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I

ПОКУШАЈ ОБНАВЉАЊА ПОЗОРИШТА
Y БЕОГРАДУ ПОСЛЕ ГАШЕЊА 

ТЕАТРА НА ДУМРУКУ

Приликом успосгављања слоје влада- 
вине уставобраиитељи су, лоред осталих 
предузетих мера ради обезбеђења своје 
власти, издале 2. IX 1942. године наредбу 
да становници Београда са страним држав- 
њанством морају  за  24 часа да напусте 
Београд. Како je  већина глумаца Театра 
на Бурмуку имала аустријско поданство, 
јер  су били из Новог Сада и Загреба, то 
cy ce и они нашли на удару те наредбе 
и морали су да напусте Београд. Том итри- 
ликом им je  речено да ће их убрзо позвати 
натраг да наставе са радом y позоришту, 
само да ce смире лолитичке прилике y 
земљи изазване променом владе и династа- 
је. 0  томе je  оставио лодатке земунски ка- 
пелан Стијепан М арјановић, y својим за- 
писима о Београду од 1841. до 1843. годи- 
не: ,Д ан а 15. 7. (по ловом календару) сти- 
ж е y  Земул и театрално Н овосадскоЗа- 
гребачко друштво. Но ловоизабрани Књаз 
илак им je  обећао да he лх опет, како ce 
овде распре у  ред поставе, y Београд нат- 
раг звати. Посљедице ће нам казати  јели 
истина".1

Сумње ф ра Стјепана М арјаловића биле 
су оправдане. Глумци ce више нису вра-

гили y Београд, јер  je  ново Правител>ство 
сматрало да су  „овакова представленија 
скопчана с измамљивањем новца".2 Тнпме 
су уставобранитељ и из чисто демагошко- 
политичких разлога хтели да к а ж у  да je  
позориште луксуз и  хир кнеза М ихајла, 
који je  тиме народу само повећавао намете. 
Поред тога, позорш лте, које je  као прос- 
ветно-културна установа добила известан 
значај у  народу за време и кнеза М илоша 
и кнеза М ихајла, и тако  тесно повезано за 
династију Обреповића, сувише би подсе- 
ћало народ на љихову владавину, што ус- 
тавобранитељима није одговарало.

Тако je  позориш те као  установа прет- 
ходне владе и династије избрисано и з спис- 
ка држ авних „заведенија" и о  њ ему нема 
помена ни у  ш тампи ни у  држ авној ад- 
министрацији следећих 7 месеци, све до
21. I I I  1843. године.

Када оу ce донекле смириле политичке 
прилике y  землл!, бивш и глумац Т еатра на 
Бумруку Љ убомир Јовановић, y жељ и да 
обнови позорнш ни ж ивот y  Београду, ор- 
ганизује позориш ну трупу, вероватно од 
остатака глумаца бившег Театра и амате- 
ра, и изгради летњу позорницу, „Арену", 
y башти К неж еве пиваре. Затим, 21. марта 
1843. године упути ,;гтр>озбу‘' — молбу кне- 
зу Александру да одобри рад позориш та, 
a кроз пет дана, 26. марта, замоли Мипи- 
старство просвете да му изда на привре- 
мену употребу гардеробу, декорације, рек-
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1. — Старо здан>е, хотел „Код Јслсна" где су ce одржавале позоришпе предсгаве. 
I. — »Slaro /danije«, hotel »Кос! Jelena«, where theatrical performances were given

визите н друге стварм које су гтрипадале 
Театру на Бумруку, a које су ce налазиле 
на чувању при М инистарству просвете. 
М ећутим, im једној његовој молбп пије 
удовоЈвено.2

После неуспелих напора ЈБуболшра Јо- 
вановића да о ж ттп  „уничтожено" позо- 
рмште, и Борђе М алетић, са једном гру- 
пом љубнтеља лозориш та, настоји да об- 
мови „Србски Театар". Он je 17. децембра 
no старом календару 1843. године упутио 
,,V име друж тва Театралног Впсокослав- 
мо\гу Попечитељству П росветш енија про- 
ш еније y см отреннју одобреиија и заведе- 
нија позориш та".

Поводом ове молбе није донето никак- 
во реш ење, већ je  y деловодном протоколу 
М илистарства просвете написано кратко: 
„V акта ''. Да ли су ce те године одрж але 
позорпш не представе о којима je  било го-

вора шхменутил! молбама — није нам 
за ca;ta познато. Овај докуменат je  међу- 
тим, важан јер  нам даје податке о орга- 
низовагиу прве летње позорнице y  Београ- 
ду, као н томе да ce интересовање Београ- 
ђана за позориште послс гашења „Театра 
па Бумруку'' није изгубило.3

Међутим нз овог би требало да ce из- 
двоји гостовање позоршпне трупе Карла 
Славина, (веровагно Словака), које није 
имало значај за развој позориш не умет- 
ности y Београду. Он je  око 20. марта 
прешао из Аустрије у Београд 25. I 1943. 
године поднео молбу Vправи варош и Бео- 
града да му дозволн да са својом тру- 
пом прикаж е неколико представа y 
Београду. К акав je  био репертоар ове 
трупе Карла Словина није нам нозна- 
то, али можсмо да претпостављамо, да ce 
ол састојао из скечева са куплетима и ле-
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ким музичким тачкама, поготово што je 
требало да ce програм изводи y кући 
„мајстор-шлосера" Ш тајнлехнера. Попечи- 
тељ унутрашњих дела Тома Вучић Пери- 
шић удовољио je  молби Карла Славина
1. II 1843. годиле, „с тим само примјечени- 
јем, да речени художник само 6 дана веш- 
тине и художества своја овде у варош и 
продуцирати може, после кога ће дана он 
с лстим претставл^нијем  престати" . . .  , с 
тим да ce пеко, „представљеније, које je 
било иером подвучено не представља".4

Уставобранител»ска ондаш ња власт ко- 
ја ce учврш ћивала, није ж елела већа окутт- 
:вања људи, али je  ово одобрење дала из 
два политичка разлога: „ . . .  ш го неће бити 
под ведрим лебом, да би ce људи нагоми- 
лавали, но y кући како je  р>ечно Штајн- 
лехнеровој" и што „у данашњим обстоја- 
тел^ствима нашим, да ce y свету чује, да 
ce овакова нретставленија чине, не бн с 
горег било".5

Која и каква су то била „представљени- 
ја" није нам познато, a такође и да ли су 
она уоггште одрж ава. Наиме, y оддашњој 
нашој нггампи о томе нема ни помена.

II

ДОЛАЗАК ПАНЧЕВАЧКОГ ДРУШТВА 
И НИКОЛЕ БУРКОВИНА Y БЕОГРАД

После наведених покуш аја да ce обнови 
замрли позоришни живот у Београду, не- 
ма спомена да je  ма где y земљи било 
икакве позоришне представе за пуних 5 го- 
дина, све до пролећа 1847. године, одпосно 
до доласка и з Панчева Николе Бурковића 
са његовом трупом.

Вероватно, уставобранитељска власт 
није желела да ce замери Порти, ко ја није 
радо гледала на развој културног живота 
Кнежевине Србије, a поготову позоришта 
које je  y иароду одрж авало борбвни дух 
преко национално-исторкјских комада, 
због чега je  морало дуж е време да обу- 
сгави свој рад и Друштво србске словес- 
ности.

Но, после извесног времена, када cy ce 
y земљи консолидовали друштвено-по;ш- 
тички односи и збивања, уставнобранитељ- 
ска влада почела je да хшказује внше

пажњ е развоју  народне лросвећености и 
културе. Тако je  већ 1844. године Друш- 
тво србске словесности наставило свој рад, 
a поред „Србских новина'' јављ ају  ce још  
неки недељни листови („Подунавка", „Про- 
светне новине"), затим ce оснива и Чита- 
лиште београдско (1. VI 1846), да би п о  
четком 1847. покренуло своје «овине и во- 
дило акцију  за оснивањ е позоршшта y Бсо- 
граду.6

2. — Никола Бурковић, управник пан- 
чевачке нозоришне дружине.

2. — Nikola Durkovic, director of the 
Panôevo theatrical ensemble.

У ствари, акци ја за оснивање, односно 
обнављаЈве иозориш та y Београду лотекла 
je од целокупне ондашње београдске инте- 
лигелцлје, ко ја  je  била углавном сва ук- 
лопљела и y држ авни апарат. Могло би ce 
због тога поставити питање: Заш то није 
сама држ авла улрава лутем своје власти 
зваллчно успоставила позориш те него je  
илнцијативу препустила једној незватгич-

10* 75



М И Л О Р Л Д  Т . Н И К О Л И Ћ

ној, такорећи приватној организацији, как- 
ва je  y ствари било Читалиш те београдско. 
Али, ако ce подсетнмо да београдски паша, 
представник Порте, није желео да види 
вазалну Србију економски јаку и просве- 
ћену и да je користио сваку прилику да 
ce успори њен напредак, разумеће ce заш- 
то je држ авна управа тако нешто препуш- 
тала незваничним лицима и установама. 
Овде ce псшовио случај театра иа Бумру- 
ку, који je ма изглед испочетка био чисто
а.матерско, приватно удружењ е, a кад ce 
рад уходао и ирилике дозволиле, Театар je 
чошао под држ авну заш титу.

V овим приликама су београдски кул- 
турни радници, a нре свих Јован Стерија 
Поповић, y својству начелннка Мшгистар- 
ства просвете, и Антоније Нпколић, као 
мачелЈНИк М инистарства унутрашших пос- 
лова, преко Читалш лта београдског сту- 
мили y гтреговоре са  агматерском лозо- 
ришно.м дружином y Панчеву око ibe- 
ног преласка y Београд, с тим да Дру- 
жина y својој реж ији  и y своју корист, 
уз iioYioh Читалиш та приређује иозоришгне 
представе. Услешлом окнчању ових прего- 
вора дсхгта je допрклело и го што je ул- 
равлик овог Панчевачког дилеталтског 
друш тва био Никола Бурковић, који  je 
јол! y време Театра ла Бумруку радло y 
Београду као учитељ музике л левањ а.7

Поводом тога управа Читалиш та бео- 
градског, чији je ,,лредседател>“ био чуве- 
ли капетан МилЈа Аластасијевић, упути
31. III 1847. годиле молбу „Високославлом 
Полечлтељтсву просвеш тенија", y ко јо ј ce 
поред лодужег лзлаган>а о значају лсхзо- 
ришта за мародно лросвећивање — као 
„ш кола нрви" (ларавл) — указује ла лот- 
ребу ,,како би добро и лолезно било, да 
ce овде y Београду, као главлом месту Ср- 
бије, сходнлм лачином усталовл позорил!- 
по заведеније y коме да ce Србска театрал- 
па представлонија дају". Али да би ce то 
остварило била су потребна знатна мате- 
рлјалма средства, пре свега да ce ослособе 
лозорлшда и гледалшлте, за Л1та Читалиш- 
те лије лмало могућности. Да би ce долш о 
до лотребних средстава, Управа читалиш та 
y тој молби лредлаж е ирлкупљање добро- 
војвлих прилога y лароду за гу сврху.8 
„Поводом тим Улравитељи Читалиш та y 
согласију са влше знатнијих членова исто-

га, закључллл су лостарати ce и потрудити 
од своје страле о томе да би ce то удеј- 
ствовало, a поради овога имена: да ce изда 
од страле Улравитеља Читалиш та позив 
иа лубликум, да би свакл по могућтсву 
своме и усердију за Установљења Србског 
y Београду позорлштлог заведенија y нов- 
цу ггриложио . . . “ . Због тога подлослоцл 
ове молбе моле М инистарство просвете да 
л.м оно издејствује од ,,Високог Правлтел- 
ства Земал»ског" лотребло одобрење.9 Ис- 
тог дала Јовап Стерлја ПоповиН, донсх:л 
позитивло решење ло помелутој молбл 
Управе читалллгта, уз сагласност Пауна 
Јалковлћа, министра „правосудија", који 
je  y то време лрлвремело вргиио дужлост 
и министра просвете.10 У том реш ењу тра- 
жено je да Члталлш те тачло лазлачи „ко- 
ји je правл лељ оваковог прибора сиреч, 
да лл ће ce из тога почеги зданије подиза- 
ги, или he ce само издрж авати Позоришни- 
ци“ . Ово рел 1ењс je уручено истог дана 
секретару члталллгга Борђу Давидовићу.11 
Под истим датумом М лпистарство je  упоз- 
лало и Клеза Александра следећим актом:

BAIIIA СВЕТЛОСТИ 
МИЛОСТИВЈЕЈШ ИЈИ ГОСПОДАРУ!12

Управитељи Читалишта Београдског 
поднелл су Попечителству Просвештенија 
П рош еллје, y том состојеће ce, да би им 
ce дозволило позив издати ради заведенлја 
Театра овде y Београду, н прштоге на овај 
конац купити.

Попечателство Просвештелија, сматра- 
јући превелику ползу, која ће одтуда y 
призренију изображ енија за народ лаш 
ироистећи, уважило je  молбу ову проме- 
нутн Управител>а Читалишта, о чему и Ва- 
шу Светлост y покрности извештава.

31 марта 1847 г. 
y Београду 
П. Н. 381

Прив. Попечитељ 
Правосудији и Просвештенија 

кавал^р  
П. Јанковнћ

Начеллик 
Попечит. Правосвештенија 

J. С. Поповић
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Пре «его шот je Управа Читалиш та под- 
нела поменуту молбу М инистарству прос- 
вете, 22. марта 1847. годкне (дакле 9 дана 
пре молбе) склопљен je  утовор са  глумци- 
ма y  Панчеву, са обавезом да ће ,доле 
подписани Србска представленија у  Бео- 
граду давати. Истог дана друж ина je  дала 
пуномочје своме Управнику Н и к о ј ш  Бур- 
ковићу да мож е y  Београду" од славне та- 
мож њ е иадлежне Власти испросити . . .  што 
би за ово препријатије нуж дно било пре- 
дузети и сврпшти".

Y међувремену je  већ y  Београду било 
одређено да ce y  сали првог београдског 
хотела „Код јелена", који  je  био у саставу 
„Великог Зданија" Кнеза Михајла, a које 
ce налазио на углу данашњих улица Гра- 
чаничке и 7. јула, изгради позорница и 
гледалиште. Зато je ово ново позориигге 
добило популарно име по месту где cy ce 
одрж авале представе — „Театар код Јеле- 
на“ Тако ће, y ствари и доцније позориш та 
y Београду, у народу носити име по месгу 
где ce налазе, што ce задрж ало све до да- 
нашњих дана.

За нормалан рад позориш та je  било зна- 
чај«о што cy y целости биле сачуване све 
ствари Театра н а Бумбруку — гардероба, 
завесе, реквизите, декорације и друти пот- 
ребаш предмети.

Када je  све углавном било договорено, 
припремљено и добило законоку форму, 
Никола Буровић подноои 3. аттрила 1847. 
године молбу ,,Високославном Попечитељ- 
ству Просвештенија" и y име целог панче- 
вачког позоришног друш тва моли: „ Д а би 
исто (М инистарствоМ . Н.) благонаклоно 
ropepe4eHOiM Друштву дозволило јавна 
представљенија театрална на Србском je- 
зику и за собствену корист y  сали код Је- 
лена давати, с додатком, да исто друш тво 
може слободно употребленије од свију 
аљина и  театралиих реквизита које ce ов- 
де «алазе, учинити".13

Јован Стерија Поповић je  истога дана, 
пре но што би она ову молбу М инистарство 
просвете дало ттозитиван одговор, упознао 
једним актом Илију Гарашанина, минис- 
гра удгутрашљих послова са Бурковићевим 
тражеЈБем, изјављ ујући да „Попечитељство 
Пр>освештенија . . .  није противно молбу 
Просител>а уважити", и траж ио и саглас- 
ност М инистарства унутрашњих послова

као врховне полицијске власти „ . . .  да би 
изволило по предмету овом мненије сво- 
је  саобш тити".14

Истовремено С терија упућује други акт 
Министаркггву ф инансија, у којем  га као и 
y претходном извеш тава о Бурковићевој 
молби и о  ставу за обавеш тење да ли ce 
могу Бурковићевој друж ини дати на упо- 
требу гардероба и  реквизити бившег позо- 
риш та ко ји  ce налазе н а чувању код Ми- 
нистарства ф инансија „као добро Прави- 
телствено". Te би ствари позориш но друш- 
гво дуж но било н а  ,д1 0 искавањ е Правител- 
ства . . .  у  целости вратити".15

М инистарство финансија, ко је  није би- 
ло власник тих ствари, обраћа ce „В исо 
кославнему Совјету К њ аж евства Србског, 
да он изволи реш ити оће ли ce м оћи оне 
театралне аљине и  ствари предреченом 
друш тву бесплатно уступити . .  / \ 16

28. априла 1847. године Совјет једним 
актом упознаје К неза са Бурковићевсш  
молбом и преставком М инистарства фи- 
нансија, износећи своје мшпљење да „Сов- 
јет  за  добро налази и овим Вашој Свет- 
лости y покорности представља, да ce по- 
менуте аљине и  ствари даду реченом тре- 
атралном друш тву на послуту".17

Кнез je  већ сутрадан донео позитивно 
решење о  предлогу Совјета и обавестио 
Мшгистарство ф инансија да je: „са согла- 
сијем Совјета" . . .  реш ио да ce Театралном 
Панчевачком друш тву, ко је ће овде Срп- 
ска представленија давати, оне аљиие и 
ствари ко је  су од лостојавш ег пређе Те- 
атра овдашњег ведомством остале и  сада 
ce под ведомством Попечител>ства финан- 
сије налазе даду на посуду и употребле- 
није при представленијама. По овоме нека 
Попечитељство постугшти".ш

Д ок ce водила ова претгиска око позо- 
риигне гардеробе, министар унутраш њ их 
послова И лија Гараш анин обавестио je  
М шгистарство просвете да ce саглаш ава по 
питању рада позориш та, али из опрезности 
препоручује да М инистарство просвете са- 
мо врши „цензуру театрални ови сочине- 
лија, ко ја  ћеду ce на бини овог театра изи- 
гравати", с  обзиром на политичке лрилике 
y којима ce налазила држ авн а управа.19

Тек лосле одговора М инистарства уну- 
трашњих послова, Министаркггво просвете
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je  донело следеће реш ење на молбу Ни- 
коле Бурковића:

„Молба проситеља — театрални пред- 
ставленија с ланчевачком друж ином y са- 
ли код Јелена овде y Београду давати — 
одобрава ce с тим, да уттравитељство теа- 
тралног друш тва дуж но буде сва дела, која 
представљ ати ж ели Полечитељтсву Прос- 
веш тенија, имено начелнику К анцеларије 
на разглед и одобрење предворително под- 
носити".20

На овај начин требало je  да ce избегну 
евентуални неспоразуми са Београдским 
пашом, како  не би дошло до забране из- 
весних представа, што je  био случај у Те- 
агру  н а  Бумруку.21

И стовремело док су послови око  заво- 
ђен>а лозориш та пролазили кроз држ авну 
администрацију, 7. IV 1847. год. у просто- 
ри јам а Чнталиш та београдског сакупили 
су ce пријатељ и позорингга да ce дого- 
воре како и л а  који  начил да ce, и са ко- 
јим  средствима, адаптира сала „Код јеле- 
на" за позориш те.22

Решили су да потребал новац међу со- 
бом и \ieby својим пријатељ има лрикупе 
и да уређену позорницу и гледалиште ста- 
ве на располагањ е Бурковићу «  друж ини, 
ко ја ће за свој рачун одрж аватн  позориш- 
не прсдставе.

Том састанку, поред чланова унраве Чи- 
талиш та, присуствовао je  и председник 
Д рж авног савета Стојан Симић, затим чла- 
нови Савета Стеван Стојановић и Стеван 
М арковнћ и први секретар  Кнежеве кан- 
целарије Тимотије Кнежевић.

Председш 1 к Савета Стојан Симић пред- 
лож ио je  да ce за прво време позориш те 
смести y сали ,,Код Јелена", за једну годи- 
ну док ce народ привекне на позоршпте, 
па тек после да ce почну купити прилози 
за зидање сталне позориш не зграде y Бео- 
граду. Из овог ce види да je  и тада посто- 
јала идеја о зидању позориш не зграде у 
Београду, која je  требало да ce оствари 
још  y време Театра на Бумруку.

Када су на том саста-нку репшли да за 
уређењ е сале и позорнице прикуие пот- 
ребних 60 дуката између себе, секретар 
Кнежеве канцеларије Тимотије Кнежевић 
изјави да полаж е на сто 60 дуката, рекав- 
ши да гај новац за позориш те прилаже

кЈБегиња Персида (супруга књаза Алек- 
сандра).23

Тако je било решено и то иитање п о  
зоршгце. У овом гесту књегиње Пероиде 
и самом ирисуству председника н чланова 
Д рж авног савета видимо иотврду нашег 
раније излож еног мишљења да због свог 
зависног полож аја према Турској влади 
држ авне власти нису могле да ce отворено 
заузимају за оснивање сталног лозоришта 
y Србији, већ су то увек чиниле на један 
заобилазан начин, зависно од тога какви 
су односи са Портом били. Y том смислу 
писале су и Новине Београдског Читалиш- 
та о значају иозоришта за друштвспи раз- 
вој, јер  пруж а „благородну забаву публи- 
к у м а . . . као што ce најновије јавља да већ 
и Турци на свом језику такове давати по- 
чињу, па ће већ и стално заведеније сво- 
је  тога ради y Цариграду усгановити''24 
Овим je  стављ ето до зпања Порти да иро- 
света једног народа ne трсЧЗа и не може 
да ce зауставља.

Y мећувремену док су БурковиИеве 
молбе пролазиле кроз државну админи- 
страцију, од папечител>ства Просвештенн- 
ја  па до Совјета и Књаза и натраг, сала 
,,Код Јелена" претворила ce y лраво иозо- 
риште са ложом и нумерисаним седишти- 
ма y партеру н галеријама, a били je н 
моста и за стајање.

Ова дворана je y то време била једина 
y Београду где су ce приређивали концер- 
ти и ,,отмене забаве". Неки чланови ове 
позоришне трутте нрнредили су према 
„Србским новииама од 6. V 1845. y тој ве- 
ликој сали Код Јелена гласно — певнији 
концерт". Y истом чланку и  Београђани су 
били обавештеиш ,д а  красне уметности по- 
чи 1ву наиредовати међу Србима. Y Памче- 
ву y цесарији ето постоји једем Србскији 
Театар".

Очекујући сва лотребна решења и одоб- 
рења, ,,iio3opиштници“ су увелико вршили 
пробе комада чије су ce представе очеки- 
вале већ и y другој половини месеца (маја.

Као последље одобрење дошло je  оно 
од 6. V 1847. године, којим Минисгарство 
финансија уступа позоришту на употребу 
гардеробу и реквизите. Истог дана упутило 
je ово министарство налог Београдском 
Бумруку, где су ствари биле омештене, да 
их преда представницима позориипа.25 Ta
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3. — Одобрење, које je потписао кнез Александар Карађорђевић, за коришћење гардеробе
и позоришних реквизита.

3. — Approval signed by Prince Aleksandar Karadordevié that costumes and paraphernalia
may be used by the Panéevo ensemble.

прижотредаја изврш ена je  13. V 1847. го- 1. Мала сикира
дине, a према следећем списку који су пот- 1. Јастук црвени с ројтам а
писали ,,за Панчевачко Србско Позоришно 1. Кутија с разним перетама
Друштво, Н икола Бурковић и глумац Сте- 2. Пара мамуза
фан Алексић". 2. Лаица

„Списак театралних аљина, што je Срб- 1. Круна
ско Панчевачко Позориштно Д ружтво гтри- 6. Пари топанкен (опанака мн.)
мило из Београдског Бумрука Књаж. Сер- 4. Пари ципела
бије.26 1. Комад црног платна
5. Сабља са муждним ггриборо.м 1. Црвена велика мантија
4. П ароке старе са  кутијом 1. Свилена црна мантија
1. Еполете жуте велике 9. Ц рна (мажтија
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7. М илитарски ф ракова 
58. Атила, разни капута и фракова
2. Беле завесе с ро јтам а од ш ика 
1. Ц рвена завеса с ро јтам а од ш ика на 

бини
I. Хозн трегер
15. Гаћа и бели трико
60. Различити м уш кл и ж енски ттрслука
58. Различити чакш ира
9. РазЈпгчити бели кошуља
II . бели ж енски сукањ а
16. Сукањ а од различите м атерије и боје 
1. Пар камаш он
1. Комад плаветног платна
5. П еш кира
17. Различити појаса

Разне ситнице готово без икакве вред- 
ности. Тако je  било реш ено и питање по- 
зориш не гардеробе.

II I

ПРВЕ ПРЕДСТАВЕ, ГЛУМЦИ, 
РЕПЕРТОАР „ТЕАТРА КОД ЈЕЛЕНА"

Упоредо са реш авањ ем питања основ- 
них позориш них стотреба, као што су 
обезбеђељ е зграде, позориш не сале и ос- 
новних сценских реквизита н гардеробе, 
Управа овог новог Теагра нриступила je  
обнављању старог и ггрииремању новог по- 
зориш ног репертоара.

Истог дана кад  je  примл>ена гардероба 
изаш ао je  чланак уредника „Србски Но- 
вина" М илоша Поповића, y коме, измећу 
осталог, пише: „Привремени Театер у са- 
ли код Јелена Beh je готов, и сад y четвр- 
так  — 15 т.м. нмат ћемо прво представле- 
није. Г. Д иректор Бурковић изабрао je за 
овај пут ,Милоша Обилића': „Јуначко по- 
зорје, сочињено Г. J. С. Поповићем". Исто- 
времено уредник познва „учене наше" да 
ce неко од њих прими да пише позоришме 
рецензије истих новина y рубрици „Тече- 
граф  београдски" .27

П рва представа овог позориш та отво- 
рена je  врло свечано рецлтовањем ПРО- 
ЛОГА који je  са  пуно топлог родољубља 
за  ову прилику тап и сао  познати патриот- 
ски necirnK, панчевачки прота Васа Жив- 
ковић. Пролог je  рецитовао глумац Алек- 
сандар Влаховић и затим je лриказана

трагедија „Милош Обилић".24 Од тада па 
до 16. м арта 1848. године одрж авале су ce 
позоришне ттредставе y Театру код Јелена, 
a тада су глумци као аустријски грађани 
морали да ce врате y Паичево због мађар- 
ске буне ко ја  je y то време избила. Y тим 
околностима и ово позориште, ко је je  тре- 
бало да послужи као основа 'а сгварање 
сгалног професионалног позориш та у Бео- 
граду, простало je  да постоји као култур- 
на установа.

Како je  ово позориште било приватно 
и како су ce његови члановн издржавалл 
од прихода са представа, нисмо у  могућ- 
ности да пратимо његову делатност и ор- 
ганизацију y  cbitm његовим видовима, као 
u ito  смо то могли да учшгимо са  Театром 
на Бумруку, који  je  био држ авна установа 
са уредно вођоном администрацијом. По- 
ред оно неколико докумената који ce 
малазе у Архиву Србије игго смо их по- 
менули, a који ce од?1тосе на ггроцедуру 
одобравања рада и доделе гардеробе Бур- 
ковићевој позориш ној групи, y београд- 
ским архивима нема других података о 
том позориш ту.

Имена неких глумаца сазнајемо из иот- 
ииса поменугог нуномоћја датог Никојш 
Б урковнћу приликом његовог доласка y 
Београд, a остале ,,позориштинце“ упозна- 
ли смо кроз позоришне рецензије које су 
излазиле у „Новинама Србским", ,,Нови- 
нама читалиш та београдокот" у току 1847. 
и 1848. године н „Просветним новинама'' 
y 1848. години.

За упознаваље репертоара овог позо- 
риш та као једини извор послужиле су нам 
позоришне критике и белешке које су из- 
лазиле повремено y поменутим новинама.

Приликом извеш тавањ а о  нозоришним 
нредставама чосто су ce изостављала име- 
на страних аутора и обично су означавана 
само имена преводилаца комада, који су 
обично стране комаде „посрбљавали". Због 
тога ћемо, према могућностима, овом ггри- 
ликом доггушгти податке о извесним драм- 
скил! делима и дати имена њихових аутора.

Репертоар овог другог професноналног 
позориш та y Београду од 15. маја 1847. па 
до 14. марта 1848. одвијао ce према поме- 
нугам подацима углавном y ритму од две 
представе недел*но, што ce види нз изло- 
женог табеларног прегледа.
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ciioii'h Ш абамкЈб, гГ M e  л  е т  i e M a р к о п н h t» , to- 
Tpoci» e одавде  одп утовао  y cnoro д!ецезу. —

üpnapuMUitbiiï. театерт» y еаин иодт» G.iena neîitt 
e roTOHfc. « сада y Четпрташ » — 15 т. Mi —  имат- 

ирво предстанлТ.ше. Г . дпректорт> t)y  ркппиГп» 
пзабра» e na ouaîi п т  „М » л о н? a 0  6 п л и h  a". 
w:tft” Kh позор1« ,т а ч н iif.no г. I. С. П оиоппћвиГ. Mu 
iiiii:;.mi» ceflit пбрпчим », да lu? liant» .оиа нредстап- 
.il-.it in nimie угоднм нечер гП прибаш пм. 0  пплаи п 
нзжиостн тсатра.ш м  иредстапдћш л гпворнт - heuo  
дор/iie  y едиом1» о с о б п т т п ; .чиеиу. За -садл  само 
N мп.тпам о учепо наш к, да кои између т>и упме па 
о -б е  р^допмо саобш тапати  иамт. m elic-rin о снакот-Б 
ир«дста1».11..1П10, за  icon ћемо драгополбпо мЈ\ста да- 
ти y .itii-rowiua оопмп uo,\i»' рубриком* „Т сисграФ а 
13«:огродгкогл.и

T y i ’CKA. (îlîy p . д. Itou.) Љш.ш сио, како c y 
y гиЈ.дстпу росире, породивш ч ce ii3»u*ljy П орте н

4. — Најава y Сербскил1 новинама представе 
„Милош ОбиЈГић" од С. Поповића која ће ce 

играти у сали „Код Јелена".

4. — Announcement in the »Serbske Novine« 
that the drama »Milos Obilid« by J. S. Popovic 
will be performed in the hall of the hotel 

>Kod Jelena«.

li

РЕПЕРТОАР TEATPA КОД JEJIEHA 

Maj 1847. год.
1. Четвртак, 15. мај

Милош Обилић — јуначко позорје од Јо- 
вана Стерије Поповића у 4 дејства — пре- 
мијера.29

2. Недеља, 18 мај
Варалица — весела игра y 3 дејства — гти- 
сац непознат — премијера30

3. Среда, 21 мај
а) Лажа и паралажа — весела игра у 2 
оделенија од Јована Стерије Поповића — 
премијера
б) Пијаница — шаљива игра у два дејства 
с песмама — од Коцевиа, превод с немач- 
ког од Бурковића — премијера31

4> Недеља, 25. мај
Светислав и Милева — жалосна игра у 4 
дејства од Јована Стерије Поповића — 
премијера32

5. Четвртак, 29. мај
а) Намет — весела игра y 1 дејству од Ко- 
цева — премијера
б) Два отца — весела игра y 1 дејству, пи- 
сац непознат. Оба комада превео Никола 
Бурковић — премијера33

Јуни 1847. год.

6. Недеља, 1. јуна
Сараф — Сауф — весела игра у 3 дејства 
писац непознат — премијера34

7. Четвртак, 5. јуна
а) Пијаница — шал>ива игра с песмом
2 дејства — реприза
б) Женидба после смрти — весела игра у
1 дејству с песмом — писац непознат — 
премијера35

8. Недеља, 8. јуна
Дон Раиудо де Колибрадос — весела игра 
y 4 дејства с песмом и музиком, од Коцева
— премијера36
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9. Четвртак, 12. јуна
a) Пријатељи — шаљива игра y 1 дејству 
од ЈТазара Лазаревића — премијера 
G) Лудост ч Лудорија — весела игра y 1 
дејству од француског драматичара Марк 
Антонија Дезошизера — премијера37

10. Недеља, 15. јуна
Драгутин, краљ србски — жалостна игра v 
5 дејства, и то само прво оделеније: Ступа- 
ње на престо од Атанасија Николића — 
иремијера3,8

11. Четвртак, 19. јуна
а) Драгутин, краљ србски — други део 
Смрт KpcL'ba Драгутина — y 2 дејства од 
Атанасија Николића — ттремијера
б) Табло, са бенгалском ватром19

12. Недеља, 22. јуна
а) Пријатељи — од Лазара Лазарсвића
— реприза
б) Лудост и лудорија — од Дезожирера
— реприза40

13. Уторак, 24. јуна
Светислав и Милеоа — од J. С. Поповића 
жалостно позорје y 4 дејства — релриза41

14. Недеља, 29.. јуна
Јелва, руска сиротица — драма у 2 чина 
од Скриба, Дсвилнева н Двержсра, y пре- 
воду Константина Богдановића: премије- 
ра y част имендана кнегиње Персиде и 
кнежевића Петра — премијера42

Јули 1847. год.
15. Датум ce не зна

Владислав — трагеднја y 5 чинова од Ј. 
Стерије Поповића — премијера43

16. Недеља, 27. јула
Владислав — трагедија y 5 чинова од Ј. 
Стерије Поповића — реприза

17. Четвртак, 31. јула
Тридесет годииа из живота једно1 карта- 
ша — позоришни комад y 3 чина, с не- 
мачког превео Ј. Пескаревић — ирсми- 
јера44

Август 1847. год.
18 Субота, 30. VIII

а) Торжество Србије — позоришни спев 
y 1 чину од J. С. Поповића — премнјера
б) Стефан Шубић или Бела IV y Хрватс- 
кој — драма y 2 чина од Ивана Кукуље- 
вића Сакцинског — премијера. Предста- 
ва y част имендана кнеза Александра^

19. Недеља, 31. VIII
а) Торжерство Србије — позорихпни спев 
y 1 чину од Јована Стерије Поповића — 
ренриза
б) Стефан Шубић или Бела IV  y Хрватс- 
кој — драма y 2 чина од Ивана Кукуље- 
вића Сакцинског — репрнза46

Септембар 1847. год.
20. Четвртак, 4. IX

а) Намет — весела игра y 1 чину, од Ко- 
цебуа — реприза

б) Разсејаници — весело позорје y 1 чи- 
ну, од А. Коцебуа — премијера47

21. Недеља, 7. IX
Гризелда — драма y 5 дејстава од Фри- 
дриха Халма — премијера46

22. Четвртак, 18. IX
а) Козак — весело позорје y 1 дејству, 
превод с немачког — ггисац непознат — 
премијера
б) Господар и роб — драма y два дејства, 
превео др Јован Стејић — гшсац непознат
— премијера49

23. Недеља, 21. IX
Заира — жалосно позорје y 5 дејствија 
од Волтера — превео Давид Рашић — 
премијера50

24. Недеља, 28. IX
Зидање Манастира Раванице — мелодра- 
ма y 3 дејства од Атанасија Николића са 
музиком Јозефа Слезингера — премнјера 
у част рођендана кнеза Александра51

Октобар 1847. год.

25. Четвртак, 2. X
а) Лажа и паралажа — весела игра y 2 
дела од J. С. Поповића — реприза
б) Разсејаници — весело позорје y 1 чину 
од А. Коцебуа — реприза52

26. Недеља, 5. X
Зидање Манисшра Раваницс — мелодра- 
ма y 3 дејства од А. Николића са музи- 
ко.м Ј. Шлезингера — реприза.53

27. Четвртак, 9. X
Покондирепа тиква — шаљиво позорје y
3 дејства од J. С. Поиовића
— премијера54

28. Недеља, 12. X
Сен једне живе регтриза — нема никаквих 
података о премијерној представи, као 
ни о писцу55

29. Уторак, 14. X
Лепа Гркиња — жалосна игра y 5 деј- 
ствија од Кароља Кишфалудија, с мађар- 
ског језика слободно ,превео Константин 
Исковић — премијера56

30. Недеља, 19. X
Два наредника — драма y 3 дејства, ии- 
сац непознат, с италијанског језика пре- 
пео и посрбио Н. Бурковић — премијера57

31. Четвртак, 23 X
Haipahena добродетељ или Милан и Милица

— забавно позорје, с немачког слобод- 
но превео Василије Поповић учитељ — 
реприза (није познато када je била пре- 
мијера; y лето тадашња штампа није об- 
јављнвала вести о позоришту)58

32. Недеља, 26. X
Милош Обилић — жалосно позорје y 4 
дејства од Јована Стерије Поповића — 
реприза59

33. Четвртак, 30. X
Тврдица (Кир Јања) — весело позорЈе y
3 дејства од J. С. Поповића — нремијера60
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Новембар 1847. год.

34. Четвртак, 6. XI
Добра жена — весело позорје у 3 дејства 
од Свештенића, које ce називати може 
верни снимак нашег свакодневног ов- 
дашњег живота — премијера 
(„Свештенић" je  псеуданим Јована Стери- 
је Поповића. Овај комад доцније je до- 
био наслов Џандрљив муж (M. Н.)61)

35. Субота, 8. XI
а) Нумера 777 — весело позорје y 1 дејс- 
тву од Карла Августа — Лебрена превод 
с немачког — премијера
б) Љубоморна жена — весела игра у 2 
дејства од А. Коцебуа — премијера62

36. Недеља, 9. XI
Рајко берберин и његов језик  — весело 
позорје у 5 дејстава, превод с италијан- 
ског Николе Бурковића — реприза (Није 
познато када je  била премијера, али ве- 
роватно y јулу или августу, када новине 
нису доносила никакве белешке о позо- 
ришту (M. H).w

37. Четвртак, 13. XI
Књаз од Херцеговине или Ypoui u Тео- 
дора од А. Коцебуа Der Graf von Bur- 
gund) — драма y 4 чина, слободно пре- 
вео Константин Поповић, Камераш — 
нремијера64

38. Недел»а, 16. XI
Светислав и Милева — жалосна игра у
4 дејства од Ј. Ст. Поповића — друга ре- 
приза65

39. Петак, 21. XI
Осветљена кула  — жалосно позорје у два 
дејства, с немачког превео Петар Протић 
(глумац, M,. Н.) — премијера66

40. Недел>а, 23. XI
а) Пријатељи — весело позорје y 1 дејст- 
ву од Лазара Лазаревића — реприза
б) Слепи Миш — шаљива игра y 1 чину 
од Карла Фридриха Хенслера y преради 
Јоакима Вујића — премијера67

41. Недел»а, 30. XI
Сан Краљевића Марка или Слава народа 
Србског на дан Првозваног Андрије — 
позоришни спев у три оделенија од Ј. Ст. 
Поповића. Прво оделеније: Мртвило, дру- 
го Зора, треће Слава — премијера у час г 
крсног имена кнеза Александра који ce 
славио као државни празник, јер je то- 
га дана 1806. Караћорђе ослободио Бео- 
град, у част чега je дан узет за славу.68

Децембар 1847.

42. Понедешак, 1. X II
Сан Краљевића Марка или Слава Народа 
Србског од I. Ст. Поповића — реприза69

43. Субота, 6. XII
Чаша вина или Таст и зет, весело позор- 
је y 5 дејстава, по италијанском посрбио
H. С. Бурковић70

44. Недеља, 7. VII
Стрелци — хероичко позорипгге y 4 деј- 
ства од Јозефа Мариуса Фон Баба, пре- 
вод АтанасиЈа Николића (Према Нови- 
нама Читалипгга од 12. XII. 47. овај ко- 
мад давао ce као реприза, a када je била 
премијера није могло да ce утврди)71

45. Четвртак, 11. XII
Дар благодарности — драма у четири деј- 
ства, превод с немачког y преради К. По- 
повића Камераша — премијера72

46. Недеља, 14. XII
Скитнинка конфузија или Несторово no- 
кајање — весело позорје y 5 дејства од 
Мојсија Живановића — премијера73

47. Четвртак, 18. XII
Смрт Стефана Дечанског — трагедија y 
5 чинова од Ј. Ст. Поповића — преми- 
јера74

48. Недеља, 21. XII
Жертва на смрт — драма у 3 дејства од 
А. Коцебуа, превод Михајла Витковића — 
премијера75

49. Петак, 26. XII
Сан Краљевића Марка или Слава Народа 
Србског — позоришна игра y 3 дела од 
J. С. Поповића — друга реприза76

50. Недеља, 28. XII
а) Благодарни син — драма y 1 дејству 
од Василија Јовановића — премијера
б) Један табло у 4 оделенија (Живе слике 
са бенгалском ватром и другим позо- 
ришним ефектима M. Н.) — први пут77

Јануар 1848. година

51. Четвртак, 1. I, на Ново Лето 
Караћорћево Апотеоза — драма y 1 деј- 
ству с уводом, предговором и поговором 
од Г. Борђа Малетића — премијера78

52. Недеља, 4. I
Тамерлан цар Татарски или Девет робо- 
ва — драма у 2 дејства превод Василија 
Јовановића — премијера79

53. Уторак, 6. I
Влаоислав — жалосно позорје у 5 дејства 
од J. С. Поповића — трећи пут80

54. Y-горак, 8. I
а) Алпијска пастирка — романтично по- 
зорје у 3 дејства. Према преводу Доси- 
теја Обрадовића истоимене Мормантели- 
јеве приповетке драматизацију je извр 
шио Атанасије Николић a прерадно je 
Петар Протић, глумац, за Театер код је- 
лена — премијера
б) Паданије Зринија код Сигета — вели- 
ки јуначки табло — први пуц. Представа 
овог вечера била je глумачка корисница 
Петра Протића81

53. Недеља, 11. I
Пангалоз и његова фамилија, од Ф. А. 
Бон-а y 5 дејства, Слободно превео са 
италијанског Н. Бурковић — премијера82
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54. Недел>а, 18. I
Чанколиз (Паразит) или Вештина себе 
сретним учинити — весело позорје v 5 
дејства по Ф. Шилеру превео Борђе Ма- 
летић — премијера®

55. Четвртак, 22. I
Књаз од Херцеговине или Урош и Теодо- 
ра — драма y 4 дејства no А. Коцебуа, 
посрбио К. Поповић-Камераш — репри- 
за84

56. Уторак, 27. I
Освојеније Сеуте или Лаура и Алојзо, 
драма у 3 дејства по руском прерадио Ј. 
Б. Јефтимијевић — npeMujepa8s

57. Петак, 30 I
Скитничка конфузија — весело позорје y 
5 дејства од Мојсила Живојиновића — 
реприза86

Фебруар 1848. год.

58. Недеља, 1. II
Крстоносци — хероичко позорје у 4 деј- 
ства од А. Коцебуа, превео и посрбио Па- 
вел Раша Михајловић — премнјера87

59. Четвртак, 5. II
Владимир и Косара — драма y 3 дејства 
од Лазара Лазаревића — реприза (није 
познато којег je датума била премијера
— M. Н ).88

60. Недеља, 8. II
Фернандо и Јарика или Дивљаци весело 
позорје y 3 дејства, превод Јоакима Ву- 
јића, с англијског језика — премнјера89

61. Четвртак, 12. II
Фернсшдо и Јарика или Дивљаци — ре- 
приза90

62. Недеља, 15. II
Тврдица (Кир Јања) — комедија y 3 чина 
од J. С. Поповића — регтриза91

63. Чствртак, 19. II
Краљеваћ Марко и Арапин. — мслодрама 
y 3 дејства од Атанасија Николића са му- 
зиком и песмом од Ј. Шлезингера — пре- 
мијера92

64 Недеља, 22. II
Скапенове Баволије — весело позорје y 3 
дејства од Молијера, с грчког слободно 
превео Јован Сгерија Поповић — преми- 
јеру93

65. Четвртак, 26. II
Гризелда — драма y 5 чинова од Фрид- 
дриха Халма — реприза94

66. Недеља, 29. II (преступна година)
Гризелда — друга реприза95

Март 1848. год.

67. Четвртак, 4. III
Bophe KacrpuoTuh, Скепдер 6ei 
од Ј. Ст. Поиовића, позорје y 5 дејства — 
премијера. Корисница глумице Олге По- 
повић96

68. Недеља, 7, III
Крстоносци — драма y 4 чнна од А. Ко- 
цебуа, посрбљено од П. Р. Михајловића
— реприза.97

69. Уторак, 9. III
Сузаклетје против Венеције — жалосно 
позорје у 5 дејствија, с немачког превео 
Јоваи Кланћ98

70. Недел>а, 14. III
Смрт Стефана Дечанскси — трагедија y
5 чинова од Јована Стерије Поповића — 
реприза99

71. Уторак, 16. III
Концерт Бел>риковске, оперске певачице 
нз Кракова100

Према изложеном репертоаруу овог н о  
зорлиЈта може ce закључити да су члалови 
њ е т в о г  ансамбла, као и сталли позоришни 
сарадиици, драмски писци, преводиоци и 
музичари, уложили максимални напор y 
ствараљу и приказнвању позориипгих пред- 
става y Театру код Јелена. Треоало je мно- 
го ентузијазма, воље и храбрости да ce 
ова мала трупа дванаест позорпшних ама- 
тера из Панчева уттусти, joui y оно време 
y иностранству, y тако једаи теж ак, рнзи- 
чан посао као што je стварањ е професио- 
налног позориш та без икаквих субвенција, 
ако ce изузму позајмица гардер>обе и рек 
визита и изградња иозорнице и уређење 
гледалишта гтоменутим лрилогом кнегин>е 
Персиде.

Никола Бурковић и 12 чланова њего- 
вог ансамбла — глумице: Апка Алекснћ, 
Ма-рија Крчадинац, Олга Поповић и глум- 
ци: Јован М аринковић, Стефан Алексић, 
Александар ЖивковиН, Јаков Крчединац, 
Борђе Павловић, Александар Станојевић, 
Богосав Петровић, Петар Протић и Алек- 
садиар Влаховић, остварили су за 10 ме- 
сецн — од 15. V 1847. до 14. III  1848. го- 
дине — 85 представа y 70 вечерн.

Од гога броја представа, страни р>епер- 
тоар био je  засгупљен са 40, a домаћи са
21 драмским делом.

Домаћи репертоар био je засгупљен сле- 
дећим писцима: 11 комада Јована Стерије 
Поповића, 3 комада Атанасија Ннколића, 
по 2 комада Лазара Л азаревића и Коистан- 
тина Поповића Кумераша, no 1 комад Мој- 
сила Ж ивојиновића, Борђа М алетића и 
Ивана Кукуљеаића — Сакцинског што чи- 
ни 21 дело.
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Преводни репертоар сачињавало je  око 
40 драмских дела, преведено углавном са 
немачког језика, али je  било и дела у  пре- 
воду са италијанског, мађарско и новогрч- 
ког. Највише je  приказано Коцебуових 
комада, док су остали писци, као Волтер, 
Шилер, Молијер (у ттреводу J. С. Поповића 
са новогрчког језика), Скриб, Лебрен, 
Халм, Кишфаљуди и Бабо, застушвени са 
по једним драмским делом. Поред тога, 
јавља ce и већи број комада којима ce не 
зна аутор него оамо преводилац или пре- 
рађивач, што см о већ навели iy прегледу 
репертоара. Y репертоару П озориш та код 
јелена запаж а ce 22 комада из репсртоара 
Театра на Бумруку.

Дакле, у  репертоару овог позоришта 
било je  y Београду после ш ест година (1841 
— 1847), око 40 нових текстова. Међу њима 
je, истина, било и  оних који су били већ 
штампани још  пре Театра на Бумруку, a 
нису били приказивами, али у сваком слу- 
чају они су били за публику нови, јер  за 
ових пет година било je  и демографских 
промена у  Београду, што je  довело и  до 
појаве нове лозориш не гтублике.

Представе домаћих драмских дела чи- 
ниле су скоро лоловину одрж аних предста- 
ва, док су 40 страних ко.чада приказани y
45 представа. Ово нам указу је « а  то да je  
национални репертоар одувек привлачио 
публику, јер  га je  примала и осећала као 
нешто своје. To нам саопш тава и ондашња 
шгампа, игго ћемо и y два—три извода из 
појединих ондашњих позоришиих рецензи- 
ја  на ово.ч месту да прикажемо.

Тако, поводом репризе Стеријиног Ми- 
лоша Обилића, одрж ане 26. X 1847. године, 
уредиик „Србских Новина" М илош Попо- 
вчтћ тшше, између осталог, y броју од 31.
X 1847. године следеће:

„Позориште je  мшожином народа испу- 
њено било, да су лозоришттници лако могли 
закључити, шта народ најрадије гледа. Све 
што од срца иде имора y срцу одговарати. 
Народна историја тако je  с духом народа 
спојена, да јој ce и најмањ и гласак y прош- 
лости мора y народном срцу одазвати".

Исте новине од 24. ЈЈ 1848. године до- 
носе повећи члалак поводам извођењ а ме- 
лодраме КраљевиИ М арко u Арапин  од 
Атанасија Н иколића, одрж ане 14. II 1948. 
године, где ce одмах y гточетку каж е: „На-

5. — Киегин>а Персида Kapabopbeenh која je 
мовчапо помогла позоришне представе.

5. — Princess Persida Karadordevic who finan
cially helped theatrical performances.

род сваког реда и чина гомилама je  врвио 
y позориште да види дела лрослављ еног 
Марка, храброг и  дичног краљ ева сина, и 
y часу позориш те je  било тако  пуно да ce 
честито седети и стојати није могло. — K o  
лико je  сам предмет по себи Србину мио 
и пријатаи, толико je  и груда пооориштни- 
ка са трудом старог и врспног капелмајсто- 
ра Г. Ј. Ш лезингера око  песама положени. 
особиту naiM причинио забаву".

Борђе М алетић y лрвом бро ју  „Прос- 
ветних новина*' од 1. I I I  1848. год. поводом 
друге репризе Стеријиног драм ата Can 
КраљевиНа М арка  пише: „При свем том 
што je дело ово по трећи пут представље-
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но, опет je  било позориш те готово дубком 
гтуно, ко је нам довољно сведочи, како Ср- 
бин своје љуби, како му je  његова повест- 
ница мила и драга и како  ла  образима 
(ликовима, M. Н.) своје прошлости душу 
рани y чувства подпаљује".

Али лозориш те није било тако посеће- 
мо, нарочито y радне дане ш ш  кад ce при- 
казивали „ајнактери", једночинке и репри- 
зе из стране грађанске литературе. Ч ак je  
било и случајева да je  и неки нацноналии 
ко.мад играл пред готово лразпсш салом, 
какав je, на лример, био случај са репри-
зо.м драме Владимир и Косара, ш то je  да- 
ло ловода „Србским Новилама" од 13. II 
1848. године да поводом тога лилЈу сле- 
деће:

„Представљање ово коллко због садр- 
ж а ја  толико због вештог израђењ а (реж ије 
и оттреме представе, M. Н.) заслуж ује осо- 
бито внименије публикума пашег, ло ла- 
ж алост вечерас смо видели, да пинекад и 
мародна дела, ко ја  су  с похвалом разгла- 
1лена, мало нмају гледалаца".

На ово осипање позорилш е публике 
реаговао je  и Bopbe М алетлћ једнил! члаи- 
ко.м y „Просветним новлнам а",101 где ce из- 
\ieby осталог каж е: „Од неког времела та- 
ко ce одбло иарод од л о зо р л т т а  да he ce 
др у лл во  јам ачно морати разићл и  себл 
други начлм уживљењ а потраж ити, a лозо- 
рш лте, овој најблагородлијој забави ло- 
свећенл храм, магворити, ако тако  дуж е уз-
I р а је” .

IV

ГАШНЊЕ ТЕАТРА КОД JEJIEHA

V лаш ој лозориш ној литератури све до 
данас влада мишљење да je последња пред- 
става Театра код јелена одрж ала 9. III  
1848. године лриказивањ ем драме Сузакле- 
тије против Венеције, мада je  и  после тога 
датума, како каж е Bopbe М илетић, ,,јол 1 

иеколико представа д аван о ''.102
После 9. II I  1848. године y овом позо- 

риш ту Бурковјтћева трупа je приказала 14. 
II I  1848. године само ј о л ј  једну представу. 
To je  била лрема „Просветни.м новинама" 
реприза Стеријлне трагедије Смрт Стефа- 
па Д снанскиг ,101 После ове представе, y уто-

рак 16. III , y позоришној сапи одрж ала je 
свој вокапни концерт пол^ка певачица 
Бељликовска из Кракова. Овај колцерт 
требало je  да буде половљен л 23. марта, 
али о томе да ли ce одрж ала његова репри- 
за ломамо лодатака.

Поводом релрлзе представе С.мрт Сте- 
фана Денанског, од 14. марта 1848. године, 
y једном повећем чланку ,,Просветлих но- 
вина" поред похвале саме драме, на врло 
ласкав начил ce одаје признал>е како доб- 
рој игри глумада, тако и висини уметшич- 
ког квалигета целог позорилпа. V овом, за 
развој нашег позоршлта значајпом члан- 
ку, лзмеђу осталог кажс ce . . . ,,Дело J. С. 
Поповлћа млогима нама, кои лаш е лозо- 
риште чешћс поодимо, чини ce неприметап 
мапредак лалЈЛ.х лозорпш тника, и нзостав- 
1>амо га олислвати олако као што заслужу- 

је, може бити зато да ce ле учини, да своје 
суаише хвалимо. Тога ради y место мога 
мњенија о окорошњем лредстављању ре- 
ченог дела павешћу овде како и другл 
мисле. На том je  представљал.у био једам 
одличан из даљиле Србии, којл je имао 
прилику влдетл велика евроиејска позо- 
рилЈта па и пека словенска. Ом ми јеис- 
поведио како ce ладао y Београду наћи 
какво слабо назови позориште л y њему 
еамо олаку вештину позориш тнлка, каква 
бн ce једва грпигги могла, »но како  му je 
нелзказало мило, што ce y надежди тако 
лепо лреварио. Он није знао, чему he пре 
да ce чуди, или вештлни п озорлп тгн ка  за 
гако кратко време набављелој илл пред- 
стављелсум делу, какво ce ол лије никад 
иадао iy лашем књижевству видети"104. ..

За овај лапредалк који  су показалл 
глумци y својој уметности, како  je Beh 
констатовало, битла су два разлога. Прво
— што су глумци, рачунајући њихов ра- 
нији аматерсчси рад  у Панчеву који  je био 
повремел, овом ириллком радилн пуних 10 
месеци једал riocao који им je обезбеБл- 
вао егзистелцију. Због тога су они из дана 
y дал л!ор>алл глггелзивно да одрж авају 
пробе и своје роле уче папамет, јер  je  тре- 
бало два пута седмнчло да ce одрж авају 
представе. Како су y тчхм времену прика- 
зата  60 премлјера y 85 представа, јасло 
je да су тим лапорллм р>адом .морали да 
стеклу једно млого веће искуство y сво.м 
послу него п 1то су га имали кад су отпо-
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0 д»> ваио ce србсво нопорвмгге отворило, 

почели cy il иоши кв^ижовннцм cnaiio пред- 
ставленћ ci» позорл1.ивмм1» okomi» лратитн и 
поЗориштпике хвалити или куднти, како ce 
номт» опога вли онога предсташ нК  доиало. 
ПризнлпашГж потребу и no.isy такпе крмтпке, 
опо збогт» слабе Јоштт» ncumiiie напш позо- 
риштника, a овб збоп» младолКтства пашсп* 
публвкума уобш те, гкелш б и  iotim», да паши 
К111>ижеви11цм м лозмавате.и.к вештине спои 
суд1» увеет» и о с н о в и м а  подкрепе, лридр- 
жапагоћн ce псвходопв, познапанв .чодјК и за- 
воиа драматискп, a ne сачо y  пеколнко pe*iifi 
да овако цресуде изричу, да ce ne можеии пу- 
блввукп» пн позорнштннкт. нолзопати ми по- 
прапнти. Pehn позориштпвку : t u  сн 3a.no6.rh* 
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бмли л р а в н  позормштммци, кои су и мпима- 
ик» промеиу y  CBoioli и ту!)ои природи ст» паж- 
ш.омт. пратили, вслмтмпаии п узроке дозиали, 
и вои бм ммллн урођенн и приЛаплКне вешти- 
«е, да све те промене н нрелипаив *«увстла 
гпнмл пшллшнт.иит» лмацмча предстапе: онда 
би таква критнка олетт» y  нечеш» и могла об- 
статн, 1ИТО би ппзориштнмци, такпмап» судом!» 
опомемути, и с a м и moto шмптнну пспитина- 
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1М 1.1 смо y  сппиоћ струцм шчнпида ininn» 
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штпиу y  iiehe саиршеиство доноде, онда he 
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lit'iiiTiiHii iipn.ia позанми, ci» конмл he ноклдч. 
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iiaraiiB всио ce иоказала y n.iniionitiMi» иред- 
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III« прпнео. Да 6м дакде папш полориштинцм 
лакше спок» цКл*. погтнглв, npiiiinciui-b nm. п 
* MOIO nOKOhti y сл1>лун|1т«п. И Л В <1 Д H M M 11
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6. — Правила за позориштнике.

6. — Rules lor actors.

чели с позоришним радо.м y Панчеву. Дру- 
го, глумци нису били препуштени са.мн се-
би, да ce сналазе како зн ају  и умеју, већ 
су их овде y Београду прихватили наш и пр- 
ви ттозоришни педагози — Јован Стерија 
Поповић, Атанасије Н иколић и Борђе Ма- 
летић, који су имали богато искуство у 
том послу, поготову што су већ водили јед- 
но веће организованије позориш те као 
што je  био Театар на Бумруку. Поред лич- 
ног рада са  глгумцима, Стерија je  y својим 
позорипши-м рецензијама још  од 1842. го- 
дине давао уттуте глумцима како  треба да 
ce понаш ају на сцени.105 Атанасије Нико- 
лић, који je  такође био искусан позориш- 
ни човек оног доба, каж е у својој Ауто- 
оиограф ији  о свом раду са глумцима у 
Тетру код јелена следеће: „Ја сам им и 
на тфобе иш ао и упућивао младе глумце, 
да би им представе ш то бол>е испале".106 
Борђе М алетић ггише према Гетеу Основа 
правила за позориштнике, ш то су код нас 
и прве иисаие поставке теорије о глуми, 
y којима су рааматрани проблеми дикције, 
мимике, покрета руку  и кретањ а тела 
уопште, као  и  односа измећу партнера «а 
позорници.107

И поред свег тог великог рада н личних 
залагања глумаца, управника и редител>а, 
шггелектуалне јавносги и држ авних влас- 
ти, ипак je  дошло до затварањ а овог по- 
зоришта. Томе су биле узрок y првом ре- 
ду немирне спољно-политичке припике, на- 
рочито y Аустрији и Турској, ко је  су уз- 
немирујуће деловале и на економски и по- 
литички ж ивот y Србији.

Поред све слабијег одзива иублике, 
која je  својом посетом требало да омогу-
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Kii егзнстенцију позориш та и глумаца, 
гтресудну улогу y растурањ у ове друж ине 
имало je и пзбијањ е мађарске буне y аус- 
три јској царевини почетко.м марга 1848. 
године. Како су ови глумци билп пз Пан- 
чева, морали еу као аустријски лоданицл 
да ce врате y Панчево. Тако ce опет y Бео- 
граду због „буне", само овота пута ван 
Кмежевине Србије, угасило позориш те. Не- 
како y исто време и Јован Стерија Попо- 
lîiih одлази и з Београда у Вршац.

Иттак овом приликом Београд нлје ос- 
тао сасвим без позориш пих представа. Не- 
мамо података да ли су представе одрж а- 
ване и лреко лста 1848. године, али с јесени 
исте године наилазимо на неке позориш не 
тгредставе ко је  су ce давале y „Местном 
гтозоришту", вероватно y сали „Код јеле- 
на“ , где je била позорлица. О тим предста- 
вама ниоу пнсале лп једпе ондашње бео- 
градске новине. Чак нико ии од сувремени- 
ка, као МалетиИ и Атанасије Н пколић, 
није забележ ио мишта о тим представама. 
Истина, Малетић y својој Гpabu за исто- 
р и ју  С рпско/ позоришта y  Бео?раду говорм 
да je  глуман Јаков  Крчединац са пеким 
глумцима који су ce врагили из Папчева 
y Београд саставио нову групу и дао девет 
представа, али почетком 1849. године.1(*

Да je  било иозоршинхи представа с је- 
сени 1848. године y Београду закљ учујемо 
1трема једној позориш ној представи одр- 
ж аној уочи светог Арханђела 7. IX 1848. 
године, a о којој сазнајемо нз жалбе бео- 
градског митрополита Петра Јоваповића 
упућене М инистарству просвете поводом 
одрж авањ а те представе. Одмах y почетку 
жалбс сс каж е:

..Седмог овог месеца уочи Светог Аран- 
ђела, као храмовног празника овдашње 
Саборне цркве, одрж ано je y њиј Бденл- 
је . . .  но за то исто време — не на малу 
срамоту Благочастја и дејствително разо- 
peirnjy побоппшх ф ађ а н а  — давно je 
представленије y местном позорииггу". — 
Дал^е ce y жалби захтева да ce забрани 
одрж авањ е ггредстава уочи: храмовне сла- 
ве, неделл, празника и на дан великих 
црквених гтразника (Божић, Ускр>с и  Тро- 
јица). П оред тога, М итрополит даје своје 
мишљење да: ,ц\и постање, ии трајањ е 
тог заведенија iruje y духу садашњег вре-

мена, ни ирема join низком степену наобра 
ж енија овдашњих жител>а".,ГГ)

Из ове митроиолитове констатадије мо 
ж е ce закључитн да су ce y сали „Код је- 
лона“ одрж авале позоришне представе п 
лре ове представе поводом које сс он жа- 
лио.

По свему судећи, ово лам потврђује 
милЈљење Светислава ШумаревиНа (Позо- 
риште код Срба, стр. 244) да Јаков Крче- 
динал лије у  то време напуштао Беаград. 
Веровглтло ou je са својом cv'npyro.M, та- 
кође глумнцом, и са још леким глу.мци- 
ма који  ниоу лрешли y Панчсво, покуш ао 
да пастави лекако са позоршлним радом 
y Београду. Y гом лас мишљењу утврђује 
л члњ елила што je, према докумелтлма 
М лнистарства иросвете, Крчедилал узео ла 
реверс 8. XII 1848. годнле од М иллстарства 
просвете мозоришну гардеробу, коју je 
Бурковлћ ггрл одласку из Срблјс вратло.

Крчединчева трупа je наставила да даје 
лредставе све до почетка 1849. године, ка- 
да je  лосле девете представе забрањ ен да- 
љи рад лозориш та.110

Рад позориш та je забрањеи зато  што 
je y комедлји ,,Lekam“ Јекан  један глумал
и.мпровлзовао меку сатирлчну алузију ко- 
ја ce тицала државних литомаца (стнпен- 
диста) који  су студирапи у илострамству.111 
Тако ce л  та позоришна трупа разиш ла л y 
Београду, према досадаппкпм подадима, 
лије било позоришне гтредставе све до ју- 
ла 1857. годиле.

Y то вроме y Крагујевцу je постојало 
аматерско лозорлш ге. Оно je с дозволо.м 
кнеза Александра Кара1х>рђевнћа 29. XII 
1855. годиле узело на услугу позорпшну 
гардеробу л реквизите који су, као што 
смо рали је казали, остатл још л за  Театра 
1Ш Бумруку. Годлие 1857. те су ствари вра- 
Иеле y Београд, када су београдски омла- 
динци ословалт своје по.зориште.112

ЗНАЧАЈ И УЛОГА 
„ТЕАТРА КОД ЈЕЛЕНА"

V PA3B0JY СРПСКЕ П 030РИ Ш Н Е  
YMETHOCTH ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 19. ВЕКА

Обнављањем лозорншне акгивносги y 
Београду y ,,Театру код јелела" 1847. го- 
дине започела je, y ствари, лова егапа y
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историји срлског позориш та, опет кратко- 
трајна, али садрж ајн а и ранијим искус- 
твом унапрећена. За разлику од времена 
„Театра на Бумруку", вести о лозоришном 
животу су поред „Новина Србских" нашле 
своје место и у „Н овинама Београдског чи- 
талишта" и y  „Просветним ловинама", y 
рубрнкама: Србско y  Београду позориште 
и Позориш ни гласоноша.

Y поређењу са  садрж ајам  првих позо- 
ришлих критика лз претходлог лериода, 
тежиште лових позорииших вести je y пе- 
дагошкој садрж иии коментара и критика 
лознатијих позоришних лисаца и критича- 
ра, као што су били Борђе Малетић и Јо- 
ван Стерија Поповић. Саджила и квалитет 
дела, као и  носиоци улога, углавном допу- 
њавају y другом плану критичке оцене о 
вредности драмског садрж аја  и квалитету 
његовог сценског реализовања. Y овим но- 
вим позоришним критикам а обраћа ce на- 
рочита пажњ а карактерним улотама и ква- 
литету њихових сценских креација, чији 
су протагонисти тада били глумци „Театра 
код Јелена" — Бурковић, Павловић, По- 
повић и Крчединац. Позоришни критичари 
„Просветних новина" не раоправл»ају са- 
мо о говору глумаца y поједашим „ролама",
о „кретањима актера" на позорници узгред 
и површно, иего полазе „у оваковом нашвм 
првом развитку позорлш тне вештине" од 
потребе за ставаран>ем прве ш коле драм- 
ског израж авањ а и  владања простором, од 
технике говора, мимике и  дикције, a пре 
свега о неопходности „да ce и карактер 
лица кои . . .  треба преставити . . .  најпре 
брижљиво исп ити ва. .

Y лозорилиу „Код јелена", као новој 
развојној фази српеког позорилгга у Бео- 
праду, позориш ла критика и  публика са 
сада 'Већим искусгвом и развијелијим  уку- 
сом о одабирању и оцењивању вредности 
извођеног дела и остваренлх ,,рола акте- 
ра" уочиле су и реатовале на извесна „пре- 
наглашавања" и лретеривањ а y њима, о 
чему je  било говора и у нашим лрвим по- 
зоришним критикама. Y њима ce осећа 
тежња да ce уклони и y делу и y  сценском 
извођењу лесклад у идвајањ у >услабијег 
ефекта од јачег", као  и жељ а да ce постиг- 
не већа складност у  тумачењу драмских 
ликова, без усил>еносги, невештине и мо- 
нотоности y дикцији  и покретима глума-

Т Е А Т А Р  К О Д  Ј Е Л Е Н А
ца. Примедбе критичара (М алетића) из то- 
га времена указу ју  да >глш ита тако не 
квари цео лолож ај позориш тника, као ие- 
вешто и «еуместно махање с рукам а", као 
и да „сваки израз речи не м ора и мицањс 
руку пратити". Ове примедбе су биле, y 
ствари, упутства за лригалођавањ е глума- 
ца оцени и  улози, упућивањ е глумаца y 
технику кретањ а, кинетички и мимички 
лачи!н 'израж авањ а на сцени, a no своме 
ословном злачењ у спадају истовремело y 
1грвс почетке 1Илтересован>а за педагошки 
pa;i y српском позориш ту. Несумљиво да 
je позориш на критика, ко ја  je  н а  овај на- 
чин лостигла известан влшл ниво као од- 
раз вишег степена образовањ а београдске 
позоришне лублике, постала и прва позо- 
риш на педагош ка трибина.

Y позориш ним критикам а из овог дру- 
гог раздобља позориш лог ж ивота у Срби- 
ји  јасно и недвосмислено су ce запаж али 
ocHOBini недостаци ограничене техншсе и 
материјалне могућносги сценских извође- 
ња, као и нелж олованост и самоучки на- 
чин израж авањ а „актера" на сцени. Такође 
ce лочео већ кригички оцењивати готово 
преживео и превазиђен репертоар, y коме 
су ce нарочито поједина дела тадаш њ ој 
публици учинила као да су „сама по 
себи за драму неспособна, због тромости", 
a особито због отегнуш х и монотоних мо- 
нолога, као  нпр. ш то je  прлмећено у „Прос- 
ветним новилама" у  Јсритици поводом по- 
зоришне итре с певањем А лпијска  пастир- 
ка од 3. јануара. К ако ce м ож е закључити 
лз овог критичког осврта, y  „Театру код 
јелена" ce било већ приступило једној h o 
b o  ј врсти позориш не обраде комада: осве- 
жавању и лрилагођавањ у комада из ста* 
ријег репертоара новим захтевима и  новом 
укусу публике, увођењем нових сцена и 
лица, одступањем од изворног текста, до- 
давањем тзв. „уметака" y  стари садрж ај 
комада. М еђутим, ни овај начин освеж а 
вања сценоке акци је нНје виш е могао да 
задовољи захтеве и схватањ а већ образо- 
ваније позориш не публике, лосебно ггрве 
беолрадске младе интелигенције, ко ја  ce 
већ упоанала са западноевропском позо- 
ришном сцеиом и репертоаром. Они су 
овакве „уметгке" см атрали непотребним, па 
чак и штетним оптерећивањем сценског 
извођења. Тако je  и поменути критичар
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А лпијске пасгирке  упозорио писца — гтре- 
рађивача ове позориш ие игре с певањем, 
да ce y драмн -ne с.ме мишта случајно ни 
својевољно, веИ због нужде догодитн — ту 
не сме слушатељ опааити да je ово илн схно 
само због тога извсдено што ce списатељу 
за она ј пар тако потревило, већ му ce \ 10 pa 
учинити, да je  све тако морало бити што 
je једно с другим тврдо скопчано, и што 
једно из друтог тече".

Отуда ce y овом раздобљу развоја по- 
зориш ног ж ивота y Београду joui живље 
маставља раније прекинута преводилачка 
позориш на активмост, усмерена на комаде 
са сувременијом темалгиком, из друштве- 
ног и породчиног живота оног дооа, која 
освеж авају  реиертоар. Са оваквим ставом 
критике и публике пстовремено ce све ви- 
ше паметало и питање образовањ а „позо- 
риш тника". Позоришне вести из тих дана 
пспуњене су критиком како садрж ине и  
квалитета драмског дела, гако <и глумом 
п незрелим драмским израж авањ ем  глума- 
ца. П озориш ни критнчари су неодољиво 
осеИали потребу, . да нашим позориш- 
тницима прс свега препоруче науку y из- 
разима лнца, као најтеж у, a  особито о-ном, 
кои не мож е опако (х:ећати, па да сама 
природа оне пзразс производи, већ коп 
мора природу вештином да замени". Пе- 
дагош ки значај обрађивањ а глумачког та- 
лента несумшиво je  један од најчешћих 
захтева тадаипве позориш не КЈригике. Дру- 
ги захтев je истакиут y потреби, ,д а  нас 
дела y позорју нс само забавља ју и увссе- 
љ авају, већ да нас и поучавају". Отуда je 
критика y  избору превођења страног рс- 
пертоара y овом раздобљу развоја београд- 
ског позориш та инснстирала углавном на 
ономе „што je  с нашо.м обштом . . .  народни 
ж ивот мож е пробудити и укрепити ..

Међутим, свест да je младо београдско 
позориш те y гтогледу избора репертоара 
далеко испод европског позоришиог нивоа 
није гасила дал>е перспективе. Крмтичари 
су тада сматрали да јс ,,ова изолсваност 
по нужди н да he трајаги  дотле, док веш- 
тина увати постојаније жиле*', u i t o  he по- 
сле ,унашој веш тини слободнији полет и 
просгранији  круг дати“ .

Ове теж њ е ужег круга позориш иих Jby- 
ди из времена ,,Театра lia Бумруку'' за 
унапређивањем позорипгне уметиости, које

су биле прекинуте политичким збивањем, 
после краткотрајног успеха су настављене 
са већим полетом y време активиости 
„Театра код јелена", али још  \ђ с к  y ue- 
сређеним политичким приликама y Срби- 
ји, y једном новом смеру. Д ок ce y првој 
фази ствараљ а српског позориш та (,,Теат- 
ра иа Бумруку") приш ло најпре организа- 
ционим иоставкама позориш та као  зпачај- 
не лросветне, културне и уметничке уста- 
нове, и од C T B a p a ib a  првог позоришног 
уметничког кадра, y овој другој фази раз- 
воја београдског и српског позориш га, коју 
представлл „Театар (код јелена'', прошире- 
не су прве основе за педагошку позоршпну 
активност код нас, y чему je  највеће за- 
слуге имао, поред Стерије, Борђе Малегић. 
Тако je Малептћ већ од првих бројева 
,,Просветтгх повина" y рубрици Позориш- 
ни гласови почео од 22. I 1848. године да 
ибјављује прва Основпа правила за позо- 
риштнике, са напоменом да су ,,Правила" 
била издата зато што су неопходни ,,ос- 
новни закони за позориш тнике", да 5» ce 
могли уопште о позоричпту донети неки 
суд и оцена. „Младољетсво" српске по:к>- 
рпшне публике, и чињеница да «  „тшзо- 
рш лтвици imcy увек били прави", као н 
њихово непозпавање „психологије људи и 
закоиа драматски", бшш су за писца „Пра- 
аила" повод да укаж е на досадаш њу по- 
зоришну критику и узроке због којих су 
„наши књ ижевници почели свако пред- 
ставленије с позорљивим оком пратити и 
позориштнике хвалити или кудити", изрп- 
чући углавном такве пресуде, по којима 
„ггубликум" ии „позориштник" нису моглп 
„ползовати ce тги паправитл". Огуда јс 
Борђе Малетић y ,,Правилима“ пошао нај- 
пре од тумачења погреш ака и њихових 
узрока y драмским извођењима, да би ттре- 
шао касније на упугсгва како да учињене 
потгрешке отклоне. Ово je y с\аитини код 
нас први иристуи анализи сценског изво- 
ђења са педагошком наменом и представља 
на тај начин и први уџбеник  — чриручник  
драматургије y  историји српске позориш- 
не уметности. Y њему je  Б. Малетић поста- 
вно као три основна елемента :изговор 
(који дели на дикцију рецигације и декла- 
мације), реж ију  (кинетичка техника и рас- 
поред глумаца на сцени), монологе, дијало- 
ге, мимику и  гестикулацију, шминку и де-
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кор (распоред кулмса y односу на улоге 
глумаца).

Шта je значио краткотрајни век „Те- 
атра код јелена" за његове савременике, 
„позориштнике", актере", писце и „публи- 
кум", као  и  уотппте за тадашње узаврело 
граћанско друш тво и културу Београда и

Србије y целини, најбољ е могу да прикаж у 
тадаш ња просветна и дневна ш тампа (1847 
— 1848. године), као и мемоари сувреме- 
ника С. Поповића и Д. М аринковића, јер  
je  у  н»има обухваћен аутентичан амбијент 
рада и уметничког стваралаш тва ове друге 
београдске позоринше сцене.
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T H E  T H E A T E R  »KOD JELEN A « 

Milorad Nikolié

After the first Belgrade theater called »Te- 
a tar na Djumruku« (the Theater at the Toll 
-House) stopped its activity at the end of Au
gust 1842 — in the period of a rebellion carried 
out by Toma Vudic — Belgrade remained wit
hout theatrical performances until May 1847. 
On the initiative of Jovan Sterija Popovid, Ata- 
nasije Nikolié, Belgrade Reading Club and MiSa 
Anastasijevid, Belgrade got again its second pro
fessional theater called »Teatar kod Jelena«.

The theater got its name after its location 
because it was housed in the hotel »Kod Jelena« 
(the Deer), a part of the »Veliko Zdanije« (Big 
Buildigen) raised by Princess Ljubica in 1841 
The building had two floors and it was situated 
at the corner of today's streets 7. Jula and Gra- 
danidka. In the ground-floor of this building, at 
the com er of the aforesaid streets, there was a 
coffee-house with a  large hall and above the 
door of the coffee-house, on a support, was 
standing the figure of a deer, hence the popular 
name of the whole building »Kod Jelena«. The 
building was pulled down in 1937. In the coffee- 
-house hall or the hotel was erected the stage 
and there were there parquet for spectators, 
galleries and boxes, made for a sum of 60 Du
cats given as a contribution to the theater by 
Princess Persida. It was the place where the 
second professional theater started working in 
Belgrade. The ensemble came from Pancevo 
and it was headed by Nikola Djurkovid, a known 
musician of that time, chorus director and 
actor.

The theater was well organized and equip
ped, since it was allowed to make use of costu
mes, paraphernalia and other necessary articles 
which remained from the »Teatar na Djumru
ku«. Aside this, Djurkovic ensemble had already 
a prepared repertory, so it was in a position 
immediately to give performances of various 
plays until the new ones were prepared.

The theater started its activity in »Kod Je
lena« on May 15, 1847 by performing »MiloS Obi- 
lic«, a drama w ritten by Jovan Sterija Popovid 
Performances were given twice a week until 
March 14, 1948 when the theater had to discon
tinue its activity because of the revolution in 
Hungary. Since Djurkovid and the members of

his troupe were Austrian citizens, they had to 
go back to Pandevo.

In the period from May 15, 1847 until 
March 14, 1848 eighty five performances were 
given in seventy evenings in the »Teatar kod Je
lena« in that sometimes two smaller plays were 
staged in one evening. This num ber included 20 
plays of home repertory and 40 plays were w rit
ten by foreign dramatists. This repertory was 
also filled with plays performed by the ensem
ble of the »Teatar na Djumruku«.

It is characteristic for both theaters — »Te
atar na Djumruku« i »Kod Jelena« — that they 
primarily staged plays dealing with our natio
nal history and ideas of combatting and libera
tion, which attracted vast numbers of specta
tors who, in this way, bound themselves to the 
theater and got accustomed to visit it even 
when plays from middle-class life were perfor
med.

Aside this, in both theaters played Schle- 
singer's kapelle, if necessary on the stage as 
well, but always in front of the stage between 
two acts, which greatly contributed to the de
velopment of musical taste of the audience.

In the Principality of Serbia, as we know, 
the use of the orthography reformed by Vuk 
Stefanovid Karadiid was not allowed, but the 
language spoken on the stage was the popular 
sppech of the Serbian people propagated by 
Karadiid. In both theaters, but in particular in 
the »Teatar kod Jelena« efforts were made by 
Atanasije Nikolid, Jovan Sterija Popovid and in 
particular by Djordje Maletid, profesionally to 
improve the education of the actors.

Athough this group returned to Pandevo, 
Belgrade did not remain without theatrical per
formances for a while yet, because some actors 
did not want to go back to Pandevo. Among 
them was also Jakov Krdedinac, the best Ser
bian actor according to the judging in the new
spapers »Serbske Novine«, so for some time 
occasiona performances were given in the »Te
atar kod Jelena« until April 16, 1849 when the 
activity stopped because of a fire in the »Veliko 
Zdanije«, on which occasion the theater was 
considerably damaged.
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