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Народно позориште1 у Скопљу је основа-
но 1913, у време које је донело култур-
ни препород у ослобођеним крајевима и 

утицало на развијање свести у широким слојевима 
грађанства. Корени позоришта у Јужној Србији се 
везују првенствено за ђачке представе Призренске 
богословије које су још почетком XX века приређи-
ване поводом светосавских прослава, потом осни-
вање ђачког друштва „Српско коло“, гостовања бео-
градског Народног позоришта и путујуће дружине 
које су у Скопљу наступале у кафани „Код престоло-
наследника“ раније званој „Ада кафе“.2 

Након ослобађања од Турака 21. новембра 1912. 
створени су неопходни друштвени и културно-
просветни предуслови за грађење темеља позо-
ришне уметности и стварање сталног државног 
позоришта. У оснивању и развоју Народног позо-

1 Боривоје С. Стојковић се први бавио историјом Скопског по-
зоришта у књизи Историја српског позоришта од средњег 
века до модерног доба (драма и опера), Музеј позоришне умет-
ности Србије, Београд 1979. Две новије историје Скопског 
позоришта су написали театролог др Зоран Т. Јовановић, На-
родно позориште Краљ Александар I у Скопљу (1913-1941) том 
I, II, Матица српска, Нови Сад 2005. и македонски позоришни 
историчар Ристо Стефановски, Театарот во Македонија (од 
почетоците до ослободувањето), Македоника литера, Скопје 
2011.

2 Др Драгана Чолић-Биљановски, Бранислав Ђ. Нушић као ор-
ганизатор позоришне делатности, Институт ФДУ, Бeoгрaд 
2002.

ришта у Скопљу од 1913. до 1941. учествовали су 
не само српски већ и југословенски интелектуалци, 
позоришни ствараоци, на чијем је челу, као најза-
служнији покретач био Бранислав Нушић.

То је било време када су друштвене, национал-
но-политичке и историјске прилике у Јужној Ср-
бији биле погодне да се мултинационална среди-
на обједини под окриљем позоришне уметности. 
Плодан културни препород је у Скопљу, једном од 
најзначајнијих и најстаријих градова3 донео позо-
риште као потребу националне културне афирма-
ције. 

ОСНИВАЊЕ

Министарство просвете и управа Народног по-
зоришта у Београду, као оснивачи Позоришта, по-
ставили су 1. октобра 1913. Бранислава Нушића 
– дотадашњег резервног каплара и шефа војне 
поште у Младеновцу – за управника и вршиоца 
дужности драматурга. Међутим, покретање позо-
ришта као сложеног механизма подразумевало је: 
уређење зграде, формирање управе, стварање це-
локупног позоришног и музичког ансамбла, обез-
беђивање фундуса и прецизан избор репертоара 
у складу са потребама окружења које је постајало 
3 Oд римске провинције Дарданије до престонице Вардарске 

бановине.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У СКОПЉУ
Краљ Александар I

Александра Милошевић
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диште Вардарске бановине. Посебна улога била је 
додељена позоришном животу и формирању Срп-
ског народног позоришта, са циљем и основним 
задатком да достојно врши свој национални и кул-
турни задатак у Скопљу као средишту и срцу нове 
области.6

О учешћу свог оца и мужа, Гита Нушић Предић је 
записала: Знам да је за њега била велика срећа што 
му је дато отварање позоришта у Скопљу. Најпре 
зато што баш он оснива и отвара прво позориште, 
а затим што се то догађа у Скопљу. Јер, одувек је во-
лео старије, био је сентименталан према прошлом, 
према кућама, минаретима... Сматрао је за велику 
срећу да на овај начин доприноси образовању људи. 
Говорио је да је двоструко веће задовољство када, 
стварајући представу постиже не само уметнички 
већ и онај други, образовни резултат. Његов будући 

6 Др Драгана Чолић-Биљановски, Бранислав Ђ. Нушић као ор-
ганизатор позоришне делатности, Институт ФДУ, Бeoгрaд 
2002.

његова публика. Стручним саветима и опремању 
позоришног фундуса, свесрдну помоћ је пружало 
београдско Народно позориште, као и Нушићева 
донација из Пеште.4

Упркос писању „Нове Србије“ о скромном почет-
ку рада, захваљујући Нушићевом ауторитету, ис-
куству и знању постојала је свест да ће се права по-
зоришна, до тада активна биоскопска публика, тек 
градити постепеним увођењем у нову уметност. 
Јер, без обзира на технички недовршену сцену и 
недовољно формиран позоришни ансамбл, биле су 
видљиве перспективе новоствореног позоришта – 
које ће својим развојем постати једно од водећих 
градских у Југославији. Мултинационалност од уп-
раве до свих сектора Позоришта5 ишла је у прилог 
грађењу основне идеје да постане културно сре-

4 Политика, бр. 3, 29.10.1913, 519.

5 Већином српски, потом македонски, хрватски, словеначки и 
руски у мањем броју.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У СКОПЉУ

Прва зграда Позоришта
коју је подигао Шефкет-паша
и која је изгорела 1914.
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да цене.7
На иницијативу Бранислава Нушића уз одо-

брење Министарства просвете основан је Позори-
шни одбор.8

Ансамбл

Глумачки ансамбл9 су већином чинили члано-
ви београдског Народног позоришта, као и чла-

7 Мома Павковић, Нушић - позоришни принц и шегрт, Параћин 
1991, 192-193.

8 Мирко Поповић, директор скопске гимназије, Јефта Николић, 
правник и Миливоје Предић, драмски писац и новинар, истов-
ремено драматург и секретар позоришта. 

9 Милорад Петровић, Драга Милојевић, Александар Милојевић, 
Никола Гошић, Сима Станојевић-Шућур, Сава Тодоровић, 
Јосиф Срдановић, Милица Спиридоновић, Војислав Турин-
ски, Јован Србуљ, Пера Добриновић, Лука Поповић, Зорка 
Тодосићка, Олга Илић и др. 

зет и мој супруг Миливоје Предић, који је такође до-
шао у Скопље, помогао је оцу у организовању позо-
ришта. Заједнички су одабирали репертоар, саста-
вили трупу, сачинили декор. У њиховим домовима 
рађени су костими. Када су пристигли сви одабрани 
чланови трупе, отац је с њима одржао састанак и 
као управник, говорио о будућем раду. Подсетио их 
је да су сви они, заједно с њим, прихватили огроман 
задатак, и то не само као уметници, већ и као људи. 
Јер, играће пред новом, младом позоришном публи-
ком, а истовремено и живеће међу њима и гледаће 
се на њих и њихово понашање отворених очију. Сто-
га је Ага захтевао од глумаца и других позоришних 
људи да се одрекну оних негативних навика које су 
дотад имали, а и сам ће се, ето обавезује се, одрећи 
свега што би се могло схватити као негативно. И 
догоди ли се какав испад, нагласио је, могу бити си-
гурни да ће уследити категоричан отказ. Чланови 
трупе били су дивни, озбиљни у раду и у приватном 
животу и Скопљанци су их убрзо заволели и почели 

ОСНИВАЊЕ

Бранислав Нушић,
оснивач и први управник 

Народног позоришта у Скопљу
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Најбоља процена рада током првих четрдесет 
дана јесте успешност деловања позоришта у раз-
вијању културног живота. Обухватио је све слоје-
ве друштва и променио дневне навике живота 
грађана. Душа позоришта, коју је Нушић савршено 
познавао, покренула је патријархалну средину Ма-
кедонаца, Муслимана, Срба и Јевреја. Свако вече, на-
рочито када су били патриотски комади, одлазили 
су у масама у младо позориште да чују српски језик, 
да виде негдашњу српску славу. Сутра дан могли 
сте чути ђаке основних школа како читаве ста-
вове из таквих комада са усклицима понављају.13 
Интелигенција се умножавала успостављањем и 
развијањем административно-управних српских 
власти и школске мреже.14 Процене естетских 
вредности су на почетку остале по страни. Важан 
је утицај позоришта – као најпријемчивијег облика 
деловања – на развој друштвено-културне среди-
не која је дуго била под климом турске владавине. 
Пожар који је задесио зграду после четрдесет дана 
рада, деловао је на ентузијазам позоришних ства-
ралаца и публике као насилно угашено позоришно 
жариште. 

Прва фаза рада позоришта, по репертоарској 
политици није смела да буде ни импровизатор-
ска, ни слободније замишљена, јер се увек имала 
у виду национална разноликост и чињеница да је 
позориште било непознат доживљај. Захваљујући 
управи Нушић-Предић репертоар је био усклађен, 
осмишљен и целисходан, примерен времену и пуб-
лици, такође условљен саставом ансамбла. Током 
1915.15 позориште је извело деведесет осам пред-

13 Милутин Бојић, „О скопљанском Позоришту“, Пијемонт, бр. 
64, 5.03.1914.

14 Боривоје С. Стојковић, Историја српског позоришта од 
средњег века до модерног доба (драма и опера), Музеј позо-
ришне уметности Србије, Београд 1979, 501. 

15 1. јануар – 30. jун 1915.

нови путујућих дружина и дебитанти. Пружали су 
своја најбоља остварења и створили новонасталој 
публици наклоност ка шаљивим и сентиментал-
но-романтичним, као и национално-историјским 
темама. За редитеље су постављени Александар 
Милојевић10, Милорад Петровић, Лука Поповић, Ра-
домир Петровић11 и Јаков Осиповић, искусни глум-
ци београдског позоришта. 

Репертоар 1913-1915.

Репертоар је представљао основни темељ гра-
ђења скопског позоришта као водиља управама 
које ће се смењивати до 1941.12 У мултинационал-
ној средини у којој је позоришна уметност била 
нови вид културног садржаја, значај репертоара је 
био утолико већи и захтевао је прецизност избора, 
чиме су националне и културне тежње одржаване 
у равнотежи. Тим путем су се кретала три основна 
тока драмског репертоара Нушића и Предића: 

1. Национална дела (Душан, Немања, Растко Не-
мањић, Хаџи-Лоја)

2. Домаћа дела фолклорне обојености (Ђидо, 
Коштана, Ивкова слава) и комедијског карактера 
(Стерија, Трифковић, Нушић)

3. Мелодрама и водвиљ (Лабиш, Сарду, Бисон, 
Бризбар и др) да забави широку публику.

Потенцијал публике, које је Позориште ства-
рало и мењало, дошао је до изражаја у страним 
реалистичким комадима и оперетама: Кавалерија 
Рустикана, оперета Лутка Едмона Одрана, Мам-
зел Нитуш Флоримона, Врачара Д. Јенка, Марија, 
кћи пуковније Гаетана Доницетија и Три бекрије Не-
строја.

10 Враћа се 1915. да обнови позориште „Синђелић“ након што је 
помогао Нушићу око оснивања позоришта у Скопљу.

11 Милојевић и Радомир Петровић су имали и управничка иску-
ства у позоришту „Синђелић“.

12 Тек је Македонски народен театер који је основан 1945. са 
Драмом, Балетом и Опером добио афирмацију својих маке-
донских уметничких потенцијала.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У СКОПЉУ
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лепотом сценске речи домаћих и страних драма-
тичара, упознао их са сценским креацијама глума-
ца, редитеља, сценографа и костимографа. Тиме је 
подстицао омладину да се усмерава ка уметности 
и стваралаштву (као учесник или публика) и да 
кроз позориште спозна историјску прошлост и ис-
торијски тренутак у коме се народ налазио. То је 
скупа формирало публику која се упознавала са по-
зоришном уметношћу.

Свечана представа

Скопски општински одбор је дао сагласност да 
Позоришту, без надокнада уступи зграду коју је 
1906. подигао Шефкет-паша за забавни и културни 
живот.18 Адаптација ненаменске позоришне згра-
де, у којој се до балканских ратова уз гас-лампе 
18 Одлука је важила све док Позориште буде државна институ-

ција.

става16, уз два прекида рада17. 
Лука Поповић је као глумац и редитељ, радио 

сценографске и костимографске радове, човек од 
укуса и воље за рад, дао је озбиљан тон припремању 
представа, што је нарочито значило развијању 
младог скопског глумачког ансамбла. Милорад 
Петровић је драгоцено сценско искуство од дваде-
сетпетогодишњег рада у престоничком позоришту 
уносио у режије народних комада и дела домаћих 
писаца.

За сумирање и прецизно оцењивање две ратом 
обојене сезоне, недостају одговарајући документи 
и репери. Очигледан је учинак Нушићеве идеје да 
у тој средини покрене неопходан културни живот: 
различите националности и сталеже је сусрео с 
16 Изведено је 44 српских драматичара и 54 страних; Растко 

Немањић изведен је у првој сезони уочи Светог Саве и покре-
нуо је традицију обележавања школске Славе.

17 Два пута је прекидан рад – због заразе од 1. до 11. априла и 
због престанка рада услед пожара од 15. до 23. јуна.

Ансамбл Народног позоришта 
у Скопљу са управником 

Браниславом Нушићем

ОСНИВАЊЕ
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свеће воштанице јуначки плама; ово је храм где ће 
се плести венци славе увенчанима; ово је место где 
ће се казивати реч која ће будити поспале, дизати 
клонуле, бодрити малаксале и стрти прах са ста-
рих успомена те освежити пред очима нашим она 
велика, она светла српска прошлост. Овде ће пред 
нашим очима, Душан поставити на своју главу цар-
ску круну; овде ће Лазар причестити своју војску, и 
овде ће се, пред нашим очима, приказати нова сла-
ва, нови дани, дани великих победа и дани у које смо 
плотунима из пушака опојали и крвљу из срдаца 
својих пошкропили косовске гробове.22

Један од телеграма подршке стигао је из 
краљевске породице: Са задовољством поздра-
вљам отварање Народног позоришта у Скопљу и 
очекујем да ће се оно трудити да свакад што боље 
одговори својој лепој дужности. Петар.23

С обзиром на свеопште политичко-социјалне 
околности, свечана представа је у реакцијама кри-
тичара и рецензената била различито оцењена. 
Противтежа онима који су сматрали да постоји 
свест грађана о ширењу и неговању културе у мање 
развијеним срединама и да је Позориште луча про-
свете српске и културе у некадашњој Старој, а данас 
Новој Србији24, критиковани су скоро сви сектори 
Позоришта – од позивница, преко администрације, 
до свеопштег утиска да је кућа пуна, празна бина.25 

Пожар

Чврсте темеље Позоришта и полет ансамбала и 
публике прекинуо је пожар који је 3. фебруара 1914. 
(након четрдесет дана рада) непажњом димничара 
при чишћењу оџака у 7.20 сати ујутру, уништио целу 
позоришну зграду. Једино што је спасено су: архива, 
канцеларијски намештај, гардероба, драмска дела, 

22 Нови српски век, бр. 4, Нови Сад, 26.01.1914.

23 Исто.

24 Нови српски век, бр. 4, 26.01.1914.

25 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар I 
у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 23. 
стр.

одигравао уметнички живот Скопља, захтевала је 
ванредне трошкове. Финансијска помоћ је делом 
одобрена за најосновније трошкове, а тражена је 
и од приватних лица и државних институција. Док 
је трајала адаптација зграде, пробе су одржаване у 
Гимназији, а управа позоришта је била смештена у 
редакцији листа „Нова Србија“, чији је уредник био 
Миливоје Предић. Интимна сала са неколико ложа 
у партеру и галеријом саграђена је, уз помоћ рат-
них заробљеника које је заробљеничка команда 
ставила Управи позоришта на располагање.

На дан свечаног отварања Позоришта 15/27. 
децембра 1913. скопски митрополит Вићентије је, 
у десет часова пре подне у присуству грађанства, 
војске и изасланика освештао зграду, уз поздравне 
говоре председника општине Спире Хаџи-Ристића, 
представника министра просвете начелника Ми-
ливоја Поповића и управника Бранислава Нушића. 
Стара Душанова престоница, која је позвана да у 
свему предњачи новим областима, потрудила се 
да већ у првој години своје слободе стекне једну од 
најистакнутијих културних установа.19

Свечана представа, под редитељском палицом 
Александра Милојевића, се састојала из два дела: 
уводни део је почео химном, потом говором уп-
равника Бранислава Нушића, Прологом Жарка Ла-
заревића20 у извођењу Луке Поповића, а завршен 
је увертиром Косово Даворина Јенка под руковод-
ством капелника Хинка Маржинеца; други део је 
ишчекиван с нестрпљењем – на плакату за Кру-
нисање Душаново је стајало обавештење да током 
трајања програма нико неће бити пуштен у салу. У 
партеру – даме без шешира. Почетак тачно у 8 ча-
сова увече.21

Бранислав Нушић је отварање Позоришта поз-
дравио речима:

Ово је храм и ово је олтар пред којим ће се ужећи 

19 Аноним, „Отварање Скопљанског позоришта“, Новости, бр. 
345, 30.12.1913.

20 Глумац и драмски писац из Београда.

21 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар I 
у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 22.
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позориште је посетило Призрен, Приштину, Велес. 
Први пут су тада ови градови видели позориште. То 
прво путовање Скопљанског Позоришта кроз гра-
дове Јужне Србије, значајно по замисли, оставило је 
код савременика дубоку успомену и било је од вели-
ког моралног ефекта.26

Први период рада Позоришта се дели на две 
етапе: од оснивања 1913. до 1. августа 1914. када 
је привремено обустављен рад због рата27 и од 1. 
јануара 1915. до евакуације. Позориште је радило 
с полетом, уз велике напоре и љубав у стварању 
културне установе у средини која је требало да се 
развија на вишем нивоу. 

Међутим, ни ратне околности нису умањивале 
критичарски дух који се тицао рада скопског Позо-
26 А. Вучићевић, „Прилог за историју Народног позоришта у 

Скопљу (1913-1915)”, Јужна Србија, бр. 49, 1925, 93.

27 У ратној сезони, Позориште ради од почетка маја до краја јуна 
1914. а потом прекида рад на четири месеца због Првог свет-
ског рата.

део столица и клупа из партера. Свест о значају но-
вог позоришта у културном и националном смислу 
одразила се хитним интервенцијама за помоћ које 
су, већ дан након пожара, упутили др Јован Скерлић 
у Народној скупштини и министар просвете Љу-
бомир Јовановић. Поводом подизања новог здања 
председник општине Спира Хаџи-Ристић је сазвао 
седницу Општинског одбора на којој је одобрена 
сума за помоћ и бесплатан плац за зидање нове 
зграде. С друге стране, тражио се нов, привремени 
простор за наставак рада Позоришта. Од мноштва 
Нушићевих идеја – од Официрског дома, преко 
дворане хотела „Слобода“ до пресељења у битољ-
ско позориште – превагнула је прва. Позориште 
је, како не би прекинуло рад, добило статус „амбу-
лантног“ односно путујућег, започевши одмах тро-
месечну турнеју. Пожар зграде одвео је Позориште 
на гостовање по градовима Јужне Србије. Иза првих 
дана пометености, допуњен је остатак гардеробе и 
декора и са спремљеним националним репертоаром 

Панорама Скопља уочи 
Првог светског рата

ОСНИВАЊЕ
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стању у земљи успео да одржи ансамбл и развије 
један од најплоднијих периода рада позоришта. 
Обустава рада Позоришта је наступила током ок-
тобра: у току су биле припреме Шекспирових дра-
ма Отело, Сан летње ноћи, Хауптманове Елге и 
популарне оперете Џона Сиднија Гејша30 а декора-
тивни сликар Доменико Д’Андреја у соби гимназије 
довршавао нову завесу Крунисања Душановог по 
слици Паје Јовановића. Организовано је хитно спа-
савање фундуса (гардеробе, реквизита...), архиве, 
позоришних дела, посебно имовине београдског 
Народног позоришта који су потом пренети у Мит-
ровицу и Приштину. Бугари су ушли у град и скоро 
довршену позоришну зграду претворили у коњуш-
ницу, а потом је потпуно, са преосталим фундусом, 
уништили. Нова позоришна зграда ће уз велике на-
поре бити изграђена тек 1927.

Мали број београдских и скопљанских глумаца 
који су се склонили из земље, успели су да наста-
ве свој рад у избеглиштву. На Корзици, Крфу, у Аф-
рици и Француској приређивале су се представе и 
оснивала српска позоришта, о чему је писао А. Ву-
чићевић у „Српском Југу“. Нушић, савладавши лич-
ну трагедију, није губио снагу и самоиницијативу 
и организовао је Грађанску гарду која је штитила 
мештане од пљачки, заведене су страже (штаб у ре-
дакцији „Српског Југа“) и повлачење народа желез-
ницом према Приштини. Тако Бранислав Нушић 
међу последњима 25. октобра 1915. с породицом 
напушта Скопље. 

Љубица Јосић, М. Манојловић, Ј. Мојсиловић, Милица Мило-
шевић, Рада Илић и Боба Тодоровић.

30 Ови комади су представљали уметнички полет у новој згради 
која је већ била под кровом септембра 1915.

ришта – у београдском листу „Стража“ нападнута 
је кадровска политика која је форсирала старе 
глумце на уштрб младих генерација. Међутим, 
ратне околности су диктирале услове и поделе, 
као приговор што су стари глумци Гавриловић, То-
доровић и Добриновић тумачили улоге младића.

 
Позоришна зграда

Уз финансијску помоћ Министарства просвете 
и општине, до краја 1914. подигнута је Арена од 
дасака и мало тврдог материјала. То је омогућило 
да се по повратку с турнеје настави рад у новом 
здању све до 15. јула 1915. Тада је Управа морала 
да поруши Арену из страха од наменских паље-
вина, тако да је предложила подизање сцене на 
обали Вардара – летњa позорница под ведрим не-
бом, била је без класичног гледалишта где је пуб-
лика седела за столовима. У исто време, Нушић 
је предложио захтев Министарству просвете за 
зидање нове зграде на месту арене, која ће бити 
трајнија, за наредне две до три генерације. Улагао 
је велике напоре да се заврши зграда, паралелно 
са покретањем и уређивањем листа „Српски Југ“ 
са Миливојем Предићем.28 Евакуација Београда 
је довела нове чланове у позориште и обогати-
ла скопски глумачки ансамбл.29 Нушић је, упркос 

28 Захваљујући часопису „Српски Југ“, чији су први бројеви са-
чувани у Народној библиотеци Србије, могуће је направити 
реконструкцију репертоара и критичких осврта на основу 
детаљних записа, извештаја запослених и уредника листа, 
Миливоја Предића, који је од 1914. био на позицији драма-
турга.

29 Глумачко особље било је подељено у две групе: београдско: 
Милорад Гавриловић, Сава Тодоровић, Пера Добриновић, 
Раја Павловић, Радомир Петровић, Светислав Анђелић, 
Перса Павловић, Ана Паранос, Зора Тодоровић, Лепосава 
Тодоровић, Зора Попадић, Вида Михаиловић, Божана Фајфар, 
Лепосава Стојановић и Љубица Гошић; скопско: Димитрије 
Спасић, Милош Хаџи-Динић, Риста Спиридоновић, Стјепан 
Оберски, Никола Гошић, С. Стојановић, Св. Грданички, Јован 
Србуљ, Драгомир Петровић, Војислав Турински, Момир 
Николић, Александар Златковић, Милош Рајчевић, Олга 
Илић, Катица Руцовић, Милица Хрвојевић, Драга Милојевић, 
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Репертоар је обнављан на основу предратног 
периода и обезбеђиван на разне начине – дела су 
преписивана од путујућих дружина, из других по-
зоришних центара (Нови Сад, Битољ, Крагујевац, 
Крушевац), откупљивана, проналажена по тавани-
ма и сл. Иако једноставан и пријемчив по темама 
за публику, репертоар који су чинили комедије, 
водвиљи, мелодраме и народни комади с певањем, 
био је добро осмишљен са сценским и књижев-
но-драмским вредностима. Изводио се полетним 
темпом који је омогућио инсценације четрдесет 
домаћих и страних комада у дневним и вечерњим 
представама. 

Фундус је био један од услова креативних ин-
сценација. С обзиром на то да је уништено београд-
ско Народно позориште, за побољшање оскудног 
стања, Нушић је упућивао писма министарствима, 
организовао путовања у Митровицу и Солун по по-
моћ за опремање позоришног фундуса.

Изборивши се за већу субвенцију, Нушић је мо-
гао да обезбеди глумцима боља финансијска сред-
ства, тзв. „додатак на скупоћу“, затим повишице и 
статус државних службеника, чиме су били изјед-
начени с београдским глумцима.

Пошто су стару позоришну зграду уништили 
Бугари, нови простор за извођење представа је 
био обезбеђен у сали кафане „Зрињски“ уз кирију 
од сто динара. За то време, подизана је импровизо-
вана зграда (барака) с галеријама и ложама на коју 
је потрошено осамнаест хиљада динара и неколи-
ко вагона грађе.35 Током изградње те самосталне 
позорнице тзв. „Арене“, која постаје активна тек 
након његовог одласка 16. октобра 1919, Нушић је 
већ иницирао подизање још једне позоришне згра-
де на обали Вардара, која ће бити завршена тек не-
колико сезона касније. 

35 Поређења ради, у исто време београдски Мањеж се градио за 
две стотине хиљада динара и педесет вагона грађе.

ДРУГИ ПЕРИОД РАДА - ОБНОВА 1918-1922.
Бранислав Нушић (управник 1918-1919)

Прва послератна сезона, оскудна по сачуваним 
документима и записима у штампи, представљала 
је Нушићеву обнову позоришног рада и културног 
живота у новим условима и геополитичкој слици 
Јужних Словена. Културна политика је била главна 
стратегија за брзи процес интеграције национално 
и верски мешовитог друштва Вардарске банови-
не.31 Слика ослобођеног Скопља пружала је култур-
ну одбрану од немаштине крупним перспективним 
потезима: процват града, покретање листова и 
часописа, оснивање Филозофског факултета и на-
учног друштва. Формирање Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца 20. децембра 1918. довело је до 
формирања девет бановина које су, ради заштите 
културне делатности, оснивале своја позоришта.32 

Основне одлике послератне обнове

Повратком Бранислава Нушића у Скопље33 
крајем 1918. почиње деветомесечна обнова која 
покреће позоришни организам испочетка, с првом 
даском.34 Како није било уметничких амбиција, ак-
центи су били на обезбеђивању и успостављању ос-
новних чинилаца: ансамбла, репертоара, фундуса, 
субвенција и позоришног амбијента. 

Формирање и организовање ансамбла захтева-
ло је доста труда – Нушић је упућивао писма војним 
командантима да се глумци и чланови позоришта 
ослободе из логора, са фронта и врате из изгнан-
ства.

31 Вардарска бановина је обухватала: Битољ, Охрид, Лесковац, 
Врање, Призрен и Приштину. 

32 Бановине су добијале називе према рекама које су кроз њих 
протицале.

33 Након пробоја Солунског фронта, Нушић креће преко Сарајева 
у Београд, потом возом преко Ниша у Скопље.

34 С. Поморишац: „Народно позориште у Скопљу“, Стара Србија, 
1925, Божићни број.

1918-1922
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Јованесковићка, Милица Динић, Даница Петровић, 
Даринка Николић, Љубинка Ракић, Нада Прву-
ловић, Драгица Илић, Радмила Илић-Милојевић; 
Милорад Петровић, Пера Јовановић, Коста Илић, 
Страхиња Петровић, Никола Гошић, Михаило-Ди-
ле Димитријевић, Сима Станојевић-Шућур, Никола 
Динић, Милутин Џимић, Марко Маринковић, Јосиф 
Срдановић, Риста Спиридоновић, Славко Грданич-
ки, Србољуб Милојевић, од 1920. Добрица Раден-
ковић и Олга Тодоровић, а од 1921. Мара Барловац, 
Брана Цветковић, Катарина Б. Цветковић, Љубиша 
Јовановић. 

Први редитељи, након Милорада Петровића (од 
1. XI 1913), Јаков Осиповић, Рус (25. VII 1919), Алек-
сандар Верешчагин (од 1920), Александра Лескова 
(од 1921) и Брана Цветковић током свог мандата. 
Први сценографi-сликари, Јован Хајновић (1918-
1921) био је познат још из позоришта „Синђелић“ и 
из путујућих дружина, а први позоришни капелник 
– чешки музичар Јован-Јан Урбан (1919-1921).

Други период рада Народног позоришта (1918-

Ансамбл

У послератној обнови, Бранислав Нушић је ство-
рио државно позориште са указном управом и др-
жавним буџетом. Оформио је први колектив који 
ће у наредним сезонама стварати Позориште и гра-
дити његову уметничку делатност. 

Први глумачки ансамбл из 1919. су биле младе 
генерације: Олга Илић, Драга Милојевић, Зденка 
Тершова-Тешић, Лујза Станојевић, Ружица Радоса-
вљевић, Живка Срдановић, Добрила Џимић, Мили-
ца Јосићева-Спиридоновићка, Јелица Бошковићка-

Милан Грол

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У СКОПЉУ
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У првом кратком мандату дужност в.д. дирек-
тора скопског позоришта (1. X 1919 - 1. III 1920) 
Радивоје Караџић успева да на сцену постави не-
колико премијера успешних у режији, декоратив-
но-техничкој опреми и целокупној инсценацији, с 
акцентом на страном репертоару. Посећеност по-
зоришта опада због мањка домаће драмске књи-
жевности што узрокује свакако и прве веће финан-
сијске проблеме. Целокупан прелазан период од 
пет месеци, није утицао лоше на уметнички ниво 
Позоришта. Убрзо се успоставља ново управничко 
место.

Андрија Милчиновић
(управник 1919-1920, 1920-1921)

За трећег управника Народног позоришта име-
нован је Андрија Милчиновић, загребачки књи-
жевник, на захтев београдског управника Милана 

1922) свечано је отворен 14. јануара 1919. у сали 
„Зрињски“ извођењем представе Хеј, Словени, јед-
ночинком из драмске трилогије Дух наших дедова 
Ристе Одавића. 

Почетком септембра 1919. Нушић упућује пис-
мо Милану Гролу, подноси оставку на место управ-
ника скопског позоришта и одлази у Београд на 
дужност у Министарству просвете. Нушић наста-
вља своју мисију према скопском позоришту, за-
лажући се за реорганизацију државних, обласних 
и повлашћених позоришта: требало би основати 
пет обласних позоришта уз план о финансирању, 
формирању заједничког пензионог фонда за све 
чланове позоришта у Краљевини. Међутим, сви Ну-
шићеви покушаји остају неостварени. Милан Грол 
као управник од 5. августа 1919. упућује писмени 
предлог министру просвете Павлу Маринковићу о 
организовању позоришта у новој држави, који ће 
бити регулисан проширеним Законом о позориш-
тима из 1911.

Кафана „Зрињски” у којој су
се играле представе 1919.

1918-1922
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ни храм, одмор и одмену за рад преко дана.38

Како би обогатио репертоар словенским пи-
сцима и светским класицима, Милчиновић је уки-
нуо модерна француска дела без обзира на снагу 
и развој те драмске књижевности. Такође, ради 
побољшања репертоара, расписао је драмски кон-
курс: актом од априла 1920. Упутио је молбу Ми-
нистарству просвете да се распише драмски стечај, 
оснује жири и пропишу услови. Иако су пристигла 
само два текста, много је важнији потез управника 
Милчиновића којим је драмски стечај уведен као 
редован у циљу успостављања равнотеже и инте-
ракције политичке управе Позоришта и публике.

Када су редитељи исцрпли класичан репер-
тоар, окренули су се „кабаретским соареима“. По 
саветима руских редитеља Александра Верешча-
гина и Александре Лескове, Милчиновић је увео 
„кабаретске вечери“, „вечери хумора и уметничке 
сатире“ током јануара и фебруара 1921. То је до-
вело до најоштрије критике у историји скопског 
позоришта: одступало се од очувања уметничке и 
националне физиономије Позоришта које су јој од 
почетка снажан темељ, јер – уз духовитост, приказ-
ани комади нису били поучни. Наше Народно Позо-
риште не треба и не сме да се претвори у орфеум, а 
још мање у варијете, кафе-шантан или кабаре. Оно 
има известан виши задатак који не сме ни једног 
тренутка да изгуби из вида. У име тог високог за-
датка, ми тражимо од управе да убудуће скине са 
репертоара све те шарене комаде сумњива духа и 
проблематична укуса.39

Представе су два пута, у дневном и вечерњем 
термину, даване уторком, четвртком и викендом. 
Овакав темпо је делио ансамбл на две групе које 
су паралелно спремале премијере, чиме је одржа-
ван континуитет у раду и интересовању публике 
током лета. Војна музика је свирала под вођством 
три капелника г.г. Фрање Вимера, Драгутина Шми-
38 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар 

I у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 
118.

39 Аноним, „Наш позоришни укус“, Привредни гласник, бр. 4, 
27.01.1921.

Грола и начелника Уметничког одељења Бранисла-
ва Нушића.

Репертоар

Амбициозно и одговорно приступивши функ-
цији у којој није имао претходног искуства, Мил-
чиновић се усредсредио на промену репертоара. 
Међутим, лоше финансијско стање и сиромашан 
фундус нарочито у питању историјских костима, 
онемогућавали су нове комаде из националне и 
класичне стране књижевности. Репертоар је био 
неједнаког уметничког квалитета и различит по 
темама и епохама: на сцени су се појавили Софокле, 
Молијер и Шекспир, а од домаћих Трифковић и Ј. С. 
Поповић, такође и дела хрватских, пољских, слове-
начких писаца. 

Први пут је изведена Коштана 1919. без много 
успеха, a једина занимљивост премијере је била 
циганска дружина Миланче која је уместо позо-
ришног оркестра наметала кафанско-севдалински 
штимунг36. Међутим, Милчиновићева управничка 
политика је сталним прерасподелама улога довела 
до већег интересовања публике, а представа је би-
вала све боља. Тако је до краја сезоне изведена још 
десет пута и постала рекордна по финансијском 
билансу.37 Коштана, као први комад с певањем на 
дијалекту постаје трајан део репертоара. Њен ус-
пех ће у будућим сезонама бити упориште за по-
стављање домаћих драматичара на македонским 
дијалектима. 

Веома је важна чињеница да је скопско позори-
ште прво међу осталим југословенским позори-
штима по броју приказивања изворних дела. То је 
школа за неписмене у литератури, одгоју – и крити-
ци; то је застава на пограничној караули народних 
напора, у исти час место на којем трговац, занат-
лија, мештанин и ђак, војник и часник налазе душев-

36 Драгољуб Влатковић, Коштана на сцени 1900-1975, Библиоте-
ка Театрон, Музеј позоришне уметности Србије, Београд 1979, 
44.

37 Преко две хиљаде динара по представи.
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али све то није налик ономе што је у Мацедонији.40 
Скопска позоришна публика се није разликовала 
само по занимању, васпитању и укусу. Њена хетеро-
геност је, од оснивања Позоришта, отварала многе 
могућности у експериментисању и тражењу од-
говарајућег репертоара, али и изискивала далеко 
веће жртаве и напоре.41 Најбројнијим Турцима је 
недовољно познавање српског језика онемогућава-
ло да постану стални посетиоци, Јевреји су слобод-
нији, али као позоришна публика доста непоуздан 
материјал, Македонац, био Србин или Бугараш, пра-
вославни или католик, гледа сваки на свој начин на 
позориште.42

40 Андрија Милчиновић, „Народно позориште у Скопљу“, Мисао, 
бр. 5-6, 1921, 412-413.

41 Andrija Milčinović, „Kako sam došao k teatru?“, Almanah Talija, Za-
greb, 1922, 163-164.

42 Исто.

та и Јосифа Свободе у реализацији музичких ко-
мада Врачара и На поселу, затим у међучиновима, 
а код представа с певањем укључен је и хор. Војни 
оркестар, не сасвим подесан за позоришне прилике 
могао је да учествује само када није био ангажован 
у војничке сврхе. Андрија Милчиновић је похваљен 
што је побољшао материјално стање особља, довео 
нове вредне редитеље (Верешчагин, Лескова) и 
проширио скучен оквир репертоарске слике, чиме 
је скопско позориште било на путу да заузме важно 
место које му иначе припада. 

Публика

Позориште у Македонији се разликовало од 
осталих: у сваком од наших крајева унакрштавају 
се и додирују различите културне сфере, свакому 
је карактер састављен од више различитих црта, 

Привремена зграда Позоришта  
(од 1919. до 1927) 

1918-1922
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Позоришна зграда

Дрвена позоришна арена није пружала неопход-
ну удобност за ставароце и публику. Очигледно је 
да се у изградњи Арене није водило рачуна о пот-
ребама које поставља позоришни рад: примитивно 
електрично осветљење, две гардеробе за четрдесет 
чланова, слабост градње која је излагала публику и 
глумце временским непогодама. Ложе су биле та-
пациране, а стубови међу ложама су били облепље-
ни тапетама. Декорације на зидовима сале биле су 
у српском националном стилу, са шарама као на пи-
ротским ћилимима. Таваница је била обојена свет-
ло плавом бојом, као небо, са разбацаним звездама 
по њему. У сали, лево и десно, имаше по седам ложа 
са по шест седишта. Лево и десно до саме сцене било 
је још четири службене ложе. Доње су биле за упра-
ву и редитеље, а горње за глумце. У њих се улазило 
са сцене. Пред позорницом је постојао оркестарски 
простор. Арена је имала и балкон са 125 седишта. 

На њега се улазило из дворишта, дрвеним степе-
ницама. (...) Постојале су и две глумачке гардеробе, 
мушка и женска. Са обе стране налазила се по једна 
просторија за реквизиту и намештај. Није било ни-
каквих рефлектора. Сцена се осветљавала са много 
светиљки са рампе, ’штендерима’ са стране и са 
шест ’корита’ горе међу суфитама. Светиљке су 
биле обојене црвено, жуто, сиво и зелено... Кулисе су 
биле сасвим примитивне. Ради брзих промена биле 
су и сликане са обе стране. На пример, с једне стра-
не обична сеоска кућа, а с друге – леп салон. Или: с 
једне стране шума, а с друге – градске куће.43

Током лета управа је подигла летњу позорни-
цу на Вардару у башти ресторана „Зрињски“ где је 
изведено неколико представа, али је континуитет 
рада Позоришта пореметио долазак циркуса и от-
варање још једног биоскопа у Скопљу.

43 Тодор Николовски, „Театарско Скопје 1918-1941“, Театарски 
гласник, бр. 24, 1984, 82.

Архитектонски план
нове зграде Позоришта
(1919)
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Драмска школа

Андрија Милчиновић је покренуо Драмску шко-
лу са циљем да се обезбеде нови школовани кадро-
ви. Првобитан план је био да буде у трајању од две 
године и да кандидати буду у распону од 18 до 24 
године. Предавања су се одржавала у Мушкој гим-
назији полазницима који су углавном били из по-
зоришног ансамбла; међутим, уместо две, школа је 
трајала годину дана, а на крају школовања приказ-
ана је представа. Верешчагин је предавао три пред-
мета: глуму, мимику и мачевање, Лескова: глуму и 
сценски говор, Радивоје Караџић: историју уметнос-
ти, Ана Дорјан: гласовне вежбе, певање и сценски 
покрет, проф. Миливој Павловић: историју српске 
књижевности и српски језик.44

Током мандата Андрије Милчиновића (1920-
1921) Позориште је добило државни статус чиме 
се није аутоматски изједначило с осталим позо-
44 Исто, 84.

риштима у Југославији, али су зато субвенције 
Министарства просвете омогућавале бољи рад у 
перспективи. Међутим, првобитни циљ Позоришта 
остао је исти – да се приближи просечном скопском 
гледаоцу кроз репертоар и освоји нову публику. 
Скопско ће позориште још дуго морати форсирати 
чисто национални репертоар, пак је стога и рас-
писало нарочиту награду за дјело из мацедонског 
народног живота.45 Крајем прве сезоне, Андрија 

45 Андрија Милчиновић, „Народно позориште у Скопљу“, Југо-
словенска обнова – Њива, бр. 23, 1920, 510. у „Домаћа драма и 
југословенска позоришта“, Савременик, бр. 4, 1923, 241-242.

Плакат за представу
Саћурица и Шубара 

у сали „Зрињски”
(1919)

1918-1922
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Репертоар

Репертоар је сходно финансијској кризи захте-
вао повратак шире публике. То је условљавало 
обиље водвиља, мелодрама и комада с певањем у 
којима је Брана Цветковић често био комплетан 
аутор (писац, редитељ, глумац). Честим импрови-
зацијама на сцени, Цветковић је у почетку збуњи-
вао публику и учеснике, а потом изазивао смех до 
иза кулиса. Забележен је успех представе За круну у 
Цветковићевој режији и у визуелном смислу пред-
стављала је реткост за Позориште – израђена је 
нова декорација, историјска гардероба, нова расве-
та, а сала је била четири пута пуна до последњег 
места. Међутим, није у питању био редован репер-
тоар, него обележавање четрдесетогодишњице 
глумачког рада г. Милорада Петровића кад је одли-
кован Белим орлом V степена. Лоша ситуација је, уз 
политичке прилике због којих су многи напуштали 
Позориште пре Цветковићевог именовања, поче-
ла да ескалира због запуштене администрације и 
финансија. Томе је допринела и представа Војвода 
Брана у којој су четнички припадници статирали и 
чинили већи део публике. Једина мера коју је Цве-
тковић спроводио ради успостављања дисциплине 
су била честа отпуштања. 

 Критике Цветковићевог мандата током 
једне сезоне46 су биле упућене ка запостављању 
главног циља и културне мисије Скопског позори-
шта као националне институције – да естетски и 
морално култивише. Репертоарска оријентација ка 
национално-историјским делима је била позитив-
на, али су мање вредна дела и лоше инсценације, 
као и организационе слабости утицале на лош би-
ланс посећености. Сталне преписке Бране Цветко-
вића с Уметничким одељењем Министарства про-
свете довеле су до његовог убрзаног смењивања 
јер су и међусобни односи у кући били очигледно 
поремећени и утицали на резултате рада Позори-
шта.

46 5. октобар 1921-10. мај 1922.

Милчиновић је организовао гостовање у Битољу, 
припремао програм и бавио се организационим по-
словима. С обзиром на то да није имао ранијег уп-
равничког искуства, Милчиновић је научио да пру-
жи максимум у скромним условима рада: бројно је 
увећао и ојачао драмски ансамбл, ангажовао руске 
уметнике (редитеље Александра Верешчагинa и 
Александру Лескову и драмско-музичку уметни-
цу Ану Дорјан); улагао је у стручно усавршавање 
оснивањем Драмске школе; репертоарску слику 
француских комада заменио је делима југословен-
ске драматургије и светских класика (Софокле, Мо-
лијер, Шекспир) и успоставио равнотежу с тежиш-
тем на домаће писце. 

Брана Цветковић
(управник 1921- 1922)

Два елемента која ће бити окосница и следеће 
управе, биле су зграда у којој су се одигравале пред-
ставе и репертоар који је утицао на одзив публике. 

Позоришна зграда

Мандат управника Бране Цветковића, београд-
ског глумца, редитеља и писца започео је улепша-
вањем простора Арене, заједно са Јованом Хајно-
вићем, сматрајући да је то основа за пригодан рад 
и удобност ансамбла и публике. Након две недеље 
адаптације, гледалиште је било украшено народ-
ним орнаментима и имитацијама народних тка-
нина, обезбеђена су нова седишта, завеса, кулисе 
и гардероба, а атракција је био новитет у расвети 
– тробојно осветљење (зелено, црвено, бело) и два 
рефлектора. Тако су Цветковић и Хајновић заједно 
створили угодан простор који ће бити у функцији 
до завршетка изградње модерне позоришне зграде 
1927.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У СКОПЉУ
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ТРЕЋИ ПЕРИОД РАДА
Радивоје Караџић (управник 1922-1928)

Радивоје Караџић, професор, преводилац и 
драмски писац, је по други пут постављен за управ-
ника Позоришта47 са свежим идејама и иницијати-
вама које су биле одлична предиспозиција за раз-
вијање позоришта.

Радикалне мере које је покренуо одмах на по-
четку сезоне подржао је Јован Танић48 – као борбу 
да се од различитих покушаја и избора претходних 
управа, створи позориште које ће стајати иза свог 
имена и мисије. Караџић је, уз отпуштања, задржао 
језгро глумачке трупе које је требало развијати 
да одговорношћу и квалитетом носи амбициозан 
репертоар. Такође, смањио је техничко особље на 
девет чланова (декоратер, реквизитер, власуљар, 
гардеробер, продавачица на благајни, електричар, 
благајник, студент-писар и др); ангажовао је неко-
лико хонорарних сарадника и чланова збора који 
су обавезно учествовали у инсценацијама. Реор-
ганизација се кретала у правцу одржавања разно-
врсне репертоарске политике као основе одржања 
и развоја Позоришта. 

Преузевши дужност, Караџић се нашао пред 
озбиљним финансијским проблемима, јер је новим 
законом Позориште престало да буде државно и 
постало обласно, што је аутоматски умањило суб-
венције.49 Сезона је, упркос руинираној згради, ма-
лим приходима и великим расходима – почела вео-
ма добром посетом. Велики труд уродио је плодом, 
јер је сезона била, како каже Танић – васпитна у 
позоришном укусу. Тиме је Позориште на најбољем 
путу да постане национално културни храм наших 
Јужних крајева. 

47 8. април 1922 - 25. јануар 1928.

48 Јован Танић, „Народно позориште у Скопљу“, Comoedia, бр. 2, 
26.11.1923, 11-13.

49 Субвенције су смањене са 1.700.000,00 на 500.000, 00 динара.

Репертоар и значај позоришта у Јужној Србији

Репертоар који је Караџић спроводио, био је раз-
нолик и самосталан утолико што није повлађивао 
захтевима публике: домаћи комади су претежно 
романтични и национално-историјски, а страни – 
класични, реалистични и савремени. Мерила избо-
ра су се увек руководила ка визуелном тј. сценско-
уметничком квалитету. Његова визија да Позори-
ште укључи у брзи послератни ритам је условила 
ту разноврсност, што је довело до стабилизације 
Позоришта. Наставило се са једном премијером 
недељно: комади су се позајмљивали из других по-
зоришта, а репризе популарних старијих комада 
су обнављане на сцени. Караџићеве уметничке ам-
биције су, без обзира на недовољно припремљену 
средину, усмераване на страни репертоар и смеле 
премијере модерних комада. Молијер је као писац 
постајао све популарнији, а Вајлдова Салома која 
је дуго најављивана, привукла је пажњу и оставила 
утисак опречних критичарских коментара. Tоком 
1922. представа Цар Ћира М. Сретеновића била је 
једна од најомиљенијих представа за најмлађе гле-
даоце. 

Позоришна критика је оценила да је комад Фаун 
уведен у репертоар, након гостовања Зоре и Алек-
сандра Златковића 1923. због велике пажње пуб-
лике. Три популарна комада српских класика су у 
обновама, приказана као премијере: Ђидо, затим 
Зона Замфирова коју је у драматизацији Симе Бу-
нића, публика много волела у новом руху, јер ју је 
подсећала на прохујало време и Тодор од Сталаћа 
који је имао осам извођења у новом декору и кости-
мима, као најуспелији комад у сезони. Репертоар су 
чиниле и представе које су обележавале просла-
ве јубилеја, као и редовна гостовања београдских 
уметника. Радивоје Караџић је установио конфе-
ренције и уводна предавања уочи премијера и пред-
става за ђаке, како би се публика додатно едукова-
ла о писцима чија се дела приказују. Шекспировог 

1922-1928
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признамо и учинимо да та звезда наше културе на 
крајњем Југу све више и више сја, а ту светлост оно 
ће добити једино нашом пуном потпором, подразу-
мевајући под тим подршку најширег гледалишта, а 
вероватно, и штампе.50 

Публика

Позориште је прихваћено као општенародна 
кућа где се народ, гледајући прошлост, припрема за 
још сјајнију будућност. Скопље је имало социјално-
културну физиономију да ствара добро позориште 
и обезбеди озбиљну и квалитетну публику: она је 
била васпитана, развијеног здравог укуса да јој ни 
највећи класици нису били неразумљиви. Пажња и 
љубав према позоришној уметности подстицали су 
и ствараоце да истински служе друштву и култури 
50 Аноним, „Улога позоришта на нашем Југу“, Привредни гласник, 

бр. 259, 13.11.1923.

Хамлета као велику сензацију током сезоне 1923-
1924, пратила је студија др Светислава Стефано-
вића у штампи. Мада је анализа била филозофска и 
недовољно јасна ширем читалачком кругу, успела 
је да заинтересује публику за представу. Овакав Ка-
раџићев потез је значио да са публиком почиње да 
се комуницира на вишем нивоу, због чега је у кри-
тичарским круговима добио похвале амбицији да 
од Позоришта направи велики уметнички храм. 

Поводом приказивања Грађанина племића дат 
је шири осврт на значај улоге позоришта у Јужној 
Србији: публика кроз представе сагледава историју 
народа, учи се племенитим особинама, а гледањем 
разних жанрова и карактера ствара критеријуме за 
позоришни укус и гради систем вредности у живо-
ту.

Наше скопљанско позориште у пуном смислу 
речи извршава и свој национални, свој хумани и 
уметнички задатак тако да може служити на 
част нашем народу. Стога сви треба да му заслуге 

Нова зграда Позоришта
(1927)
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и успели су да задрже стару и привуку нову публи-
ку.

Ансамбл

Уметничко особље током управе Радивоја Ка-
раџића су чинили: редитељи – Милорад Петровић, 
потом као гости Михаило Исајловић, Јурије Раки-
тин, Александар Верешчагин и Александра Леско-
ва (1922-1923) и глумац Јосиф Срдановић (од 1924). 
Кратко одсуство Верешчагина и Лескове, до њихо-
вог поновног ангажмана (од 1925), Раде Драинац 
је сматрао периодом ишчезавања стилизоване ре-
жије на скопској сцени. Од позоришних сликара, 
радио је руски емигрант Иван Кјулев (1922-1926), 
а капелници за оперете и комаде с певањем били 
су: Вацлав Недјела (1922-1926), Леополд Дворжак 
(1923-1924) који је касније наставио с др Бранисла-
вом Војиновићем (1928-1930) и Љубомир Бошња-

ковић (1925-1928). 
Глумачки ансамбл је од почетка управе имао из-

мене: Мара Барловац, Даринка Николић, Добрила 
Џимић, Живка Срдановић, Лујза Станојевић, Ружи-
ца Радосављевић, Олга Тодоровић, Милена Јовано-
вић-Филиповић, Даница Петровић, Јелица Јованес-
ковић, Ивка Раденковић, Ана Дорјан, Драга Илић, 
Пера Јовановић, Михаило-Диле Димитријевић, 
Милутин Џимић, Сима Илић, Никола Јовановић, 
Љубиша Јовановић, Јосиф Срдановић, Александар 
Рашковић, Душан Цветковић, Бранко Јовановић 
(1922-1923); Пава Слука, Раденко Алмажановић, 
Љубиша Филиповић (1923-1924), Александра 
Лексова (као глумица), Милан Орловић, Десанка 
Марковић-Петковић (1925-1926), Милан Вујновић, 
Миша Милошевић (1926-1927); на сцену ступају и 
Светолик Никачевић, Тодор Николић, Реља Ђурић, 
Милан Миљуш, Жарко Јоковић, Димитрије Влајић, 
Мара Орловић и Нада Замфировић.

Године 1924. основан је балетски хор који је 

Публика у новој згради 
Позоришта

1922-1928
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задатак Народног позоришта.51 С обзиром на то да 
зграда скопског Позоришта још није била заврше-
на, сезона 1925-1926. је могла да почне у Битољу. 
Због различитости публике у та два града, одлу-
чено је да се репертоари посебно обрађују и потом 
размењују на три и шест месеци између Скопља и 
Битоља. Нови организациони модел два сједињена 
позоришта је од октобра 1926. почео у Битољу, а у 
децембру се ансамбл поделио на два града. Од 15. 
децембра представе су игране у изнајмљеној дво-
рани ресторана „Палас“ и у „Крауговој палати“. За-
нимљивост је што су се приказивала углавном дела 
модерних француских писаца, и то убрзо након њи-
хових премијера у Паризу. Тако су преко скопског 
позоришта стизала први пут на наше просторе. 

51 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар 
I у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 
214.

спремила Марија Туљакова, првенствено за из-
вођачке радове оперета које је Караџић добио у 
наслеђе од претходника, Бране Цветковића. 

Од сезоне 1923-1924. редовно се штампао По-
зоришни годишњак, неопходан преглед рада, а на-
редне се гаси дневни лист „Привредни гласник“. То-
ком 1925. основан је лист „Наша стара Србија“ који 
није дуго опстао. 

Спајање скопског и битољског позоришта

На предлог Радивоја Караџића, 21. јуна 1926. 
министар просвете доноси одлуку о спајању Народ-
ног позоришта у Скопљу са Градским позориштем 
у Битољу. Договор се одвијао са Позоришним одбо-
ром и Великим жупаном Битољске области у циљу 
обезбеђеног и успешног неговања позоришне умет-
ности и њеног једнообразног пропагирања у целој 
Јужној Србији с погледом на национално-културни 

Део ансамбла Народног 
позоришта на гостовању
у Врњачкој Бањи
(1924)
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Турнеје

Тронедељним представама у Штипу и Битољу, 
Радивоје Караџић је јуна 1923. увео турнеје које ће 
постати традиција Позоришта на крају сваке сезо-
не, током летњих месеци. Временом ће обухватити 
све градове Јужне Србије, која од 1929. постаје Вар-
дарска бановина. 

Током сезоне 1926-1927. појавили су се написи 
у штампи против Караџићеве управе, нарочито ус-
мерени ка слабо заступљеном националном репер-
тоару. Свесна Националистичка омладина неће до-
зволити да се наше Народно позориште претвори 
у варијете или орфеум …52 С друге стране, недовољ-
на посећеност је окарактерисана одразом кризе у 
привреди и политици. Погрешно је, дакле, држати 
да је у питању симпатија или мржња света према 
Управи или квалитету игре. Јер, г. Караџић је и уман 
52 Аноним, „Наше Народно позориште у Скопљу“, Уједињена 

Југославија, 1928. (новински исечак без датума)

и организатор, али нешто је и ван њега … И заба-
ва, ма и јефтина, тражи своје време и погодбе. Ту је 
проблем, један од проблема нашег Југа.53

Упркос тој одлуци, Караџић се предано посве-
тио организовању две дуге турнеје. Два дана уочи 
поласка, Београд је послао пет фордова и два ками-
она, а турнеју је финансирао Двор: Два дана пред 
полазак, стигоше из Београда пет фордова и два 
камиона. Сви су били једнобојни, сивозеленкасти с 
дворским амблемима. Шофери су били униформи-
53 М., „Око Скопског Народног позоришта“, Новости, бр. 2170, 

25.03.1928.

Радивоје Караџић, управник 
Народног позоришта

(1922-1928)
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Раденковић и гг. Раденковић, Љ. Филиповић, Р. Ал-
мажановић и М. Одавић који гостују у Тетову, Гос-
тивару, Урошевцу и Косовској Митровици. Вест о 
приватном путујућем позоришту је био очигледан 
резултат кризе у скопском позоришту.55

Позоришна зграда

Током сезоне 1927-1928. коначно је завршена 
наменски грађена зграда Позоришта. Смене упра-
ва, ресорних министарстава и њихове одлуке, од-
носи међу општинским и обласним властима, лоши 
материјални услови, лоша организација посла – 
утицали су да зграда буде завршена тек након осам 
сезона.

Ново позоришно здање, чији је главни пројек-
тант Јосиф Букавац, било је једно од најсавреме-
нијих здања у Краљевини. Пројекат је био подвр-
55 Јужни преглед, бр. 8, април 1928, 381-382.

сани, са специјалним дворским капама с крунама. 
Круне са словом „А“ биле су са обе стране кола. Дру-
ги дан дознадосмо: турнеју ће финансирати Двор. 
Нова зграда ће бити готова идуће године, а Позори-
ште ће носити име ‘Краљ Александар Први’. ‘ За ову 
указану част, ми треба пожртвовано и несебично, 
као достојни позоришни пионири, да испунимо за-
датак који нам предстоји’, говораше управник.54 
Најважнија ствар је била обезбедити, уз помоћ 
вештина техничког особља, сценографију која ће 
моћи да се прилагођава свим врстама простора, чак 
и на отвореном. Декор је био сведен на минимум и 
решаван завесама. Представе на отвореном су иг-
ране бесплатно. 

„Јужни преглед“ je априлa 1928. објавио вест о 
приватном путујућем позоришту које чине редуци-
рани чланови скопског Народног позоришта – гђа 

54 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар 
I у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 
224.

Лесковчанин у Паризу
(1925)
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гнут обавезној ревизији и предат предузимачу Крс-
ти Будимовићу. У одсуству Букавца56, помоћник-
инжењер Е. Бронштајн57 је искористио прилику да 
унесе измене којима је побољшао пројекат: осмис-
лио је потковичаст облик гледалишта, смањио број 
ложа, повећао величину фоајеа, број улаза у салу, 
гардероба за публику и бифеа. Од фебруара 1923. 
када је одобрен кредит, до коначног отварања, 
смењено је неколико руководилаца пројекта.58 . 
За претходних осам сезона, скопско Позориште је 
променило осам зграда – по четири позоришне и 
кафанске локале с импровизованим позорницама. 

56 Због ангажмана на пројекту Народног позоришта у Београду.

57 Постављен је од стране Грађевинске дирекције.

58 Уместо Бронштајна – архитекта Сергије Бељајевски (до 
његове трагичне смрти) ради на јачању конструкције, 
обезбеђује грађевински материјал и сарађује са одбором за 
градњу. Министарство грађевине из Београда шаље архитек-
ту Димитрија М. Лека са помоћним архитектом Меснером. 
Лека замењују након три месеца због несугласица и долази 
Петар Гачић с помоћницима (Татаринов и Меснер).

Свечано отварање

Свечано отварање нове позоришне зграде је 
било 26. октобра 1927. По одлуци Одбора Општи-
не града Скопља, на петнаестогодишњицу осло-
бођења, позориште добија званичан назив – На-
родно позориште Краља Александра Првог. Одбор 
за свечано отварање од тридесет чланова, на челу 
са Великим жупаном, донео је тродневни програм 
који је био широког културног спектра. Првог 
дана, на пригодној свечаности говорили су: Вељко 
Петровић, изасланик Министарства просвете, 

Кад би хтела
(1924)
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реномираних позоришта. Наметнуо је одређене 
естетске вредности које није остваривао у потпу-
ности само због финансијских проблема; био је 
склон светским класичарима које је публици довео 
на сцену, као и нова дела домаћих југословенских 
драматичара (Јован Танић, Василије Илић и Пера 
Ж. Илић). Организовао је гостовања широм Јужне 
Србије и приближио позоришну уметност најширој 
публици.

Велимир Живојиновић Massuka, будући управ-
ник скопског позоришта је, као члан комисије за 
преглед рачуна и књига Народног позоришта у 
Скопљу62 крајем 1929. донео позитивну пресуду за 
оклеветаног бившег управника Караџића. Ту прак-
су наставиће и каснији управници, чиме је Скопско 
позориште стекло немерљиве заслуге у пропаги-
рању и ширењу не само позоришне уметности већ и 
националне мисли која се оваплотила у достојном 
уметничком приказивању највреднијих дела српске 
драмске књижевности.63

Радивоје Караџић је у марту 1929. након смене 
у Позоришту постављен за генералног секретара 
Народног позоришта у Београду.

62 Велимир Живојиновић Massuka је за члана комисије 
постављен од стране Министарства просвете.

63 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар I 
у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 252

Никола Сапунџић, председник Скопске општине, 
Милан Предић, у име београдског Позоришта, Ви-
томир Богић, у име Удружења глумаца Југославије 
и Радивоје Караџић као домаћин. Након поподне-
вног програма59, у вечерњим сатима приказан је 
други чин трагедије Бранислава Нушића Наход 
под редитељском палицом Александра Верешчаги-
на, потом предавање управника Караџићa на тему 
”Наше Народно позориште до данас” и приказано је 
прво дело на дијалекту Старо Скопље.60

Отварање нове позоришне зграде покренуло је 
две веома важне ствари: часопис за науку и књи-
жевност „Јужни преглед“61 са редовном рубриком 
Позоришни преглед који је омогућио бољи однос 
јавности према достигнућима скопског позоришта, 
и први комад на дијалекту Старо Скопље, који је 
написао и музички уредио Пера Ж. Илић. Управник 
Караџић је инсистирао да се за свечаност напише 
дело са мотивом из народног живота у Повардарју. 
Првобитни назив комада је био Баџанаци, али је 
убрзо промењен. Писан је на српском књижевном 
језику док је музички део од око двадесетак песама 
остао на дијалекту, како их певају у Повардарју. Тај 
део представе је посебно хваљен у критици, јер их 
је Илић беспрекорно хармонизовао. Старо Скопље, 
слике из скопског живота у три чина с певањем и 
балетом, је прво дело изведено на дијалекту јед-
ном од наречја македонског језика.

Радивоје Караџић је дошао на чело Позоришта 
у време велике финансијске кризе, са неповољним 
односима међу колективом и великим питањем 
опстанка институције. Успео је да стабилизује по-
зориште на више нивоа: материјално и уметнич-
ки, уселио Позориште у нову зграду и увео га у ред 

59 Поподневни програм је обухватио изложбу сликара Јужне 
Србије у Просветном дому и Соколску академију у Соколском 
дому, као и свечану седницу Скопског научног друштва на 
Универзитету. 

60 Другог дана славља, премијерно је изведена Молијерова 
комедија Господин од Пурсоњака, а трећег дана драма Пламен 
Анри Кистмекера, оба у преводу Радивоја Караџића и режији 
Верешчагина.

61 Уредништво: Боривоје Недић и Петар Митропан.
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ЧЕТВРТИ ПЕРИОД РАДА
Бранислав Војиновић (1928-1935)

Др Бранислав Војиновић64 дошао је на чело По-
зоришта 23. априла 1928. и у односу на претходне 
управе, радио је у повољнијим условима. То је пру-
жило веће могућности да своје стручно знање и 
ранија искуства као драматурга и управника Срп-
ског народног позоришта у Новом Саду, примени 
на скопској сцени. Првенствено, нова и модерна 
зграда пружала је неопходне услове рада. Омогућа-
вала је и пријем већег броја публике, која је иначе 
била све бројнија развојем Позоришта из једне у 
другу сезону, као и повећањем броја становника 
Скопља.65

У време привредне депресије, политичких мера 
апсолутистичког режима и смењивања разних 
субвенција, Позориште је, захваљујући одличној 
административној и финансијској организацији 
Бранислава Војиновића, радило беспрекорно. Мада 
финансијско стање једног од боље субвенциониса-
них позоришта није задовољавало неопходности 
за потпуни развој. Дисциплина која је спроведена 
у интензивном раду, реорганизацији и смањивању 
трупе, штедњи на платама уметничког особља и ли-
ковно-техничкој опреми инсценација, смањивању 
броја проба а одржавању интензивног премијер-
ног програма, донела је Позоришту још већи успех 
и учврстила му епитет једног од бољих обласних 
позоришта. Ја сам изненађен озбиљношћу, еланом и 
уметничким способностима скопске сцене. У преда-
ности послу и дисциплини, читав ансамбл пулсира 
једним уметничким вевром, што је Милан Беговић 
сматрао да припада заслугама г. Војиновића.66 До-
садашњи рад ове културне институције се, током 

64 Бранислав Војиновић је био управник три најзначајнија 
српска позоришта у међуратном периоду: новосадског (1923-
1928), скопског (1928-1935) и београдског Народног позо-
ришта (1935-1939)

65 Током 1931. број становника је порастао на шездесет осам 
хиљада. 

66 Милан Беговић, Правда, 9.02.1932.

седам сезона, може окарактерисати као урастање 
театра у друштвену средину, његов уметнички 
раст, афирмацију домаће драматургије и ширу 
афирмацију глумачког ансамбла, упркос неповољ-
ним пратећим економским околностима.67 

Беспрекорна дисциплина по којој је Војино-
вићева управа била окарактерисана, доносила је 
у оскудним периодима одређен уметнички ниво 
инсценација и репертоар који је био осмишљенији. 
Квалитет рада целокупног ансамбла није био раз-
лог опадања годишњих прихода у позоришној каси. 
Позориште од оснивања нагло и снажно корача на-
пред постепено се претвара (...) у једну заиста на-
родну и просветну установу са својом лепом кућом 
и годишњим приходом...68 

Ансамбл

Представе су се, као дневне и вечерње, играле 
четвртком, суботом и недељом, док је уторак био 
резервисан за премијере. Репризе су се увежбавале 
малим бројем проба. Међутим, такав темпо и недо-
вољно познавање књижевног језика су онемогућа-
вали психолошку анализу текста, што не значи да 
је у остварењима био мањи квалитет и да се тиме 
умањивала уложена снага за креирање улога. Због 
тога је Војиновић био посвећен глумачком ансам-
блу а у инсценацијама комплетнијој и дубокој ре-
дитељској обради; често је присуствовао пробама у 
жељи да глумци савладају граматику српског јези-
ка. Др Брана Војиновић (...) је унео нешто ново у позо-
риште. Никако није трпео да му глумци говоре с па-
тосом. Није трпео стару декламаторску школу. (...) 
’То је стара школа. Да ми не певате!’ Био је строг и 

67 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар 
I у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 
513.

68 Бр. 27: Позоришни преглед, Јужни преглед, 1929, бр. 8-9, 348.
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Добрила Џимић, Ружица Радосављевић, Милена Јо-
вановићка-Филиповићка, Ивка Раденковић, Мери 
Подхраски, Мери Оливијери-Илић, Јелка Матић, 
Драга Илић, Ана Дорјан, Анастасија Боротинска, 
Михаило Димитријевић, Петар Јовановић, Јосиф 
Срдановић, Милутин Џимић, Љубиша Филиповић, 
Миливоје Живановић, Раденко Алмажановић, Пе-
тар Петровић, Светолик Никачевић, Реља Ђурић, 
Тодор Николић и Жарко Котрошан.

Два глумачка имена која су обогатила сцену то-
ком сезоне 1930-1931. су Љубица Драгић, која је 
према речима новинара Дорошког фанатик своје 
уметности, и Милорад Величковић – редак сцен-
ски таленат неоспорне позоришне културе...71 Та-
кође, Војиновић је довео и чланове новосадског По-
зоришта Миливоја Живановића, Мери Подхраски, 
Мери Оливијери, Жарка Котрошана. Током Војино-
вићеве управе, уз драматурге – Емила Надворника, 
редитеља (1928-1929) и Михаила Васића, глумца 
71 Svet. P. Doroški, „Milorad Veličković“, Kulisa, бр. 32, 2, 10.11.1930.

груб. (...) Тражио је од глумаца да буду педантни. Из-
бријани и чистих ципела. (...) Ако се некоме деси да у 
два-три комада не добије ни једну улогу, тај је добро 
знао да треба сам да оде. Тако се вршио посебан вид 
селекције. Сваке сезоне ансамбл се подмлађивао...69 
Било је јасно са колико напора, са колико воље и са 
колико прегнућа приступа раду у нашој кући.70 Уз то 
што је морао да обнови расути ансамбл, одласком 
знатног броја чланова у друга позоришта, Војино-
вић је суштински био задовољан ансамблом који је 
по његовом мерењу а и признању гледалаца, давао 
одличне представе захваљујући уметничком нивоу 
њихових интерпретација. 

Глумачки ансамбл су сачињавали: Живка Ср-
дановић, Пава Слука-Алмажановићка-Рајичићка, 
69 Тодор Николовски, „Театарско Скопље 1918-1941“, Театарски 

гласник, бр. 24, 1984, 89.

70 Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар 
I у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 
513.

Ансамбл Народног позоришта 
са управником Браниславом 
Војиновићем уочи поласка 
на турнеју по Вардарској 
бановини
(1930)
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(1929-1930) – од 1932. уводи сталну функцију лек-
тора и као првог запошљава Живојина Петровића. 

Режија

Иако је заступао бољу редитељску обраду кома-
да, Војиновић тиме није решио проблем режије, јер 
је није ускладио с уметничким амбицијама самог 
Позоришта. Његов редитељски рад су одликовали 
брижљивост и вештина у уметничким циљевима 
и складности колективне игре, међутим, у оства-
рењима Отела Шекспира (1930), Краља Г. Кајаве и 
Р. де Флера, Јубилеја Момчила Милошевића (1931), 
Сирана од Бержерака Ростана, Пустолова пред вра-
тима Беговића, Госпође с камелијама Диме Сина 
(1932) и Припитомљене звери Шекспира (1933) 
– недостајале су новине у сценским ефектима. Уз 
њега је најчешће режирао Јосиф Срдановић (ко-
мади из народног живота и лаке комедије), потом 

Јован Гец (савремени репертоар), Емил Надворник, 
Михаило Васић, Милутин Џимић, Ватрослав Хла-
дић и Бојан Ступица, а оперско-оперетски реперто-
ар током сезоне 1931-1932. Николај Баранов.

Јосифа Срдановића и Јована Геца, као редитеље-
глумце, красили су сценско искуство, креативност, 
даровитост и интелигенција глумачког заната који 
су преносили на редитељски успешне инсценације 
и утицали поучно на глумачке генерације. Под уп-
равом Срдановића, до 20. августа 1928. игране су 
летње ”Соаре либр” (Soireés libres) у башти код 
„Париза“. 

Ангажман Бојана Ступице и Саве Северове то-
ком петомесечног рада није имао много успеха, 
осим режије Ане Карењине, јер су обоје, упркос 
талентима, имали више амбиција него искуства. 
Ступица је тражио истинитост у представама и да 
емоције на пробама буду истоветне као на јавним 
извођењима. Чак је инсистирао да за тамошњи ус-
таљени ритам рада, припреме новог комада трају 

Бранислав Војиновић, 
управник Народног позоришта 

(1928-1935)

1928-1935
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Репертоар

Репертоарска политика управника Војиновића 
је на почетку прве сезоне била углавном усмерена 
ка обновама комада. Наслеђени финансијски про-
блеми су такође условили прилагођавање публици 
у избору мање вредних али профитабилних стра-
них комада. Управа је у свом доследном плану има-
ла за циљ да задобијену публику убудуће задржи 
комадима са уметничко-педагошким квалитетима. 
Прва „народна школа”, како је Миливој Павловић 
у Српском књижевном гласнику окарактерисао 
скопско Позориште, развијала је репертоар у два 
правца – ка романтичним и националним комади-
ма за ширу публику и увођењем страних и домаћих 
оригиналних комада неафирмисаних писаца. 

Пошто је успешно решен главни проблем: задо-
бијене су симпатије публике према театру, чак је и 
створена навика да га маса посећује, прелази се на 
избор комада (...) на занимљивији европски ’салон-

тридесет дана, што је довело до отпора међу глу-
мачким ансамблом. 

Ликовност представа

У периоду од 1929. до 1938. сценограф и деко-
ративни сликар био је руски емигрант Александар 
Топорнин. Како се на ликовним елементима најви-
ше штедело, он је умео у инсценацијама вешто да 
извуче максимум којим располаже скопско позо-
риште: волео је китњасте, сликовите и јаке коло-
ристичке ефекте у духу старије сликарске школе. 
Иако хваљен за раскошна сценско-костимска ре-
шења у комадима Господар ковница, Посао је посао, 
Јунаци са Хелголанда, ипак је остао ускраћен за од-
говарајуће и неопходне услове рада и развоја тог 
дела инсценација. 

Божји човек
(1930-31)
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ски’ репертоар.72 
Честе премијере које су условљавале брзе при-

преме биле су разлог континуираног рада позо-
ришта, редовних прихода и одржавања пажње 
публике јер се нажалост државном, бановинском 
и општинском субвенцијом нису могли покри-
ти трошкови. Уз то, додаје Бранислав Војиновић, 
уметничка позоришта са сталном трупом, по ве-
ликим културним средиштима, имају спремљен 
обилан репертоар, који се датира од неколико годи-
на, те су у могућности да сваку премијеру обрађују 
онолико проба колико им је апсолутно довољно.73 
Скопско позориште је премијере постављало у про-
секу након девет проба. Несумњиво је да су се суп-
тилнијом анализом могле поставити јасније нијан-

72 Петар Митропан, „Позоришни преглед“, Јужни преглед, бр. 2, 
1929, 89-92.

73 Др Бран. Војиновић, „Могућност уметничког рада Нар. позо-
ришта у Скопљу“, Јужни преглед, бр. 1, 1932, 22-32.

се текста. Ипак, брз интензитет рада скопског по-
зоришта, нису умањивали вредност учинка пред-
става, јер је такође било важно колико се и како 
радило, студирало и уносило интелигенције. Као и 
у другим позориштима, циљ је био што већи број 
премијера током једне сезоне, а како је писао Ми-
ливоје Живановић – највећи проблем је био што 
нисмо имали времена ни могућности да о ономе 
што смо радили довољно размишљамо. Дисципли-
на нас је терала да свој посао схватамо олако, да 
улећемо авантуристички и не истражујемо суви-

Плакат за премијеру представе 
Београд некад и сад

(1933)
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Петровића за лектора и драматурга уведене су 
представе за децу. Живом речи на позорници, изра-
женој у форми блиској дечјем схватању, динамиком 
догађаја који се развијају такође у домашају дечје 
фантазије, може се много постићи код малишана...76 
Иако изван организације Позоришта, у Скопљу је 
обележена 100. годишњица рођења Јована Јова-
новића Змаја у организацији Друштва пријатеља 
уметности „Јефимија“ 25. марта 1933. у дворани 
Позоришта. Новопокренути лист „Вардар“ почев 
од сезоне 1932-1933. пратио је живот у Вардарској 
бановини, уз најаве дневног и недељног позориш-
ног репертоара, приказе премијера и нову рубрику 
’Глумачки портрети’.

Прва преведена бугарска комедија Скакавци 
Стефана Костова, постављена је на сцену током се-
зоне 1934-1935. у режији Јосифа Срдановића. 

Публика

Састављајући репертоар сценски занимљивим и 
динамичним комадима, Војиновић се врло прециз-
но и смислено прилагођавао хетерогеној публици 
по националном саставу, психологији и укусима. То 
је свакако представљало компромис са публиком, 
по угледу на светска позоришта ради побољшања 
тешког финансијског стања.

Скопље је током Војиновићеве управе већ има-
ло публику с којом се ретко које позориште могло 
похвалити. То је био свеукупан резултат дугого-
дишњег рада свих управа, систематски осмишље-
ног у правцу формирања публике и њеног укуса. 
Највећи део позоришне публике је био средњег 
сталежа, изузимајући премијере. Ниске цене и из-
бор комада, условиле су шароликост друштвених 
слојева – од фесова и кечева до шешира и цилинде-
ра. Домаћи писци на сцени подстицали су стварање 
нових дела која буде националну свест и јачање 
духа у свим слојевима друштва Јужне Србије. Позо-
риште је било расадник наше националне културе 
76 Петар Митропан, „Сезона 1932/1933. Народног позоришта у 

Скопљу“, Мисао, бр. 7-8, 1933, 474.

ше.74 Просечно трајање припреме чак и захтевнијих 
комада је било двадесетак дана, што није било 
могуће ни са најискуснијим и најталентованијим 
уметничким снагама. Када би се променио начин 
рада, дуже припреме комада би условиле ређе пре-
мијере, мању посећеност и неопходно смањивање 
глумачког ансамбла. Мањи број извођача би био 
приморан да игра углавном комаде модерних дра-
матичара с мало лица, а који нису били привлачни 
за публику. Постојали су изузеци, као Хамлет који 
се током сезоне 1929-1930. спремао два месеца. 
Прво сценско извођење Злочина и казне Достојев-
ског 1932-1933. je у припреми трајао три до четири 
недеље. 

Књижевни лист питомаца Велике медресе 
Краља Александра Првог у Скопљу од сезоне 1929-
1930. доносио је приказе премијера, попут учени-
ка петог разреда.75 Први пут су изведени Госпођа 
министарка, оперета Врачара М. Милоа, на музика 
Даворина Јенка. 

Друга сезона је донела свежији репертоар, ста-
билизацију позоришта и уметничко и организа-
ционо јачање глумачког ансамбла. Током сезоне 
1930-1931. пажњу је привукло прво извођење ко-
мада Патриота Алфреда Најмана у Југославији, 
због ретко добре интерпретације, одличних кости-
ма и техничке опреме – као усклађеној допуни сти-
лизованој режији Бранислава Војиновића.

Музичка грана репертоара је током сезоне 1931-
1932. побољшана ангажманом диригента Јосипа 
Рајхенића и оркестра, а водеће улоге су припадале 
двема чланицама ансамбла, школованим глумица-
ма, Мери Оливијери и Ани Дорјан, уз баритона Ни-
колаја Баранова и тенора Стефана Писека. Врхунац 
музичке сцене у овој сезони били су Травијата 5. 
јуна 1932. у режији Баранова, потом Мадам Батер-
флај и Слепи миш крајем сезоне. Ипак, на почетку 
наредне сезоне, Војиновић је укинуо Оперету. 

Од сезоне 1932-1933. доласком Живојина 

74 Др Петар Волк, Миливоје Живановић, монографија, Театрон, 
Музеј позоришне уметности Србије, Београд 1976.

75 Абас Реџепагић, „Позоришни преглед“, Весник, бр. 1, 1929, 15.
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на крајњем нашем Југу.77 О томе сведочи „Југосло-
венски гласник“: Више него у Београду, а несумњиво 
више него и у ком граду у унутрашњости, у Скопљу 
је Народно позориште полазна тачка духовно-кул-
турног живота, живо средиште коме је поклоњена 
стална и многострука пажња свих слојева грађана 
и, што је потребно подвући, грађана свих вероиспо-
вести.78 

Гостовања

Гостовања великих глумаца централних позо-
ришта утицала су благотворно на игру глумачког 
ансамбла и васпитавање и образовање укуса публи-

77 Аноним, „Скопско народно позориште са успехом врши своју 
мисију на Југу“, Штампа, бр. 386, 11.03.1935.

78 П., „‘Поп Константин’ на скопској позорници“, Југословенски 
гласник, бр. 28, 28.10.1930.

ке. Углавном су долазили београдски глумци79 али 
су велики траг оставиле и стране трупе, Париско 
амбулантно позориште Мала сцена (фебруар, март 
1930), три концертна гостовања певачких друшта-
ва, концерт солиста Варшавске опере и балетско 
вече Ксеније Грунт. О гостовању прашке групе Ху-
дожественика (два пута током сезоне 1930-1931) 
постоји запис да је оставило дубок и значајан траг 
(...) као позориште које доследно и смело стоји на 
ризичној висини уметничке ’савести’ и своју умет-
ност – ’свесну својих узвишених социјалних, етичких 
и естетских задатака.80

79 Љубинка Бобић, Добрица Милутиновић (1929-1930), Војислав 
Турински и Ивона Петри (1930-1931)

80 Аноним, „Художественици у Скопљу“, Скопски гласник, бр. 119, 
1930.

Ансамбл Народног позоришта 
са управником Браниславом 

Војиновићем
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ку, одржавајући неопходан уметнички ниво Позо-
ришта и сачувавши поверење разноврсне скопске 
публике. Репертоар је код њега увек представљао 
мирење традиције с прогресом.85 Након неколико 
година рада је, прилагодивши се и упознавши сре-
дину, изоштрио своје мерило репертоара и могао 
да буде амбициознији у избору комада. О томе све-
доче блиставе инсценације класичног европског 
и домаћег репертоара, који је понекад, због фи-
нансијског опстанка, морао да буде компромисан. 
Међутим, као ни претходни управник, Војиновић 
није допринео развијању драматике са македон-
ском тематиком и на македонском језику. Управ-
ник Војиновић је заступао гледиште да је позори-
ште изван свог визуелног облика– компликована 
синкретичка уметност и да све компоненте треба 
подједнако обрађивати. Позориште тек са публи-
ком добија идентитет, уз уметничке тенденције 
развоја и дужност да публику, осим што забавља и 
васпитава, учи да креира сопствени укус вреднос-
ти.

Војиновић је неговао гостовања, глумачке про-
славе, бесплатне представе, под ведрим небом по 
Вардарској бановини, у једној сезони одржао му-
зичко позориште. 

Међу препреке развоју позоришне уметности 
уопште, истицао је новинску позоришну критику, 
као и недостатак закона о позоришту. Војиновић је 
од финог укуса и културе заслужан што је подигао 
морал и схватање дужности код целог особља.86 
Глумачки ансамбл је био хомоген, на одређеном 
уметничком нивоу, освежен младим снагама.

Др Бранислав Војиновић завршава дугого-
дишњи мандат у Скопљу када је указом од 13. мар-
та 1935. постављен за новог управника Народног 
позоришта у Београду. 

85 Аноним, „Др Брана Војиновић као позоришни човек“, Скопски 
гласник, бр. 350, 16.02.1935.

86 Петар Митропан, „Сезона 1930/1931. у Скоп. Народном позо-
ришту“, Мисао, бр. 3-4, 1931, 232-233, 236-237. 

Турнеје

Војиновић је, уз помоћ субвенција Банске упра-
ве, организовао турнеје по већим градовима Маке-
доније.81 Извођени су комади на српско-хрватском 
језику на високом редитељском, глумачком и де-
коративном нивоу. Др Душан Недељковић је 1934. 
похвалио и истакао значај скопског Позоришта и 
благотворну улогу (...) на домаћу драму уопште.82 
Међутим, из политичких разлога, драмска књи-
жевност на македонском језику и комади с темати-
ком из македонског живота није стављана у први 
план. Ми смо се толико били саживели са средином, 
да нам то не би било тешко. Али, у Позоришту се 
о томе није уопште могло расправљати, и Брана 
Војиновић је био категорично против представа на 
македонском језику. Публика је разумела наш поло-
жај и није нам замерала.83 

Интеракција Позоришта и публике по местима 
Јужне Србије најбоље се види у рецензији једне од 
турнеја скопског позоришта: Отишли су. Оставили 
су нам успомену која ће нам, као пријатан сан, дуго 
остати у свести. (…) У њиховој складној игри има 
нечег художественог. То мора сваки непристра-
сан посматрач признати. (…) Кад се имају у виду 
тескобност позорнице и друге потребе, којих је ре-
жија била лишена на путу, онда се намеће питање: 
какву ли тек игру дају у својој кући? Скопска трупа 
достојно репрезентује на класичном Југу нашу позо-
ришну уметност. Ми јој по дужности изјављујемо 
захвалност у име Лесковчана на посети.84

Током седмогодишњег вођења Позоришта, Бра-
нислав Војиновић је успео да оствари, према датим 
околностима, једино могућу репертоарску полити-

81 Турнеје су се одржавале крајем сезона, осим у почетној 1928-
1929.

82 Др Душан Недељковић, „Једна уметничка дужност позоришта 
и једно њено испуњење“, Српски књижевни гласник, 1.02.1934.

83 Др Петар Волк, Миливоје Живановић, монографија, Театрон, 
Музеј позоришне уметности Србије, Београд 1976.

84 Аноним, „После гостовања Скопљанског позоришта“, Леско-
вачки гласник, 28.06.1930, 8-9.
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ПЕТИ ПЕРИОД РАДА
Велимир Живојиновић Massuka (1935-1941)

Велимир Живојиновић-Massuka ступа на дуж-
ност управника у Скопљу 1. априла 1935. чиме по-
чиње пети период рада Позоришта. Чврсти темељи 
за успешно вођење до 1941. били су у његовом ши-
роком и стручном образовању, стеченим искустви-
ма као управника и редитеља Народног позоришта 
у Београду, позоришног рецензента, драматичара 
и песника. Стручним залагањем и благотворним 
утицајем он је стално богатио уметничку делат-
ност Позоришта новим и савременим садржајем 
и уздизао га на високи уметнички ступањ.87 Одраз 
се видео у посвећености репертоару, сценским по-
ставкама, стварању и усавршавању глумачког ан-
самбла.

Ансамбл

Управник Живојиновић је постављао захтевне 
комаде са неопходним психолошким анализама те-
кста. Сложенији рад ансамбла је по својим уметнич-
ким и стваралачким квалитетима могао да адек-
ватно одговори захтевима репертоара. Међусобна 
веза стручног рада редитеља и залагање глумачког 
ансамбла давала је снажне инсценације и уздизала 
ниво Позоришта. Радна дисциплина, коју је увео 
Војиновић, сада је била још оштрија, непрекидног 
ритма рада већ од јутарњих часова и у паралелном 
раду на више комада. 

Велимир Живојиновић је волео дубоке психо-
лошке комаде у споријем ритму, али је у инсцена-
цији Туђег детета дао ведар тон – атмосфера ве-
дрине, свежих боја, коју је дао у представи редитељ 
г. В. Живојиновић, владала је кроз цео комад, који је 
сакупио рекордан број посетилаца и изазвао право 
одушевљење. Добро погођен тон, темпо и колорит 
давали су утисак хармоније. Ансамбл се показао као 

87 Боривоје С. Стојковић, Историја српског позоришта од 
средњег века до модерног доба (драма и опера), Музеј позо-
ришне уметности Србије, Београд 1979, 808.

добро организована целина.88

Сценографија и режија

Позоришне проблеме унутрашње организације 
који су дуго присутни, Живојиновић је успешно 
решио заменама: за сценографа, одласком Топор-
нина 1938. је постављен Ђурђе Теодоровић који је 
након једне сезоне рада, замењен Николом Марти-
новским као главним и Томом Владимировићем и 
Василијем Поповићем као сарадницима. 

Бавећи се режијом Живојиновић је уочи одлас-
ка Војиновића из Позоришта појачао редитељски 
кадар: Срдановић и нова снага Ватрослав Хладић 
(1934-1935), Владимир Скрбиншек (1935-1936, ре-
дован 1937-1938, к.г. 1939-1940), Јосиф Срдановић 
и Петар Матић. Током наредних сезона, неки реди-
тељи су дуже или краће гостовали: Раша Плаовић 
(1937-1941), Анђелко Штимац (1937-1939, од 1939. 
до рата редовни редитељ), Анте Шољак (1937-
1939); руски редитељи Вера Греч и Поликарп Па-
влов, а као редовни само те сезоне – Фердо Делак 
(1938-1939).

Репертоар и драме на дијалекту

Живојиновић је у креирању репертоара био 
бескомпромисан за уметничка прилагођавања уку-
сима публике. Тако је слободу избора комада из 
страног репертоара уметничке драмске или сцен-
ске вредности, комбиновао са репертоаром из цен-
тралних позоришта, репризама и обновама дела 
која су била позната по одличном одзиву публике. 
То није утицало лоше на одржавање одређеног ни-
воа Позоришта, све док успех једне од најбољих се-
зона није прекинуо рат (1940-1941). 

Главни лектор и драматург је био професор Сло-
88 Петар Митропан, Јужни преглед, март-април 1936.

1935-1941



36

је довео до тога да се у Позориште иде као на ходо-
чашће. На турнеји по Вардарској бановини, комад 
је носио са собом македонске песме, уз топлину 
која веје с ове тако блиске нам драме.89 

Ленче Кумановче (Бегалка) Васила Иљоског 
(Василија Илића) први пут је изведена током уп-
раве Радивоја Караџића (1927/1928), да би поново 
била постављена на сцену 15. децембра 1936. По-
учен популарним народним комадима као што су 
Ђидо и Коштана, о чијем је постепеном успеху на 
скопској сцени већ било речи – као првом кома-
ду који је игран на неком од српских дијалеката – 
Иљоски је написао једну варијанту Зоне – куманов-
ско Ленче. Блискост која се остварује са публиком, 
лежи у томе што је комад, по ауторовим речима, 
писан за широке народне слојеве, који се дубоко 
посвећују и удубљују у најтеже проблеме њихове 
реалности које су пресликане на позоришне даске. 
89 Мих. Серафимовић, „Печалбари“, Глас Полога, Тетово 

27.06.1936.

бодан А. Јовановић који је залагањем допринео да 
на скопској сцени заиграју комади на дијалекту. 
Тако се позориште приближило средини.

Први такав подухват је била драма Печалбари 
Антона Панова (Антонија Пановића) премијерно 
изведена 3. марта 1936. на којој је Јовановић из-
вршио језичку редакцију, помагао на пробама и 
обезбедио одговарајуће ношње. Добро написан ко-
мад Печалбари представља посебност јер је текст 
писан на македонском дијалекту што је посебно 
надахњивало глумце у уметничким креацијама. 
Невероватан успех представе такође је постигнут 
Срдановићевим пуним и полетним редитељским 
изражавањем идеолошких и техничких страна 
правилно протумаченог текста. Реализам унутра-
шњег сагоревања печалбарског живота подиже се 
до голготске трагичности, без имало улепшавања. 
Музички аранжмани, под руководством компози-
тора Стевана Шијачког, обојили су драмску причу 
јужносрбијанским играма. Велики одјек Печалбара 

Ансамбл у костимима из 
представе Растанак на мосту 
(1937-38)
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Зато својим колоритом и расположењем, уз реди-
тељску вештину г. Срдановића истиче локалну боју 
и тиме има дражи за средину у којој се приказује. 
Слободан А. Јовановић истакао је три корисне од-
лике комада: поступци јунака су логични и пси-
холошки мотивисани, добро пронађени типови и 
свеж хумор, а међу мане убраја то што се ‘његова 
списатељска амбиција своди на то да буде народни 
писац’...90 По Митропановој процени, велики успех 
пријема код публике је била двострука: песме и 
игре које дају живост и говор у дијалекту чине да 
се публика присно веже за радњу на сцени и тако 
лако прихвати позориште. 

Током припремања комада Новац је убист-
во (Парите се отепувачка) Ристе Крле, децембра 
1938. из бановине је стигла наредба да се комад 
скине с репертоара јер македонски језик пред-
ставља опасност по српство. Та обустава је дошла 
90 Слободан А. Јовановић, Позоришне студије и критике, Музеј 

позоришне уметности Србије, Београд 1993, 156.

с мотивацијом да би дело на дијалекту створило 
поддијалекат91. Живојиновић о позитивној одлуци 
министра просвете на његово писмо и објашњење, 
не обавештава власти у Скопљу. 

Драма обућара г. Крлевића већ је примљена.92 
Комад Нагазио човек (Чорбарџи Теодос) Васила 
Иљоског (Василија Илића) првобитно је написан на 
српском језику. По савету г. Јовановића, ради већег 
успеха код публике, пребачен је у скопски дијалекат. 
Такође је дао савете како да се драматуршки што 
боље изградe мотиви из народне поезије у драмски 
текст. Када је Слободан А. Јовановић повезао уп-
равника Живојиновића са завршеним делом93, по-
ставило се питање како у сред Скопља приказати 
комад са темом похлепе за новцем. Живојиновић је 

91  Стварање још једног језика на бази дијалекта.

92 Објава, Јужна Србија, 15.03.1938.

93 Нажалост Слободан А. Јовановић није присуствовао извођењу 
првенца Риста Крле.

Лако је мушкарцима
(1937-38)
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крајем априла 1937. није имао успех претходна два, 
нарочито Печалбара. Међутим, публика је радозна-
ло одлазила у позориште да гледа у колоритној де-
корацији, неусиљене живости глумаца. 

Комад у осам слика На вилајету Зоре Вандоро, 
премијерно изведене 20. априла 1939. представља 
први покушај стварања народне музичке драме. 
Аутор је једну страницу прозе ради повезивања 
радње, сложио у логичну целину са македонским 
народним препевима. У композицијама Шијачког, 
који је обрадио песме и докомпоновао одређене 
делове, главне партије је носио хор, без оркестра, 
док су соло деонице изводили драмски глумци. Ово 
национално-романтично дело са фолклором је на-
ишло на одличан пријем – до краја сезоне изведено 
је девет пута пред око две хиљаде гледалаца.

Како је Ристо Крле био непрофесионални писац, 
тако је његова амбиција у комаду с певањем, Анти-
ца, била усмерена на приче, анегдоте и предања из 
народа. Писана је у дијалекту струшког краја и обо-

предложио измену: нека родитељи покажу жељу за 
убиством, али нека писац пронађе расплет који ће 
се завршити ‘хепиендом’.94 Новопокренути скопски 
књижевни часопис „Луч“ је у рубрици Позоришни 
преглед донео рецензију Борислава Благојевића: Г. 
Илић има несумњивог талента за писање драмских 
дела; он својим комадима даје и симпатичну ориги-
налност јер их пише на дијалекту којим говоре ње-
гови јунаци.95 У овом комаду Скопље је приказано 
из другог угла – шаљив одјек с призвуком конвен-
ционалног романтичарског штимунга. Специфич-
ним даром, који посебно хвали Петар Митропан, 
писац опажа спољашње ситуације које су комичне 
и уз дозу ироније, засмејавају публику. Ипак, овај 
комад, као трећи писан на дијалекту и приказан 

94 Др Слободан А. Јовановић, „Велимир Живојиновић, сећања и 
размишљања“, Мостови, бр. 26, 1976, 149.

95 Борислав Ив. Благојевић, „Нагазио човек“, Луч, бр. 1, 1937, 47-
48.

Емил и детективи
 (1937-38)
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гаћена топлим македонским народним песмама. 
Његов стил је непосредан, спонтан, без дотицања 
дубоких психолошких и социолошких проблема 
околине. Његова дела су радо играна јер су при-
ањала публици у разумевању текста и саосећањи-
ма. Иако је дело оцењено с драматуршким слабо-
стима, од премијере 2. јануара 1940. посећеност је 
била велика, утолико што је за само пола сезоне 
приказана девет пута пред препуном салом. 

Последње дело на дијалекту које je до 1941. 
играно на скопској сцени, донело је још једну жи-
вотну причу– фолклорно-социјалну слику опадања 
обућарског заната. Христо Крлевић је осећао оба-
везу да кроз драмско дело Милион мученика (Ми-
лион маченици) прикаже кризу занатства. Режија је 
под палицом Јосифа Срдановића истакла у живом 
темпу две крајности комада – душевну ведрину 
и стварност пропадања. Премијерно изведен 15. 
октобра 1940. комад је имао добар одзив публике 
која је саосећала због блискости у темпераменту и 

језику. 
Критичари су се усредсредили на подухват и 

подршку политике управника Живојиновића да 
одржи циљ и развије репертоар у жељеном и неоп-
ходном правцу за публику и развој средине. Када је 
фебруара 1939. пала влада Милана Стојадиновића, 
а тиме и промењена бановинска управа, извођење 
дела на дијалекту више није било спорно питање. 

Занимљива позоришна дешавања ван сцене, ти-
цала су се оснивања глумачке читаонице. Како је 
Глумачка реч донела вест, идеја је потекла на ини-
цијативу Милутина Џимића, председника секције 
Удружења глумаца у Скопљу, посвећене завештању 
Р. Летића који је оставио друговима малу књижни-
цу. Тако је основана читаоница која носи његово 
име, што је дало мотива другима да приложе по-
клон-књиге. То је једини пут да се Читаоница по-
миње, касније нема записа.96

96 Аноним, „Скопље оснива глумачку читаоницу“, Глумачка реч, 
бр. 20, 1.10.1936.

Рођака Бета
(1937-38)
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организацијом Позоришта98: апел за већу помоћ 
која би омогућила у наредне три године неопход-
ну организацију посла, запошљавање неопходног 
драматурга, побољшање услова рада и живота ан-
самблу, самим тим и његов повећан број. Тиме би се 
решило социјално питање представљачког особља 
и целокупног учинка Позоришта. 

Аматерске представе и позоришне дружине

Аматерска позоришна активност је била изра-
жена у скопским средњим школама. Управа Позо-
ришта је одлучила да направи сарадњу дилетант-
ских омладинских глумачких снага и професионал-
них глумаца. У свој репертоар уврстила је комедију 
Емил и детективи Кестнера која је по теми блиска 

резултате“, Политика, 15.08.1937.

98 Миливој Павловић, „Проблем Скопског народног позориш-
та!“, Српски књижевни гласник, бр. 6, 1937, 477-479.

Локална штампа је упућивала примедбе на рад 
Позоришта, без обзира на разумевање целокупне 
ситуације и околности у којима позориште ради. 
На Ускрс 1937. нови „Јужни весник“ је у непотписа-
ном тексту „Национално-културна мисија Народ-
ног позоришта у Скопљу“ донео критике на мањак 
националног репертоара са фолклором и музиком 
и одлазак глумачких снага, упућујући отворен по-
зив за смену управника, очигледно по политичким 
инструкцијама. Са друге стране, дописник „Поли-
тике“ из Скопља хвали рад позоришта у односу на 
публику која се све више интересује за позоришни 
живот, чак и периферијску публику која, притисну-
та борбом за егзистенцију није раније посећивала, 
нити имала могућности да показује интересовања 
према овом виду културе, чиме је постигло једно 
од најважнијих задатака о почетка оснивања – не 
само тзв. друштвеној елити већ и народним ма-
сама.97 Неки критичари су се бавили унутрашњом 
97 Б. Антић, „Скопска позоришна управа наставиће репертоар-

ску политику из прошле сезоне пошто је она дала врло добре 

Бела болест
(1937-38)
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омладини. Уз ђачки ангажман на сцени, предста-
ва се показала као сјајан педагошки потез. Такође, 
позориште им је приближено кроз њима близак 
медиј, „биоскопским елементима“ у режији - нат-
писима на платну који бележе кретања на сцени. 
Успех је био очигледан јер је представа изведена 
два пута у позоришту и шест пута на гостовањима. 
На редовном репертоару Народног позоришта, од 
сезоне 1932/1933. почињу представе за децу, али 
неједнаким интензитетом.

Поводом друге премијере Руског драмског 
друштва, Петар Митропан бележи рад дилетаната 
који су све интензивнији, што је доказ подизања 
уметничке културе. Постојале су дружине „Дојчин“ 
и „Јефимија“. Апеловало се да бановинска позори-
шта преузму одговорност за дечије представе и по 
унутрашњости, док се не оформе самостална де-
чија позоришта и не ојача оскудна дечија драмска 
књижевност. 

Пети период рада (1935-1941) под управни-

ком Велимиром Живојиновићем постиже умет-
ничку зрелост јер се Позориште повезује са свим 
друштвеним слојевима, оживљава се сценско-му-
зички живот и приказују се домаћи, македонски 
драматичари тј. комади на македонским дијалек-
тима. Тако је ојачано тројство: драмски писац, глу-
мац, гледалац. Дошавши у Скопље на функцију, дао 
је значај чистоти сценског језика и донео комад Пе-
чалбари, чиме је померио границе у репертоарској 
политици. 

* * * * *

Плакат за представу за ђаке 
Хаџи Ђера
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више одговара литература романтизма, зато је 
романтика на репертоару нашег позоришта још 
увек најбоље виђена. (...) Позориште без публике је 
непотребна друштвена установа. (...) Уметнички 
рад Скопског позоришта, без много већих мате-
ријалних улагања, не би могао пружити знатно 
виши уметнички ниво представа, а под оваквим 
условима је немогуће променити правац рада. (...)99

Први период рада (1913-1915) под руковод-
ством Бранислава Нушића, био је најкомплекснији 
у покретању позоришног организма. Репертоарска 
политика је била базирана на националним кома-
дима с фолклорним елементима и водвиљима који 
су лако допирали до публике. По угледу на београд-
ско Народно позориште, режију су изводили искус-
ни глумци, до успостављања режије као самостал-
не и професионалне делатности. Прва фаза је била 
одлично изграђен темељ и припрема за стваралач-
99 Др Бран. Војиновић, „Могућност уметничког рада Нар. Позо-

ришта у Скопљу“, Јужни преглед, бр. 1, 1932, 22-32.

Народно позориште у Скопљу је заступало про-
светитељску идеју у Јужној Србији, сложеној нацио-
налној средини по језичкој, верској и социјалној 
разноврсности. Захваљујући Браниславу Нушићу 
који је поставио важне темеље, покренута је кул-
турна реформа кроз пет развојних фаза позоришта 
(1913-1941). 

Народно позориште у Скопљу је показало раз-
новрсну слику гледалишта – српско-хрватског, ма-
кедонског, турског, јеврејског, цинцарског, грчког, 
албанског и бугарског – које је постављало и усло-
вљавало смерове развоја позоришне уметности.

Позориште је мерило не само културно-умет-
ничких, већ и материјалних моћи средине у којој 
делује. (...) Позориште је компликовано као сваки 
организам. У њему је све повезано живим везама, 
тако да једно без другог нема живота. (...) Поред 
много прича о модернизирању Скопља, (...) скопском 
позоришном гледаоцу, његовом моралу, философији 
брака,друштвених односа, његовој фантазији нај-

На поселу
(1937-38)
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ки узнос, бујан и динамичан позоришни живот који 
се развијао пуне две деценије. 

Други период рада (1918-1922) је представљао 
други почетак. Послератна Нушићева обнова дала 
је основе за две управе Андрије Милчиновића и 
Бране Цветковића. Настављају са тражењем од-
ређене уметничке физиономије у скромним усло-
вима рада – обогаћивањем ансамбла, ангажовањем 
руских редитељских и глумачких уметника, осни-
вањем Драмске школе, увођењем драмских кон-
курса чиме јача домаћа драма. Успех Коштане ће 
постати упориште за постављање домаћих драма-
тичара на македонским дијалектима.

Трећи период рада (1922-1928) под управом 
Радивоја Караџића протицао је у борби да се обез-
беде прикладни услови рада, изгради нова зграда 
и уметничка физиономија Позоришта. Репертоар 
су красиле инсценације са солиднијом декоратив-
но-костимском опремом и сценском дисциплином 
која је јачала глумачки ансамбл. Појављују се дела 

светских класика и нова дела домаћих југословен-
ских драматичара (Јован Танић, Василије Илић и 
Пера Ж. Илић). Играно је прво дело на македон-
ском дијалекту Старо Скопље, приликом свечаног 
отварања нове позоришне зграде. Организовао је 
турнеје по градовима Јужне Србије и приближио 
позоришну уметност најширој публици. Позори-
ште добија званичан назив – Народно позориште 
Краља Александра Првог.

Четврти период рада (1928-1935) подиже По-
зориште на виши уметнички ниво, финансијски 
га стабилизује, афирмише га на ширем простору 

Милутин Јаснић
у представи На поселу

(1937-38)
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певањем и они чија је аутентичност у костимима 
и декору) и други – нова дела југословенских писа-
ца што је једна од главних карактеристика од 1928. 
Од страних писаца, најпопуларнији је био Шекспир, 
потом Молијер у Верешчагиновим маштовитим ре-
жијама, а бројна страна дела су имала премијерна 
извођења баш у Скопљу. Током једне сезоне пред 
Други светски рат, на драмски стечај стигло је чак 
шездесет оригиналних домаћих драма. Рекордна 
извођења су достигле драме: Коштана и Зона Зам-
фирова са по осам стотина извођења и Печалбари 
око осамдесет. Представе за децу и омладину у 
континуитету преузимају Живојин Петровић, Сло-
бодан А. Јовановић и Олга Томић од 1932. до 1941. 
Делатност се кретала у два правца – с једне стране 
у скопском позоришту, а са друге од стране Дечјег 
позоришта под окриљем скопског Друштва прија-
теља уметности „Јефимија“ са циљем да се позо-
риште приближи деци. Позоришни аматеризам се 
развијао уз подршку Позоришта али је оснивање 
дечјег позоришта онемогућило избијање рата. 

Ја сам увек заступао гледиште да се пре свега 
мора поћи од домаће драме као основице... (...) сма-
трам да домаће ствари, добро позоришно опремље-
не и онда када литерарно и техничко-позоришно 
не могу да се мере с извесним страним стварима, 
имају то преимућство да су публици присније, и по 
духу и по оном што третирају. Оне су једино кадре 
да временом створе код нас праву позоришну ат-
мосферу и изграде позоришну традицију и наш по-
зоришни стил. Мислим да наставим (...) линију коју 
је поставио г. др Брана Војиновић, јер налазим да је 
она потпуно исправна. А и по тврђењу свих људи са 
којима сам овде имао прилике да разговарам, та по-
зоришна политика је показала и корисне позоришне 
резултате. 100

Редитељи, који су већином били и глумци, били 
су често у раскораку између понуђеног репертоара 
и својих капацитета за сложеније уметничке задат-
ке. Све режије је одликовао велики број премије-

100Љуб. М. Добричанин, „Нови управник Народног позориш-
та у Скопљу г. В. Живојиновић о својим плановима“, Правда, 
7.04.1935.

изван Скопља. Под управом Бранислава Војино-
вића Позориште добија нове елементе – неговао 
је гостовања, глумачке прославе, бесплатне пред-
ставе под ведрим небом по Вардарској бановини, 
у једној сезони одржао музичко позориште. Развио 
је и публику: уз уметнички развој и дужност да је 
забави и васпитава, научио ју је да креира сопстве-
ни систем вредности. Режија добија посебан значај 
који има у модерној позоришној уметности. 

Пети период рада (1935-1941), захваљујући ан-
гажовању претходних управа које су покушавале 
да успоставе чврстину Позоришта на свим пољима, 
достиже зенит свог рада. Уметничка зрелост коју 
спроводи Велимир Живојиновић, повезује Позори-
ште са свим друштвеним слојевима, оживљава се 
сценско-музички живот и приказују се домаћи, ма-
кедонски драматичари тј. комади на македонским 
дијалектима. 

Глумачки и редитељски ансамбли су, током свих 
ових година деловања (1913-1941) имали око двес-
та педесет чланова. Првобитни ансамбл су чинили 
углавном глумци из Народног позоришта у Бео-
граду и путујућих дружина (1913-1915). У сталном 
ангажману је увек било између тридесет и четрде-
сет глумаца, а према потреби и статиста-аматера. 
Улогама се приступало детаљније и психолошки 
дубље, тако да се ’30-их и ’40-их година развио стил 
глуме – оплемењени реализам, који се суштински 
није разликовао од салонске или реалистичне глу-
ме. Неколицина глумаца је уживала углед и попу-
ларност, али се нису неговале глумачке звезде. Глу-
мачки ансамбл се прилагођавао жанровима, према 
одлукама управа и редитеља који су одређивали 
репертоар. 

Основно обележје историје Народног позори-
шта у Скопљу и полазиште сваке управе је био ре-
пертоар. Разлог је било што боље интегрисање по-
зоришне уметности свим слојевима друштва. Кроз 
такву политику, Позориште је имало забавну и про-
светитељску улогу и прилагођавало се према сре-
дини и могућностима ансамбла –задовољењу укуса 
публике. Репертоар се кретао у два правца: први – 
неговање националне класике (народни комади с 
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ра и кратак период припремања представа што је 
утицало на студиозност и уметничка достигнућа. 
Петровић је добро постављао национални репер-
тоар и утицао васпитно на младе глумце, Осиповић 
се бавио обрађивањем и разрађивањем драмског 
текста, Верешчагин (ширећи свестрану студију 
улоге и комада међу глумцима) и Лескова су уноси-
ли уметничке захтеве и амбиције. Верешчагинова 
режија комада Сан летње ноћи представљала је ве-
лики уметнички догађај 1920. по раскошном деко-
ру који је привлачио око публике, игра и залагање 
глумаца и редитеља у прецизности, вољи, интелек-
туалном снагом редитеља према нашој позорници 
и пружио праву уметност. Постојало је неколико 
одлика режија: сценски театрализам – комбина-
ција романтике и реализма; психолошки реализам 
– под утицајем Художественика уводи унутрашњу 
режију која дела тумачи студиозно; сценска стили-
зација – под утицајем модерних настојања ка спољ-
ној режији даје акценат сценском покрету, пласти-
ци, визуелној атракцији ка гротески и карикатури. 

Имала је кратак, тренутни ефекат бљеска на сцени 
у малом броју режија Верешчагина, Ступице, Федра 
Делака и Штимца. 

Музичка грана Позоришта се највише огледала у 
сценској музици у драмским делима, народним ко-
мадима с певањем, оперетама и операма, као и во-
калним и нструменталним концертима гостујућих 
уметника. Управник Караџић је 1923. из буџета 
тражио посебна средства за ангажовање оркестра 
и хора у континуитету, док се музички репертоар 
одржавао бравурама Мери Оливијери и Ане Дорјан.

Управници су током ангажмана и у каснијим 

Нада Замфировић
у представи На поселу

(1937-38)

1935-1941



46

до 1941. уз све чешћу драматику на македонским 
дијалектима, донело је темеље касније насталом 
македонском Народнем театру (Народен театар) 
након Другог светског рата. 

записима, истицали потребе, значај и суштину На-
родног позоришта у Скопљу: Рад на позоришту у 
Скопљу научио ме је радити и с најскромнијим сред-
ствима и уз тешке прилике па сам остао и даље у 
Скопљу, да бих показао и љепше резултате. Скопље 
је моје прво управничко мјесто и оно ће ми, као што 
и мој боравак у њему, остати ради тога и ради мно-
го чега другога, дуго у најљепшој успомени.101 Скоп-
ско ће позориште још дуго морати форсирати чис-
то национални репертоар, пак је стога и расписало 
нарочиту награду за дјело из мацедонског народног 
живота.102

Радивоје Караџић је истакао значај и суштину 
Народног позоришта у Скопљу: оно је наша култур-
но-национална потреба исто онако као и основна 
школа у селу (...) да је Народно позориште школа 
за одрасле и збориште за националну пропаганду, 
црква за окупљање и очвршћивање национално-
верних, за привлачење оних који ће ускоро и сами 
постати верни.103 

Народно позориште у Скопљу је основано у нес-
табилној политичкој клими, али духовно веома 
отвореној за културни препород. Позоришна умет-
ност је била најпогоднији облик обједињавања 
различитих националности и деловања на развој 
друштвено-културне средине која је дуго била 
под турском владавином. Главна окосница је био 
репертоар који је имао улогу да забави и подучи о 
историји нашег народа, племенитим особинама и 
развије укус публике. Захваљујући преданом раду 
управника који су га водили, значај позоришта у 
Јужној Србији се одразио на све друштвене стале-
же.

Грађење и учвршћивање Позоришта од 1913. 

101Andrija Milčinović, „Kako sam došao k teatru?“, Almanah Talija, 
Zagreb, 1922, 163-164.

102Андрија Милчиновић, „Народно позориште у Скопљу“, 
Југословенска обнова – Њива, бр. 23, 1920, 510. у „Домаћа дра-
ма и југословенска позоришта“, Савременик, бр. 4, 1923, 241-
242.

103Др Зоран Т. Јовановић, Народно позориште Краљ Александар 
I у Скопљу (1913-1941) том I, Матица српска, Нови Сад 2005, 
142.
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28. Ансамбл Народног позоришта у Скопљу на 
гостовању у Гостивару (фотографија)

29. Портрет Бранислава Војиновића, Љвов 
(Пољска), после доктората 1923. (фотогра-
фија)

30. Сцена из представе Кад би хтела, 1924. (фо-
тографија)

31. Ансамбл Народног позоришта у Скопљу на 
гостовању у Врњачкој бањи 1924. (с лева: Д. 
Раденковић, Раденковићка, Добрица Раденко-
вић, Д. Цветковић, А. Верешчагин, Љ. Филипо-
вић, М. Џимић, Б. Јовановић, Ж. Јоковић, Тодор 
Николовски, Реља Ђурић) (фотографија)

32. Ансамбл Народног позоришта у Скопљу на 
гостовању у Врњачкој бањи, 1924. (с лева): 
суфлер Басарић, Џимићка, Џимић, Пескова, Ве-
решчагин, Деса Филиповић, Љубиша Филипо-
вић (фотографија)

33. Сцена из представе Лесковчанин у Паризу, 
1925. (фотографија)

34. Сцена из представе Сплетка и љубав, 1925. 
(фотографија)

35. Сцена из представе Њурочка, 1926. (фотографија)
36. Добрила Џимић и Милан Вујновић у представи 

Њурочка, 1926. (фотографија)
37. Сцена из представе Две сиротице, сезона 1926-

1927. (фотографија)
38. Ансамбл Народног позоришта у Скопљу на 

гостовању у Врњачкој бањи 1926. (с лева, стоје, 
горе): декоратер, електричар, Милан Вујновић, 
суфлер Басарић, Верешчагин, Љ. Филиповић, 
Јелена; (с лева, седе): Џимићка, Џимић, Пескова, 
Милутиновић, Деса Филиповић) (фотографија)

39. Спољашњи изглед новоизграђеног Народног 
позоришта „Краљ Александар I“ . (3) (Музејска 
збирка Македонског народног театра Скопље)

40. Унутрашњи изглед новоизграђеног Народног 
позоришта „Краљ Александар I“ (8) (Музејска 
збирка Македонског народног театра Скопље)

41. Фотографије новог позоришта у изградњи (5) 
(Музејска збирка Македонског народног теат-
ра Скопље)

42. Плакат за представу Старо Скопље, премијера 
13. мај 1928.

43. Сирано од Бержерака, премијера, 27. новембар 
1928.

44. Сцена из представе Краљ Лир, 1928. (фотогра-
фија)

45. Портрет Бранислава Војиновића за радним 
столом, Скопље 1928-1929. (фотографија)  
(из заоставштине Бранислава Војиновића, Му-
зеј позоришне уметности, инв. бр .29117-1)

46. Уверење да је г. Војиновић постављен за управ-
ника и да је у служби од 23. априла 1928.

47. Техничко особље Народног позоришта у Ско-
пљу, новембар 1929. (фотографија)

48. Насловна страна чланске карте Официрског 
дома у Скопљу, 1929. (из заоставштине Бранис-
лава Војиновића, Музеј позоришне уметности, 
инв. бр.29109-11)

49. Указ који одликује Б. В. Краљевим ореденом 
Белог орла, 5. степена (из заоставштине Бра-
нислава Војиновића, Музеј позоришне умет-
ности, инв. бр.29099-4)

50. Визит-карта Б. Војиновића (из заоставшти-
не Бранислава Војиновића, Музеј позоришне 
уметности, инв. бр.29109-12)

51. Насловна страна легитимације Б. Војиновића 
(из заоставштине Бранислава Војиновића, Му-
зеј позоришне уметности, инв. бр.29109-14)

52. Програм отварања изложбе слика Г.А. Бала-
жа („Јефимија“) (из заоставштине Бранислава 
Војиновића, Музеј позоришне уметности, инв. 
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на предлог министра просвете, 20. фебруар 
1932.

70. Плакат за представу Пустолов пред вратима, 
премијера 2. фебруар 1932.

71. Плакат за Гетеово вече, 19. март 1932. (орга-
низује ‘’Јефимија’’, Друштво пријатеља умет-
ности Вардарске бановине, поводом 100 годи-
на од смрти)

72. Плакат за представу Пуковска кћи, 5. април 
1932. (свечана представа, 25-годишњица умет-
ничког рада Ане Дорјан)

73. Плакат за представу Газда-Јованов дом, 4. окто-
бар 1932.

74. Сцена из представе Злочин и казна 1932-1933. 
(Л. Јовановић, Миливоје Живановић, М. Велич-
ковић) (фотографија)

75. Матине са концертним делом и игранком, 
под високом заштитом Њеног Величанства 
Краљице Марије, пододбор Друштва „Српске 
Мајке“ приређује на други дан Божића 8. јану-
ара у средњој сали Официрског дома, Скопље 
(плакат) (из заоставштине Душице Војиновић 
Маринковић)

76. Плакат за представу Београд некад и сад, пре-
мијера 5. септембар 1933.

77. Диплома – под високом заштитом Њеног Вели-
чанства краљице Марије, почасним претседни-
штвом Њ. К. В. кнегиње Олге Друштво „Српска 
Мајка“ у Скопљу на основу лекарског прегледа 
одлучио је да се на дан 15. октобра 1933. до-
дели детету Душици Војиновић, одликованом 
похвалницом. (из заоставштине Душице Воји-
новић Маринковић)

78. Плакат Балетско вече, 4. децембар 1933. (у 
приредби „Јефимије’“, вече Пие и Пина Млакара

79. Плакат за Чајанку са игранком у сали Францус-
ког клуба, под високом заштитом Њеног Вели-
чанства Краљице Марије, пододбор Друштва 
„Српске Мајке“ у Скопљу (из заоставштине Ду-
шице Војиновић Маринковић)

80. Плакат за Његошево вече, 21. фебруар 1934. 

бр.29109-9)
53. Крштеница Бранислава Војивонића (из зао-

ставштине Бранислава Војиновића, Музеј позо-
ришне уметности, инв. бр.29109-18)

54. Службенички лист са списком положаја Б. 
Војиновића (из заоставштине Бранислава 
Војиновића, Музеј позоришне уметности, инв. 
бр.29109-19)

55. Сцена из представе Божји човек, сезона 1930-
1931. (фотографија)

56. Ансамбл Народног позоришта у Скопљу  са уп-
равником др Б. Војиновићем, на железничкој 
станици у Скопљу уочи одласка на турнеју по 
Вардарској бановини 1930. (фотографија)

57. Плакат за представу Пљусак, 17. фебруар 1931.
58. Плакат за представу Патриота, премијера 3. 

март 1931.
59. Плакат за представу Американска јахта у 

сплитској луци, 19. април 1931.
60. Програм за представу Госпођа министарка у 

Призрену, 27. мај 1931. 
61. Програм за представу Ивкова слава у Призре-

ну, 28. мај 1931.
62. Програм за представу Зона Замфирова, у При-

зрену, 30. мај 1931.  
63. Програм за представу Једна жена и три мужа, 

31. мај 1931.
64. Програм за представу Чвор, 31. мај 1931.
65. Програм за представу Лесковчанин у Паризу, 2. 

јун 1931.
66. Плакат за представу Краљ, премијера 13. окто-

бар 1931.
67. Сцена из представе Пустолов пред вратима, 2. 

фебруар 1932. (фотографија)
68. Са премијере Туђег детета 18. фебруар (гђа 

Мила Микић, г.г. Радивоје Летић, Петар Матић, 
Павле Богатинчевић и Миливој Величковић) 
(фотографија)

69. Документ о поставци Бранислава Војиновића 
за управника Народног позоришта у Скопљу, 
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(„Јефимија“ Друштво пријатеља уметности 
приређује вече у корист подизања песникова 
споменика у Београду)

81. Плакат за Концерт, 9. март 1934. (Гђа Мила 
Бошковић-Агатоновић, концертна певачица у 
организацији Удружења универзитетски обра-
зованих жена „Јефимија“)

82. Плакат за Концерт, 22. мај 1934. („Јефимија“ 
приређује концерт г. Романа Враге, првог бас-
баритона Варшавске опере)

83. Плакат за Концерт, 11. децембар 1934. (Позо-
риште уз сарадњу „Јефимије’“ приређује кон-
церт Евгенија Маријашеца, баса Оперског пе-
вача, бившег члана Миланске Скале, Београд-
ске опере и др. суделује и Госпођа Ксенија Си-
бирјакова, интерпреткиња интимних песама)

84. Ансамбл Народног позоришта у Скопљу у Ско-
пљу на гостовању у Призрену, 27. мај 1935. го-
дине (фотографија) 

85. Плакат за представу Ленче Кумановче, 24. де-
цембар 1936. (Музејска збирка Македонског 
народног театра Скопље)

86. Плакат за представу Доживљаји Радисава Ре-
поње, 8. април 1937. (свечана представа – прос-
лава двадесетпетогодишњице гђе Добриле Џи-
мић, првакиње скопског Народног позоришта)

87. Плакат за представу Војвода Луне, 27. септем-
бар 1937. (Добровољна ватрогасна чета града 
Скопља –Дилетантски одсек)

88. Ансамбл у костимима из представе Растанак 
на мосту, сезона 1937-1938. 

89. (с лева): Анте Шељак, Борзов, Бранко Ттаић; 
Пера Матић, Авдо Џимовић, Мима Предојевић, 
Пава Слука; Нада Урбан, Веља Живојиновић, 
Раша Плаовић, Елга Мацов, Добрила Џимић, 
Синиша Раваси (фотографија)

90. Милутин Џимић и Борзов у представи Емил и 
детективи, сезона 1937-1938. (фотографија)

91. Сцена из представе Емил и детективи, сезона 
1937-1938. (фотографија)

92. Сцена из представе Емил и детективи, сезона 

1937-1938. (фотографија)
93. Сцена из представе Емил и детективи, сезона 

1937-1938. (фотографија)
94. Лепосава Ђорђевић у представи Издаја код Но-

варе, сезона 1937-1938. (фотографија)
95. Макс Фуријан и Владимир Сkрбиншек у пред-

стави Издаја код Новаре, сезона 1937-1938. 
(фотографија)

96. Владимир Србиншек и Анђелко Штимац у 
представи Издаја код Новаре, сезона 1937-
1938. (фотографија)

97. Стева Јовановић и Милан Вујновић у представи 
Бела болест, сезона 1937-1938. (фотографија)

98. Стева Јовановић у представи Бела болест, се-
зона 1937-1938. (фотографија)

99. Милутин Јаснић и Мери Подхраски у представи 
Бела болест, сезона 1937-1938. (фотографија)

100. Стева Јовановић, Џиновић и Владимир Сkрбин-
шек у представи Слуга двају господара, сезона 
1937-1938. (фотографија)

101. Сцене из представе Слуга двају господара, сезо-
на 1937-1938. (2 фотографије)

102. Милутин Јаснић и Мери Подхраски у предста-
ви Слуга двају господара, сезона 1937-1938. 
(фотографија)

103. Милутин Јаснић и Синиша Раваси у представи 
Слуга двају господара, сезона 1937-1938. (фо-
тографија)

104. Мери Подхраски у представи Слуга двају госпо-
дара, сезона 1937-1938. (фотографија)

105. Хор кувара из представе Слуга двају господара, 
сезона 1937-1938. (фотографија)

106. Милутин Јаснић у представи На поселу, сезона 
1937-1938. (фотографија)

107. Нада Замфировић у представи На поселу, сезо-
на 1937-1938. (фотографија)

108. Милена Година у представи На поселу, сезона 
1937-1938. (фотографија)

109. Милутин Јаснић и Синиша Раваси у представи 
На поселу, сезона 1937-1938. (фотографија)
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гђе Вере Греч и г. П. Павлова, као редитеља)
125. Плакат за представу Школа за жене, 26. мај 

1939. (представа у корист Школе за нудиље у 
Скопљу)

126. Плакат Прославе, 24. јун 1939. (Видовданска 
прослава и свечани завршетак 20. школске 
године француско-српске школе, Le Tour de 
France de la Chanson / Le medecin volant) 

127. Плакат за представу На млађима свет остаје, 
премијера 26. септембар 1939.

128. Плакат за представу Фузија, 28. октобар 1939.
129. Плакат за представу Хоћу да будем председник 

(Човек који је видео смрт), 4. новембар 1939.
130. Плакат за Балетско вече, 21. децембар 1939. 

(гостовање првака београдског Балета – гђе 
Нине Кирсанове, прима-балерине и г. Анато-
лија Жуковског, првог играча; клавирска пра-
тња А. Бутаков, пианиста) 1940

131. Плакат за представу Антица, премијера 2. ја-
нуар 1940. (Музејска збирка Македонског на-
родног театра Скопље)

132. Писмо захвалности Анке Стојановић упућено 
господину и госпођи Војиновић у Београду за 
учествовање у програму на чајанци Друштва. 
Друштво „Српска мајка“, пододбор Скопље, бр. 
1, 3. јануар 1940. (из заоставштине Душице 
Војиновић Маринковић)

133. Плакат за представу Ромео и Јулија, 1. фебруар 
1940.

134. Плакат за представу Жене на Нискавуорију, 
премијера 6. фебруар 1940.

135. Плакат за представу Заточници, 15. фебруар 
1940. (представа у корист Удружења четника – 
Пододбор Скопље)

136. Плакат за представу Лира на послугу, премије-
ра 27. фебруар 1940.

137. Плакат за представу Милион мученика, пре-
мијера 15. октобар 1940. (Музејска збирка Ма-
кедонског народног театра Скопље)

138. Плакат за представу Пожар страсти, 7. сеп-

110. Милена Година, Синиша Раваси и Ђорђевић у 
представи На поселу, сезона 1937-1938. (фо-
тографија)

111. Милена Година и Ђорђевић у представи На по-
селу, сезона 1937-1938. (фотографија)

112. Сцена из представе Рођака Бета, сезона 1937-
1938. (фотографија)

113. Милутин Јаснић, Нада Урбан и Мери Подхраски 
у представи Рођака Бета, сезона 1937-1938. 
(фотографија)

114. Тодор Николић и Радосављевић у представи 
Лако је мушкарцима, сезона 1937-1938. (фо-
тографија)

115. Мила Микић-Величковић у представи Лако је 
мушкарцима, сезона 1937-1938. (фотографија)

116. Милорад Величковић у представи Лако је 
мушкарцима, сезона 1937-1938. (фотографија)

117. Топорин и Владимир Скрбиншек у представи 
Лако је мушкарцима, сезона 1937-1938. (фо-
тографија)

118. Програм – под претседништвом Њ.К. Висо-
чанства кнеза Александра Концерат одбора 
деце „Српска Мајка“, 13. фебруар 1938. (из за-
оставштине Душице Војиновић Маринковић)

119. Плакат за представу Пут око света, 5. мај 1938. 
(гостовање Жанке Стокић, првакиње београд-
ског Народног позоришта)

120. Плакат за представу Гранд хотел Невада, 2. ок-
тобар 1938.

121. Плакат за представу Трубадур, 4. октобар 1938. 
(Скопско музичко друштво)

122. Плакат за представу Растанак на мосту, пре-
мијера 8. новембар 1938. (гостовање г. Раше 
Плаовића, првака и редитеља Народног позо-
ришта у Београду)

123. Плакат за представу Новац је убиство, пре-
мијера 27. децембар 1938. (Музејска збирка 
Македонског народног театра Скопље)

124. Плакат за представу На дну, 26. март 1939. 
(гостовање чланова Художественог театра – 
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тембар 1940.
139. Плакат за представу Карлова тетка, премије-

ра 10. септембар 1940.
140. Плакат за представу Хаџи Ђера, 4. октобар 

1940. (представа за ђаке)
141. Плакат за Велико балетско вече, 22. октобар 

1940. (Гђа Вања Васиљева, г. Анатолиј Жуков-
ски, г. Милош Ристић – примабалерине и првих 
играча Балета Народног позоришта у Београду

142. Плакат за представу Срећан брак, 8. фебруар 
1941.

143. План гледалишта Народног позоришта „Краљ 
Александар I“

144. Списак глумаца по улогама с хонорарима (ру-
ком писано)

145. Портрет Бранислава Нушића (фотографија)
146. Портрет Милана Грола (фотографија)
147. Портрет Радивоја Караџића (фотографија)
148. Глумци скопског позоришта испред једне ка-

фане у коју су често одлазили (фотографија)
149. Скопски ансамбл пред зградом са управником 

г. Војиновићем (фотографија)
150. Мери Подхраски, Димитрије Величковић, 

Мила Ерцеговић и Мери Оливијери (иза ње) 
(фотографија)

151. Делови лустера (кристални украси) Народног 
позоришта „Краљ Александар I“ који су сачува-
ни након yемљотреса 1963. (Музејска збирка 
Македонског народног театра Скопље)

152. Ада кафе, здање турског позоришта које је по-
дигао Шефкет-паша (фотографија) (Музејска 
збирка Македонског народног театра Скопље)
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