошић, Десанка 

Дугалић и Владета Драгутиновић, 1924.

Чланови београдског Народног позо-

ришта (у Ужицу), Страдалници / Жена 

сатана,1923. 



28 Хуманитарне представе и концерти у српским позориштима до 1945.

Коларчев народни универзитет, Београд,

Концертно вече, 1936.

Сцена из представе Улични свирачи,

Народно позориште у Београду, 1941.
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Позориште ”Уранија”, Шекспирово вече, 

1924.

Сцена из представе Несуђени зетови,

Народно позориште у Београду, 1941.
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Народно позориште, Нови Сад,

Жорж Данден, 1925.

Сцена из представе Кожа,

Народно позориште у Београду,

Soirée libre, 1924.



Хуманитарне представе и концерти у српским позориштима до 1945. 31

Позориште, Београд (Хотел ‘’Српска круна’’), Велико позоришно вече

Соколско друштво, Књажевац,

Велика забава са одабраним концертним

делом, 1940.
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