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ПОЗОРИППIИ ТЕСТАМЕНТ ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА: "МЕМОРАНДУМ У 
ДЕЛУ НАРОДНОГ А ПОЗОРИШТА" 

Пре 130 година, 1868, Београд је добио 
професионално позориurге. Заправо, 1868. го
~ина је обиловала одлучујуtшм догађај.има ко
ЈИ су дотадашња, скоро три деценије дуга , 

настојања да се у Београду оснује стално позо
риште 1, довели до остварења: 12. марта 1868. 
кнез Михаило2, у сагласности са Државним 
саветом, доноси решење да се позоришна згра

да подигне на "правитељственом плацу" код 
Стамбол капије; 13. јула је основан IV позо
ришни одбор (први који је имао значајног уде
ла у организацији позоришног рада); 18. ав
густа је, у присуству кнеза (доцнијег краља) 
Милана, свечано постављен темељ новој позо
ришној згради; 10. новембра 1868. у Сушићевој 
кући, изнајмљеној до изградње позоришне 
зграде, одиграна је прва представа новоосно
ваног ансамбла; 19. октобра Државни савет из
даје декрет о постављењу Јована Ђорђевића за 
управника Народног позоришта; 14. новембра 
је потписан уговор о постављењу, а 19. новем
бра 1868. Јован Ђорђевић ступа на дужност 
управника3. 

Претходна , 1867, као и следећа, 1869. годи
на, такође су имале значаја. За време гостова
ња Српског народног позоришта из Новог 
Сада, 5. новембра 1867. у Београду, кнез Ми
хаило саопштава Јовану Ђорђевићу, та-

дашњем управнику новосадског позоришта4, 
своју спремност да у српској престоници по
дигне једну репрезентативну позоришну згра
ду. а прва представа у новој згради је одржана 
ЗО. октобра 1869. 

Залагање Јована Ђорђевића (1826-1900) 
за оснивање позоришта у Београду, од момен
та када је кнез Михаило изразио своју по
дршку, започиње ангажовањем око изградње 

позоришне зграде, израдом његq,вог "Мемо
ранgу.ма о йозоришном зgанију"), фебруара 
1868, а посебно "Меморан9ущ1 у сГйвари наро
gноzа йозорuиатш у Бeoipagy", заправо, стату
та новог позоришта, који је био и основа првог 
закона о Народном позоришту, такође 1868. 
године.6 

За историју Народног позоришта и за 
нашу позоришну теорију од изузетног је, 
међутим, значаја рукопис Јована Ђорђевића 
"МеЈюранgу,11 у 9елу нароgноiа йозорииаuа". 
од 2. децембра 1871. го~ине, за који се дуго ве
ровало да је изгубљен. 

До сада није било познато да се примерак 
истог рукописа чува и у Завичајном одељењу 
Библиотеке града Београда, међу бројним ру
кописима, фотографијама, старим часописима 
и књигама, под инвентарним бројем 49/49. На 
сивоплавом папиру са линијама, mtcaн црним 
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мастилом само на десној половини странице, 
рукоm1ссадржи 52 листа, формата 34,5 х21 цм. 
Последња реч са сваке странице понаваља се 
на почетку следеће. Рукопис је сачуван у цели
ни, добро очуван. а текст се само у неколико 
мањих детаља разликује од прамерка који се 
чува у Архиву Србије. 

Поред овог, у Завичајном одељењу се чува 
још једанаест рукописа Јована Ђорђевића: 

Грађа за йес.люрину (37 листова), О9ло.1юк йре
воgа йесщ без 1шс.10ва (Сегедин, 1843: 6 листо
ва), Прево9 йрве 1,·њ112е "E11euge" (8 листова), 
"Срйској бра/ш ".Пес.иа (Пешта, 1. јануар 1848: 
1 лист), "Суза Jtaiiiepuнa ", йес.иа (Пешта. де
цембар 1846; 2 листа), "Деоба cвeiiia ", йес,1щ 
слобо9ан йрево9 из Шилера (Пешта, октобар 
1847; 1 лист). "Вила на iробу Си.ме Ми"1уiй11-
нов11/ю Сарајлије··, йес.м (Пешта, март 1848; 4 
листа), " Приликосйев на именgан ГС", йес.1.fа 
(Пешта, новембар 1846, 1 лист), Дневник 11з 
1845-1847 (46 листова)8• " Пови век", јеgан geo 
ойшiйе исГйорије ( 44 л11ста) и "Сйошн ceciUp11 
Ми.шш1", йес.ма (Нови Сад, 1842; 4 листа). 

"Ме.1шран9}'.1t v gелу 11аро9ноiа йозор11-
1шliа" почиње речЈ1ма: "Наше йoзop11111ilie није 
у нор.малнолt ciiiшь у; оно болује", и даље об
јашњава: "Као шiiio је у iiie.1ecн.o.~1 орiшшзл1у 

болесm йос.1е9шш йоzре111ака, 'lињеню йро

тив закона зgравља: тако је и овgе вшш йytlia 

:Zрешено iipoiйuв он11х начела, који.ма се йозо
ришiiiе йо9иже и 09ржава ''. 

У првом делу "Ме.мран9у1~ш" се износе 
погрешке у раду lV позоришног одбора (имен
ованог 13. VП 1868. у коме је Ђорђевић био 
члан Одсека књижевно-вештачког). док дру
ги, знатно обимнији део, исцрпно и темељно 

разматра последице лошег руковођења та
дашњег управника Ђорђа Малетића. 

Када се има на уму са колико ентузијазма 
и енергије се Ђорђевић залагао за оснивање 
Народног позоришта у Београду, колики је 
његов допрююс осмишљавању организације 
позоришног рада и труд да се те замисли оства-
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ре, не изненађује прилична доза огорчености 
на Малетиhев начин рада. Анализирајући Ма
летић.еве грешке, Јован Ђорђевић даје ст
ручну студију о позоришној организацији 
(умногоме и данас примењиву и актуелну). 
Примерима из праксе, истовремено, даје и 
значајне податке за проучавање историјата 
Народног позоришта, пластични приказ ат
мосфере и односа којн су седамдесетњх година 
прошлог века у њему владали. 

Замерке Позоришном одбору Ђорђевнh 
наводи у четири тачке: 

'l ) Неприхватање понуде новосадског 11 

заrреба11ког одбора да се обавља размена глу

маца, што је довело до тога да позоришта сад 
глумце ".11аш на веће й.wiiie", па глумац 

"йосmаје користољубив, 09 йаmр1юта йосiй
аје космоiiолшu, 09 вештака iiociUaнe шiiеку
ланйi, йосiйане mрzоваи" или боље рећи роба, 
која се оно.1t куйиу йроgаје, који је новпел1 

iipeйлmliu ". Погрешка је утолико веhа што се 
на ову понуду није ни одговорило, "јер се то 
.морало йiул~а 1ш1Тt11 као йрезllрање ". 

2) Друга погрешка се односи на начин пр
ијема позоришних шпомаца. збоr тога што јс 
са њи.ма као и са глумцима склапан уговор на 

годину дана. уместо да буду ,.на уzле9 yзetliti''. 

па се доrод1шо да од шест питомаца четворо 

буду убрзо отпуштени. Ђорђевић указује да је 
"йi.шtе Пресечен 6110 gаљи йрирашi"йај нов11х 
снага за iioзopuшilte, а Lliu.11 Yfegнo йрекинуй/ и 
йрироgни, йociiteiieнu развитак йозоршшТtа 

са.моi"". 
3) Укидање хонорара "који су се бољи.1t 

члановuлtа юtмо йла!Тtе за сваку йре9сmаву 

gавали ", а уместо тога "сваколt бољем 'lлш~у" 
додељиван је" сйiални н.еки gogaiiiaк к ње:Zовој 
реgовној месечној йлmТш ''. 

4) Као последњу замерку наводи то "1шuо 
се оgбор ш1оiо ши.шо у йojeguнociuu и сшТt
юще йозорuшне уйраве, и йi.и.ме уйравиiiiељу 

слобоgу кретања ogoзzo сйре'lавао; 1шТtо су 
zgeкoju оgборншш с йојеgиним члановима у 
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Поверљив оgношај 9олазил1t, с њима фраinер
низирал11, 09 њ1а се често и руковоgийiи gава
ли, а iiiuщ 9ис1шйлину ll уйравш7iељев ау1Тю

ртЋейi, u њеzову слобоgу кретања 09оз90 йо-
9р11вали; што је усле9 iiioza у J\f/IOZLUI случаје
вuма йре.Аtа йојеgшшм •tлановш,ш 09 сйiране 
оgбора йр11сi'йрасно и ней.равеgно йосi'iiуйано;

а највише, шilio је оgбор у йослеgње време, рук
овођен некол11и11но.м својих чланова, gану .му 
09 gржавне влаgе ау~Тюномију йочео Шако iliy
лtaчшТtu 11 извршавати, као ga је йозоршшТtе 
својина оgбора, а не gржаве и нароgа ". 

Ова, четврта, тачка је занимљивија када се 
зна да је у наведеном периоду управник Позо
ришта био управо Јован Ђорђевић, па се за
мерке Одбору могу тумачwги и као оправдање 
његовог незадовољства због ометања слободе 

у управљању и као ограђивање од учињенлх 

пропуста, које као члан Одбора шfје могао да 
спречи. 

Уз похвале новом Позоришном закону, 
који је усвојен на Скупштини у Крагујевцу 
1870. године, а који даје могућност исправља
ња погрешака Одбора, Ђорђевић се правда да 
за три месеца свог привременог управљања 

није имао времена да прецузме значајюqе 
мере. 

Одмах затим прелази на критиковање Ма
летићевих метода и до краја се држи ове теме, 
обухватајући све аспекте позоришног делова

ња: улогу управника, драматурга, редитеља. 

благајника, положаја глумаца, ф1tнансијског 
пословања, да би на крају дао савете за откла
њање насталнх проблема. 

,Да је z. MaлetТt11h 09 срца желео, уа свој за
gатак йociiiuzue, Шо му ја йрви йризнајем. Али 

је он йоzрешио у начuну и сре9сй:iв11ма, која је 

за осi'йварење iiio2 заgаiПка уйоiiiребио". Шако, 
ga је са9 у йозоршшuу већи нере9 u трошак, 
неzо ш~Тю је икаg био". 

Ђорђевиh најпре, у пет тачака, излаже шта 

је према одредбама Позорmшюг закона тре
бало да се уради: 

1) "ga се йосiП.ави Књижевно-ве1шuачки 
о.р.Мр", али како је чланове требало плаћати, 
а он сам је преузео на себе све те послове, то 

Одбор није ни формиран. 
2) "ga се реgшuељ йреgложи .иинисi'йру 

йросвеiПе pagu наименовања"". 
3) "ga се ойре9ели који су реgовни чланови 

йозорuиmи, и ga им се то нарочшuим акШо.м 
објави". Ово сматра посебно значајним, због 
тога што према Закону сваки редовни члан 
после пет година службе постаје сталним и 

стиче право на пензију, ал 11 је пропуст у Закону 
то што се не помињу уговори са rлуt.щима. 

4) "ga iiрив_ремене чланове йрима реgи
тељ, с оgобрењем уйравшuељевим ".Критику
је Малетиhа што је сам примао ове tIЛанове, 
док је редитељу оставио "ga йрима мушку и 
женску cilimТtuciliepujy ". 

5) "ga се llЗga c1Тtmuyйl за йензиони фонg и 
за йенз11је". То је био йрви зрачак на9еж9е за 
наше •tланове, йа и Шај оће ga се yzacu." Нека се 
gанас ко 09 њих разболи, пека му болест йо
LТtраје, он нема никакве zаранu.ије, ga he му се 09 
стране йозоршшТtа gailitt каква tТtаква 

йомоh". ". 
После навођења пропуштених могућности 

исправљања грешака у раду Позоришног 

одбора и уз савете како је требало поступити, 
Ђорђевиh се дотиче и питања плата, замера

јући Малетиhу да је његово опредељење за 
"систем реgовни.х йлтТtа ", уместо хонорара, 
довело до великих неправилности, пошто 

"11 • .иа чла11ова који су gвојшюлt чешће били уii
ойiребљавани неzо gpyZll йа су ийак са њилtа 
били на равној, или још мањој йлайiи ". По
лазећи од Малетићевог става да се" йосао не ga 
на gрамове изшриiitи ",са којим се и сам слаже 

уколико "се бар йлailia и нazpaga у9еси йрема 
йослу; ga се ойре9ели, 90К11е LТtpaje gужносЩ а 
zge йочиње заслуiа". ",јер "09 кога he ga чека 
zлумац йризнање за своје ванре9не найоре u 
заслуzе, ако не 09 уйраве?", и наглашава да 
због таквог односа глумачко пожртвовање 
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С.1. 1 - ~pl!<i 11 П\IC.;11,;f(Њlt Cl'f1'1H<I pyкorнtc;i м~~ll•pdHllYMd J1111~HCI Ћ11рђ~н11ht1 
F1g. 1-Fust and Ja:;t pag~ 01·1hc: mз11u~cr1p101·111e"Memumndum·· ol"Jovaл Dorde~ic. 

".нора сасв11.1f лU111aкcaiii11 и искра вешiiiачкоz 

оgушев.ъења .нора се ) њеЈtу кона•~но yza
c111Ii11 ". 
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Настанак чувеШIХ Позоришних прав11ла. 
донеnLх 1871. roДime. због КОЈИХ је юб110 прв11 
urrpajк глумаца у историј11 Народног позо-
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ришта, Ђорђе~ић опширно описује кроз за
мерке што НИЈе поступљено према његовим 

сугестијама. "Meciilo 9а је z. Малеiйиh". на
ређења iioзopuшнoz закона у живот увео, и 

iiozpeшкe iio9 оgбором учињене йойравио; 
йровео је он скоро uело време своје уйрав11i"йе

љске раgње око је9ноz не.милоz u неблаzоgар
но2 йосла, који је йозоришiйу место 

очеюtван~а користи неойисане шiiteiite нан.ео; 

а iiio су йозоришна iiравила ". У комисију за 
израду правилника о раду управника, дра

матурга, редитеља и благајника, о раду 
Књижевно-вештачког (уметничког, прим. Р. 
Ц.) одбора, као и предлога за оснивање Пензи
оног фонда, изабрани су Ђорђе Малетић, 
Милорад Половић Шапчанин и Јован 

Ђорђевић. Већ на самом почетку рада долази 
до несугласица. И поред Ђорђевићевог про
тивљења. Малетић је, у сарадњ11 са Милорадом 
Поповићем, превео и у целини применио 

"Amveisung zur zweckmassigen Biihnenleilung" 
(" Yiiyйiciilвo за усйе~ино уйрављање йозо
р111шТlе.lrf ", прев. Р. Ц.) барона Типгена, и то 
усред позоршш1е сезоне и пре него што су, ка

ко је саветовао Јован Ђорђевић, донета 
Прав11ла за редовно чланство и за пензију 
"како би gpyжu11a у uciiio време, ка9 јој се 
саойш~Тtе ctТtpoжuja йозорuшна iiравила, oce
tТtuлa 11 бла209етне йосле9иие новоzа закона, u 
1Тt11.ме се уверила ga се уйрава не брине саЈно о 
cйipoz1LМ мерама pagu 09ржања ре9а неzо 9а јој 
је на срцу и бриzа за њиову буgуliносШ и њ1юво 
блazociiiaњe". После нереда у Позоришту и 
побуне глумаца, представе су некако нас

тављене, "али iipaвoz йоверења u йравоz pega 
09 moz 9оба је нестало"". "gеморализаu,ија је 
јако овла9ала, 11 све већма oiiiu.лю люха ". 

"Главни извор свију iiozpeшaкa које су йо9 
уйравом i. Малетића чињене, налаз11.м ја у ilio
мe шiUo 2. Мале!Тt11ћ, йо моме мuшљењу, ~ 
gобро схватио сво,i йоложа,i у йозоршиiй.у." 
УйравшТtељ је iлава u срие йoзopuшiiiy. Срие и 
zлава морају бшЋи у телу и на iiieлy, а не uзвш1 

iiieлa, ако ће ga za йокре/iу и оживљавају. Уй
равиmељ мора бити у йозорши~Тtу, а н.е изван. 
њеzа, или само на9 њим." Све шiUo се 09 њеzа 
ucкaiilu може и. мора, iUo је". ga се уйозна са ие
л~ш ов1щ 09више ком1U!шщран111tt орiаниз

мом; 9а йозна све u ш1ле u велuке точкове ове 
маишне; 11 9а Шако 9обије јасан йојам о нелој 
раgњи, о mесној свези, у којој све струке ове 
ра9ње је9на с 9pyio1tt сйiоје; како би у свако 90-
ба люzао имтТlи йреzлеg 1Lелине, йосре9овтЋи 
cвazge й.оiU.ребну свезу, а йiи.ме унайреg 09к
лоншuu све сукобе; и најйосле, како би cвazga 

моzао ttмaiiiu из сойсйiвен.оi знања 11 11cкyciliвa 

~tрйљено, објективно 11 йоуз9ано шри.ло за 
оцену тешкоће LLЛll лакоће свакоiа paga йоје9-
шще, ваљанос1Тtи и yйoilipeбљuвociuu свакоiа 

ма и најмањеi факiйора ове ра9ње йоје911нLLе ". 
"Г. Малетић юtје учинuо Шако. Он је ос

тао 11Зна9 йозоршшuа, али скуйа u изван йозо
ришiliа, i1 њеzов йоложај йре.и.а йозорtшаТtу 
вuше је налик на йоложај каквоz вла9иноi ко
месара неzо врховн.оz чшювникn йозорши

н.оz. "Као последице се јављају "забуне, несйо
разумљења, сукоби, злоуйоiliребе ", непланска, 

неправедна и нерационална расподела посло

ва, и "уйрава uзzуби најйосле сваку 11н~щuја
i'й11ву и йосГйане иiрачком случаја, Шуђе 

шйекулаи.11је, а ~«име йот.кой.а темељ сволt ay
iliopmlieiiiy и кре9шТtу". ". 

Необјективносr, недоследност, неоргани

зованост, нетактичност и непоузданост Мале
тић.еву доказује Ђорђевић нарочито на 
примери.ма неразумевања улоге и значаја дра
матурга, редитеља и благајника, а посебно глу
мачког сталежа. 

У време писања 11 Мелt0ран9ума ", 1871. го
дине, Јован Ђорђевић је био на дужности 
драматурга у Народном позоришту. Исто

времено, био је и библиотекар (наводи да по
зоришна библиотека има близу 2.000 дела), 
лектор (жалећи сена лоше преводе каже да "у 
iйаквuЈt ii.рево9има језuк 90LТlepuвaiU11 значи 
скоро Шо исто шШо чшuав кома9 изнова 
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йревоgшТtи "),а поред тога на себе је примио и 
целокупну брнгу о репертоару. значи. посао 

"који је новшt законом •1е1Тtворшш 09борн11ка 
наш њен био" Најтеже му је пало то што Ма
летић није схватао тежину његових обавеза. 
него га је приморавао "још 11 уйравтuељу у 
канцеларији и аgЈшнисi"йраiUивнилt йословима 

йомаiаi"йи, мeciiio њеiа iоgшиње извештаје о 
целокуГиюј йозоришној раgњи састављати, u 
за zoguнy gана скоро шecili лtесешt u салюz уй
равшТtе.'Ъа засйiуйтТtи" и није се обазирао на 

његове жалбе да је преоптереhен и ., ga за њеiа 
1egнoz у йозорш111Тtу не.11а нu неgеље, нu свеиа, 

ни ферија, 1ш ogcycmвa, нщТtи уойште jegнoz 

лщрно2 часа". 

Ни редитељ није у бољем положају.јер "с 
Јеgне cllipaue gaiiio му је и сувшие iipaвa. с gpyie 
стране 09уз11.11а .\i)' се u оно шtiio .ну йо закон) 
iipuйaga". Ђорђевић се не слаже с тим што је 
Малетић "pegui/ie_ъy фаюu11•tн.о йреgао tLe.10 
iiреgсйiавља•1ко особље и 1tелу йозорнm1.у ".По 
њему. подела улога би требало да буде посао 
управника. Малетићеве разлоге да је peдirreљ 
"у нейрекиgном gogupy са iлулщшщ он tlX 

yiiyhyje, йойравља, укорава, u йо 1Тю.ме он је у 
йраво.н с.1111СЈ1у њиов учитељ, он их 9т,:.1е на

јбоље 11 йозна1е, у њему ће Zлу.шш као у сво.~t 
учшТtељу, Lшa!Тtu највећеi Поверења, Пак 611 
йоgелу улоiа 09 њеiа увек paguje При.нили неiо 
og уПравшuеља '· и да је због тога нужно "9а 
1Тшј ре911йiељ има такву власт наg iлy1i1ш1Jita u 
збоi Шоiа, шmо ia шюче као себ11 равна не би 
с.1 ушnл11 ", нети че као "нщве/1 у увреg у уйрnв
шТtељево 2 кре9шiiа 11 gociUojaнciiiвa". Пошто 
каже да "gељење улоiа нuје лшленкосi/i, није 
уз2реgна ciiiвap ",свој став о улози управника у 
томе наглашава примером барона Минхаузе
на, који "ка9 је 1867. iioctiiao шt1Тtен9анйiо.11 
9ворскоi йозоршшuа у Бе•1у, нuје хтео Шо 
своје йраво ga нaiiycmu ни чувено.1t Лаубеу, np
iiiucйiuчкo.1t 911реюТtору"." Малетић је, по ње
му, нарочито погрешио што је овакав значај и 
улогу редитеља унео у Позоришна правила, 
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јер ".мо2у нaciiiyйщuu 9pyze 01(олносm11; .може 
9оfш врел1еном вeiшiiuju инйiенgатТt, а не

веипТt11јu 11ли нейоуз9аниј11 pe9111Iieљ, йа је онgа 
оваква 11Јщна йравuла јако на йyiUy, 1tл11 бu се 
iip11 свакој йро.~1енu особа .11ора.1а мењтТt11 11 

Правила". С друге стране, "оно 1шuо 1е зш:он 
изрекоЈ1t pegmueљy осLТtав110, tТt. ј. йри.мање 

Привремених чланова, узео је 2. МалеГйиh на 
себе сад" Ако 112ge, Шо је овgе требало 
ogpeшmТtu ре9111Тiељ у руке". А то 1е зтТtо што 
2. Ma_шu11h йойуњава gpytшli.вo не iio йоiИреб11 
йозорюще, не2о .41ехтшчно, iio 1шфр11 

йлтiiе". " Обрушавање на Малетића, по овом 
питању, наставља речима: "Tozn свеiа не 611 
било, ga је 2. Малетић само .мало изближе 
iioзнaili са жuвоtТtо.11 11 йоtЋреба.1ш йозорн1ще". 
9а 1е он нс као сураgник, неzо са.ио као свеgок 

u очевиgан заzлеgао у тщ зай.1еl7iен11 .твир
инт". он 611 виgео какве су z9e mешкоће 11 йре
йоне". А.111 то се не ga йос!Тtи/11111 сазна1Тtи салtо 
113 ктщеларије". ". 

Благајник је "још у 11езав11сн11јем (и неза
видн11јем. прим. Р. Ц.) iiоложа1у". o!Тtyga, што 
2. Maлe!Тtuh врло брижљ11во u врло 9осле9но 
11збеzава сваку йршшку, ga онgе учепiiв}је, z9e 
се о новLl.)1 pagu"." После навођења примера 
могуhих злоупотреба прихода од улазюща и • 
давања позајм1ща глумцима, Ђорђевић и овај 
пут пребацује Малетиhу недовољно присуство 

и неза~штеµесованост. поготово што је "йоg 
бла20Јтtко.и 11 екано.нска cliipyкa ". Саветује: 
"Og вре.нена 90 вреже11а ваљало би, ga се уй
равшТtељ ga9e в119ейi11 сву9а, йа 11 онgе, "ige Aty се 
нщш1ње наgају; 9а йреzлеgа инвентаре; ga се 
увер11, јесу л11 све набављене ctТtвapu на броју; 
ga ви9и, у ком се cliiaњy налазе, 11 би ли шта 
требало оiiрављайiи; ga котiiролира набавке; 
ga ви9119а ли се 09 набављеноz йо!Тtро1ино2 ж1-
Liiepujaлa (gрва, zygpoнa, Лу.мура lL tTL g.) што 
на страну не развлачи и iu. 9. "и затим утврђује 
да у Позоришту нема правог надзора "који је-
9ино .може у щкрийцу gржати лење, неверне и 

нейоуз9ане млађе, и iipegyйpe9шuu сваку 
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ПОЗОРИШНИ ТЕСГАМЕНТ ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА: "МЕМОРАНДУМ У ДЕЛУ НАРОДНОГА ПОЗОРИШТА'· 

шmemy и злоуйоmребу ... ''. Поглавље о благај
ни се завршава посебно сликовитим за

кључком: "А cag коg нас не.м сталне 
контроле, неzо yмeciuo ње 09 времена 90 вре
мена 1Тtужбе и uctТtpaze; уй.равиi'йељев pag не 
Појављује се коg нас реgовно, као шilio се у й.p

upogu йојављује роса, ииТt.о йреко но!ш бшьку 
оживљава, шm као сунце, ш1Тtо се свако ју1Тtро 

у ой.реgељени час йојави: неzо gолази cвazga 

као зе,11Љойiрес, коме се не зна нu рока, нu йiра

јања. ПозоршшТtе је у ней.ресiйаној крuз11 u 
2розн1щи ". 

"".Покрај свеiа 1Тtoia iiiyжu се i. Maлeiiшh, 
ga му Позоршшuе заgаје мноiо брu2е. То сШојu; 
јер ако је ико на свейlу, йiо је за цело сваки йо

зорш11н11 уйравшТtељ йрави мученик" - из соп

ственог искуства поучен признаје Јован 

Ђорђевић, али не оставља 1Ш мало простора за 

оправдање Малетићевог рада. "Само је та ра
злика, ga онgе, zge се уйрава gобро воgи, уйрав
шuељ сам вуче сву бриzу, а gpy2u је свu .мноzо 
.мање осећају: п 2ge се не воgи gобро, онgе .мор11 
бр112а и уйравшuеља и све, који zog у йозо
ршшТtу 11 с йозоршш/tем йосла 11мају, и ове каg

каg више, неzо u самоz уйравшТlеља. Kog gобре 
уйраве шtа само оних нейрuлика 11 1,:р11за, које 

је слейи случај gон.ео, uлu које је ~uе111коћа йо
ложајп самоz сtТtворuла: а коg рђаве уйраве 
скоро су све нейр11л11ке u кризе сп.мо йослеg~ще 
невештине илu немарносiuи, и Гйим их је iueжe 

11 сносшuи 11 лечиiП.11. Из овако йоzрешноz сх

втТt.ања своiа йоложаја извире као йослеguца 

u йо2решно схваtТlање йоложаја свију осi'йалих 
Позоришних чиновника и свеzа йозоршuн.о2 

особља''. 

Малетићев надмени однос према позо
ришним радницима (гардероберу, маши1Шсти, 
декоратеру, осветљачу, свирачу), које 
"смшТtра он такође за слуiе '', као и "2лавно2 
инсйекГiiора, кайелнuкп, учшТtеља Певања, 

1-шше йрве iлумце и iлум~ще, ш1Тtа вшие и саже 

стране уметнике и уметнице", које у кан
целарији прима "cegelщ а њих неhе йонуgийiи 

ga сеgн,у", тумачи управниковим неоправда
ним страхом да ће изгубити ауторитет "ако 
исйуни йре.ма њима 11 најнижи захi'йев iрађан
ске yљygнociliu и yчiiluвociiiu ". 

Нарочиту пажњу и највећи простор у 
"Меморанgуму", Јован Ђорђевић даје Мале
тићевом одн?су према глумцима, јер је штрајк 
глумаца, КОЈИ се догодио неколико месеци 

раније, озбюьно узбуркао јавност и запретио 
да изазове дуготрајни прекид рада Позоришта. 
Ђорђевић је, као један од челника управе По
зоришта од самог његовог оснивања, осећао 

велику моралну одговорност и потребу да об

јасни и оправда своју улогу у тим збивањима, 
да саветима постигне све што је у његовој моћи 
да се побољша положај глумаца и отклони 
њихово незадовољство, а тиме и унапреди и 

ојача развој установе убудуће. 
"Уой~шuе, о iлумачком сталежу 2. Maлe

iii.uh не мисли н.ајйовољније. Он iuaj сталеж 
йрезире., и i'йу лежи йоiрешка. Има среgњи йуzТt 
између 119ололтuрије и йрезирања; u tТtим је ва
љало йоћи. Глумачки сталеж увек је са.ио 
йроuзвоg оноi 9ру1ш/tва у коАt је йос!Тtао; gакле 

Просе'tно н.utТtu је бољи, ниШu је гори 09 са.моzа 
gpyuauвa. Као u у gруш!Тtву, tТtако и међу iлум
щtма има u бисера, u кукоља. Бисер ваља 
чуваtТt11 u неiоваШL4· кукољ впља ГiiребиШи ... " 
Малетиhеву изјаву да на глумце гледа као на 
"блато на чuзАш" сматра неопростивом, без 
обзира што је изречена "ttзмеђ у чей/ирu ока", 
јер је та изјава сасвим у складу са Малетићевим 
решавањем односа међу самим глумцима, 
њиховог материјалног и социјалног положаја. 

"Он се више й.уiйа изражавао, u iПо не више 
llЗмеђу чetТtupu окп, gа је њему јеgан iлумаи. као 
и 9pyiu" и то не због правичног односа, "неzо 
је изречено йр~шшње, ga 11х 9рж11 сш......;ш 
јеgнаке". Ђорђевић, с правом, сматра да такво 
изједначавање може да буде погубно, како за 
глумачку креативност, јер "iuaлeнiu, iПpyg, 
заслуiа стварају и овgе н.ejegнaкociii.u ",тако и 

за укупан рад и развој установе, "јер uзjeg-
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начшТtи щgиокршТtеm са LТtалеюТtом, pag са 
нераgом, ревносiu са инgолен~щјом, незнање са 

знање.лс то не значи вшие gелшТtи йравgу, неiо 

казншuи врлину, а наzрађивайiи йорок " и тиме 
срушити "онај jeguнu Шемељ, на ком йочива 
сав развшТtак и сва бygyhнocirt йозоришта ". 

У страху од нових нереда, Малетић , уместо 
да одустане од крутих Позоришних правила, 
пада у другу крајност: "он је свој йроiрам само 
у Шолико изменио iuzuo је йочео уiађаmи они
,иа iлумцима, og којих се боји, а йроgужио је 
йрезирайlи оне, og којих се не боји", а тиме је 
још више погоршао стање, јер "uз LТt.oia 
йоч11њу црйсiUи iлумци iUy ойасну науку, ga је 
йобуна, йреiUња с 09ласко.м1 шуровање с 9py
iu.лt йозориииtiи,иа u Ш. 9. је9но.лt речју, 9а су 
насилна сре9ства је9ини йyiU, који.лt ов9е 90 
tieia 90/ш .лt0iy". Неправедно наrрађиваЊе је, 
затим, изазвало то да се око позоришне касе 

као око плена "iл у,ющ свирачи, маишнисi'йе 

оtТtш.шју'', а "уйравтТtељев ayiliopшuem йосtТt

ао је сенком и иiра•~ком ". 
Из табела, којима пореди плате глумаца 

поименце у сезоm1 1870Пl , када је Одбор о 
томе одлучивао, са платама које је Малетић 
одредио за сезону 1871172, сазнајемо у колико 
је представа који глумац играо и колике плате 
и повиши~е је за тај рад примао. Алекса 
Бачвански , на пример, за учешће у 99 пред
става добија плату од 900 талира и Малетић му 
додељује повишицу од 100 талира, Тоша Јо
вановић за 105 представа добија света 500 та
лира и повишицу од 20 талира, а Милка 
Гргурова за 74 представе 550 талира али без 
uкакве повишице, итд. Поред Бачванског и Јо
вановића, повишице су добили још само Цве
тић (20 талира), Савић (20), Станишић (20), 
Бошњаковић (80), Ђ. Рајковић и његова жена 
(заједно, ЗОО), Колаковићка (50) и Бајзова (50), 
што укупно tmни 660 талира, по Ђорђевићу 
потпуно непотребног трошка. Поново се 
враћа на питање пензија: "Ја би у место овако 
неразложноi йовшаавања П.лаiuа LТtiu.t йре био 
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за cuciue.мy хонорара 1tлu наiрара, и1йiо са 

оваквим йовиишвање.м. йла~uа можемо само 

По9крей~нТtи су.лtњ у, 911 не .лшсли..лt0 озбиљно на 
йензије '·. 

Ђорђевића посебно погађа то што Мале
тић потпуно игнорише, а тиме и омаловажава, 
искуства претходне (тј. Ђорђевиhеве, прим. Р. 
Ц.) управе:"." 096Ltjaii:ilt 09 себе сваку обавезу 
и ogioвopнocili за оно iuiUo је йоg йређашњом 
уйравом рађено и са.мо са својом особом за
йочињаmи йозоришну еру, као шiuo је Шо 2. 
Maлeilшh ч1тио, ~Ћо је й:iолико као слабшТt11 у 
млађи..ма йошШовање сваке влас~Тtи, йо1шТtо
вање сваке законшuосLТtи, то је Шолuко као 

yбujaiuu у њима ује9но и кpe911iii и йоверење". 
Јер ако се уйравиiйељи чесiйо буgу мењали и 

ако сваки нов11 уПравшuељ буgе Правио 

" !Тtабулу разу " 09 свеzа оноzа шiiio је йоg 
П.ређтињим уйравиiiiеље.м рађено u не буgе се 
на шта 9pyio освртао неzо само 9а с тешком 
.иуком исйун11 "конLТtраакШуелне обавезе" 
йређашње уйраве, а све 9pyie йpeiUeuзLtje буgе 
09 себе 09611јао на оноiа коiа више не.ма, он9а 
ће Шu.1tte 9а се йоLТt.койа морални Ше.1t1ељ 11нс1Тtu

!Тt.уйlа са.люi. Јер ако се уйравиШељ11 11 щњају, 
али йозоршите oc!Uaje. Пoзopюuiiieje 9ужн11к, 
и јури9ичан и моралан, а не уйравиШељ; и све 

заслуiе и йреLТtензLtје уйућене су као менLtи.е на 
ф1tрму йозоршину, а не на уйравшuељеву ". 

Поред тога, Малетић није испуњавао мно
га обећања дата глумцима, како од њега самог, 

тако и од пређашње управе, да ће им се дати 

награда за ванредне напоре и залагање, што 

Ђорђевић изједначава с крађом, јер "оgрећи 
наiра9у заслужно.лtе, знач11 не йризнат11 йове

р1ющ; py'i1 зна'ш нейравеgно йрисвајайiи йlуђе 
uмање ''. Тежина почињеног преступа је 
огромна: "С овако gволичним йонаишњем 
.лшсли i. Малетић, ga корис~uи йозоршиној ка
щ а не виgи, 9а mиме сарањ ује блаiо, које вшие 
вреgи 09 некол1tко јаgних йiал11ра, које је Ши.лtе 
yшLТteguo: сарањује Поверење iлумаиа у реч уй.

рави!Тtељеву и сарањује у iлу.лщу оgушевљење 
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и йожрйlвовање". Поред дволичности, Ђорђе
вић нарочито замера Малетићу недоследност 
и несистематичност, које су узрок "честим 
1~ооменама у особљу, 11 чеаТшм йроiiiивним 
наре9бама". " 

Нетактичност, чак неморалност, у оп
хођењу с глумцима, што је потпуно страно и 
супротно Ђорђевићевим схватањиман, осла
њање на "власт и силу", пристрасност и друге 

tv~алетиhеве мане, Јован Ђорђевић поткреп
љује низом примера, да би закључио да се "из 
свеzа, 9оса9 наве9еноzа, ви9и". 9а 2. Малей1uћ 
не уйравља йозориtuШем, као вeutiiia'1кш,1 

завоgо.м, неzо саЈю као об1t'tном канцеларијом. 
ПозоршшТtе њежу није засебан орiанuзам. који 

има своје особене законе и услове жuвoiiia". 
ње.му је йозории1iuе некакав аiломерайi разних 

ciiiвapu званично~ микроскойа." Он је .мислио, 
9а се и йозоришни орzанизалt жоже у9есиiГш йо 

некој ойипТюј шаблони; он је ш1слио, ga се и йо
зори~шТtе, као какав часовник, може навшТt.u, 

йа ga uge само 09 себе: а нuје йом11и1љао, ga каg 
би Шо моzуће било, ga онgа уйравиШељ не би 
ни нужgан био. Уйравийlељ iiipeбa ga је ойlщ и 
маШll йозорштТiу: u zлава u срце 1:Иреба ga му 
је коg йозорши~Тt.а, а не на 9pyzoj сйiрани. 
Покрај све своје ciupoiociull gовео је i. Maлe
йl.uh йозоршиiiiе у ciuaњe анархије; йокрај све 
своје ~шТt.еgљивости завео је у йозоршийl.у већи 
йiроишк не'iо и11"йо је ика9 био, јер н.ије ни 
йо.мшиљао ga се у йозоришiuу не може peg 
09ржаваi'йи само 9есйотизмом и бирокраiuиз
мом, нийlи се ште9ња може завесiiiи само зак

иgањем йравL1чне нaipage". 

Беспоштедна критика Малетиhевог начи
на управљања се завршава поређењем са уп
рављањем Позоришног одбора: "Уйрава 09-
борска и уйрава i. Малетића, иначе мноiо ра
зличне јеgн.а og gpyie, ийак се обе слажу у 
LТt.ражењ у за сийlним моменШтшм корисйiшш, 

а у исйушйlањ у LlЗ вu9а оних Шрајн.их и великих 
кориаТt.и које йозори~и!Тt.е крейе и оgржавају; -
слажу се gаље у Шоме uauo са моралним фак-

йiорuма нису хйlеле или нису знале рачун.ати; 

- најйосле у йiоме су ову аuвар за мноiо лакшу 

gржали неiо ииТtо је заисйlа; шiйо су мислили 

ga су йойiребно знање за йозоришну уйраву већ 
са собом 9онели и ga није никаква нуж9а 
обраћа~uи се на савейi искуства и на мишљење 
и ра9њу осйiалоiа ttЗображеноiа свеiйа. Сви су 
xiueлu ga бу9у орiанизтТtори и реформаiiюри, 
а нису нииtiйа gpyio били go са.мо gилейlанШи 

и ексйерименШт"йори. 

На крају, враћа се почетној констатацији: 
"Болес~u је gакле Шу. До caga су биле креш за 
кризолt; cag се бojaiuu и катасtТt.рофе ". Катас
трофа је за Ђорђевића, свакако, затварање 
Позоришта. Сажето слика поразне чињенице, 
до којих је дошло због лоше управе: ." 
"Нестало је pega, йраве воље, йолеiйа и 
оgушевљења; а zТi.o је рушд вештачко.м завоgу. 

Ле9ени 9ах уйраве смрзава iлумиа, а iлyмatL 
смрзава йублику". ". Као највећу опасност ис
тиче и светску економску кризу, "јер йозо

ришШе је сваi9а мора йрво осеШ11Ши ' ' , због 
тога што,, ... нашем све~Тt.у йозорииаuе још није 
йос!Тt.ало йоШребом вии1.еi gуховноi живота, 

оно щ је јощ нека врста луксуза". ". Свестан 
да има много оних који би једва дочекали "9а 
9оказују 9а йозоршшuе још није за нас", са ос

етном горчином закључује: " За руи1.ење има 
коg нас на жалост u сувише руку: мало ux има 
за зи9ање". 

И поред свега што је о Малетиhу до тада 
рекао , Ђорђевић "рщшкалан лек", види " не 
толико у йромени особе уйравиШељеве, коли
ко у йрожени начина, којим је 90 caga уйрава 
воЬена, u за време 09бора и за вpe,'rte 
ин~uен9анШуре". Да би нова управа могла да 
буде јака требало би да се испуне три услова: 

да има 11 савршено йоверење влаgе ", да "за 

случај gефиии!Тt.а" добије " обезбеЬење какве 
209 ванреgне йомоlщ" и да има , .... Јювољ1ш вре
ШШI за нужни йреображај йозории1.йiа ". Та
кође, нова управа би имала за дужност да, у 

циљу свог јачања, најпре побољша сарадњу са 
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загребачким и новосадским позориштем, а ис
то тако и оствари лојалне и отворене односе 
према позоришним радницима, да изврши ре

визију особља, да предузме мере за смањење 
трошкова, да изради Статут за пензије, да 
уместо повишавања плата поново уведе хон

ораре као награду за боље радне резултате, а 
да у том циљу уведе "књиzу за заслуzе u 
кривиие", затим, надзор у "новчано-економ
ској сйiруц11."" 

" Меморан9ум " се завршава поруком: 
.,Је9ном речју, каg се yiipaвa буgе савесно 
gржала златне сре9ине у Понашању међу 

чланови.ма, и избеiавала обе 9оса9ашње кра
јносйi14 u фраШернизирање с zлу.юшма u 
бирокраiuско шиканирање; ка9 она бу9е 
озбиљна, yciUaлa•tкa, себи 9осле9на, лојална, 
увuђавна, йравеgна и безйрисiйрасна; ка9 не 
бу9е zра.мзива за сиiШшчарским u момен
iiiални.м, неzо за йрави.м 1t вечuйiиАt кop11cil11tмa 

uнсГй11й1уtТtа; ка9 бу9е са.ча йре9хо9ила йрщ1-
ером нeyiUpygтюz ра9а, йaiuptwili.uз.лia 11 

Пожртвовања, и те исте врлине буgе 11 у 
својu-11 чланов1L1tа l(енила 11 оgлllковала; ка9 се 

буgе руково9ила разумом u срием, оgушев
љењем ll рачуно.1t, и ка9 буgе и салю iiiвp90 
веровала у бygyhнocili нароgа и у буgуhносiП 
Позоришта: онgа ће iUa уйрава заиста бшuи и 
йосiйай1t1 јака и ogpжalie се у својој јачини, јер 
he 1щайlи gовољно енерzије, ga је йociut1zнe, и 
gовољно умерености, ga је касније не 
злоуйо!Uреби ". 

Један од повода који су навели Јована 
Ђорђевића да састави "Меморан9ум у gелу 
нароgноzа йозоршшУю '' свакако је био штрајк 
глумаца, али су разлози били дубљи. Као човек 

који је цео живот посветио позоришту, није 
могао да се помири с тим да Позориште про

падне и да њиме упrавља неко коме је то 
узгредна делатност. 1 Још у септембру 1871. 
Ђорђевић се жали Милану Ђ. Милићевићу на 
Малетићев немаран однос према Позоришту и 
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тражи да он сам буде постављен за управника, 
уколико се од њега тражи да испуни обавезе 

које му је Малетић наметнуо. 12 

Сваљивање кривице искључиво на Мале
тића може неупућенима деловати и као жеља 

за преузимањем власти, лични обрачун или ос

вета, с обзиром на искључивост и повишени 
тон. 

Ипак, с обзиром на општепознате, високо 
цењене, карактерне особине Јована Ђорђе
вића 13, са сигурношћу се може тврдити да је у 
mtтању једино велика емотивност и необуз
дани темперамент, али, у крајњем циљу, зала
гање искључиво за oпurrи а не лични интерес. 

У прилог оваквом тумачењу иде и пропратно 
писмо које је Јован Ђорђевиh уз "Меморан9ум 
у 9елу наро9ноzа й.озорштuа" упуrио Јовану 
Ристнћу и у коме, пзмеђу осталог, каже: 
" Немој 9а те величтю овоz сйиса изнена9и 
илu роzобайiносГй стила у ње.,иу озловољ11. 
Дужина сйиса йравgа се множuном ciitвapu 
којих сам се 9oz7ialiu морао, йоzрешке сШ1и1а 
11звинuliе крайlкост времена, множина 9pyz11x 
йослова, а нeшiiio ll не.лшр и нeciioкojciiiвo 9уха 

моz ". На крају писма поручује:" Овај мемора11-
9ум, као .иој йозоришни Шесйlаменйi, жели.и ga 
мeciuo мене йослужи йозор11шШу колико више 

узможе, u ga gойрuнесе бар тош ga се онакве 
йоzрешке какве су 9оса9 у ње.му 'шњене вuше 

не йонављају".14 
Драгоцено је сазнање да је, у време првих 

позоришних корака у нас Јован Ђорђевић, 
"отац српског позоришта"fs. умео не само да 
осети значај и улогу позориШ1'а у друштву. 

него и да осмисли организацију његовог рада 

на тако студиозан начин. 

Београд се није на достојан начин одужио 
ЈовануЂорlјевиЋу, аутору српске химне "Боже 
йравgе"16 и једном од првих и најзначајнијих 
српских позоришних прегалаца, историtrара и 

теоретичара: у Београду још увек нема улице 
с његовим именом. 
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11.н111 г111111р11 \1 лr1.:су111111Ј улт11 JtlHi:IH(I Ђ11рђ~11111\а у opГHHll· 
:s1111ању tll!t>Г 'Ј Нi11 1<1јн11г ГOCTOllilЊH 11 Њt:Г\\11\Щ llCЛlll\ШI 
·11111р11111>С) у 11сн1111нњу l lap1щ1юr п11зор111111~1 у Бi.:0Гf1<1Jty. 1<.«11 
1111;i1111r11н11c1 i.:нi.:J<i М11\<111.1<1 

~ Исю. · 

h lk111 Ti.:i.:c-1 ,МР.1ш1ч11111.џ111 у c1tiaщ111 1ш1юt1шп11 
1111Ј11111111111111 llJ 1XnK1.: нщ1i:/tl'1t у нс.111н11. у·Ј нап1щ~:ну 11а с..: 

•1у11~ ) Arx1111y В11Ј1111щ1н~.: у Ср..:мс~;1щ Карт11щ11ма. у ф111111у 

CIНI" 
.Цi11111ај pyк11ni1c 1111јс 1пгу\1.ъ~.:н 1111а ес •1у11а у Arxm1} 

Ср\1111..: (АС. РО. ХУ Бr 711). оњр1ш~.:н11 ji.: IY71. г1щ11н1:: у 1\t:· 
• 1111111ј..:11fiџ11.1.1:н у ~њ11Ј11 1р Га11р11,1<1 К1111111<1н11h<1: . .ГРАЂА 
АР\ИВА СРБИЈ[ О 1 !АРОДНОМ ПОЗОРИШП У БЕО· 
ГРЛДУ !IOS LY14" Арх1111 Cpfi11ji:, Бсоrрщ\, 1У71. Та1 nо
;1ат<1 ;. ci.: mщ11њ~.: 11 у наnр.:11 Н<11Ј~:Ј1сном т1жс·1у С11н11111с 
Ја1111hн. 

~ У .1.нРбНllКЈ', којн ЈС 1111н1ю K<t• 1 с~удсН'I, Jdn11cyji: 11 З)"IН· 
iiнorpdфcкi.: пощtт"с ю 111.:тнњс~-на. Зё1 НА:Гш1у n11зор11111ну 
Г!1111rр~ф11ју Јс заюшл.11110 cchaњt: на nр1ш 11нтсрссо11ањ~~: 1 Ю8. 
r111111нi:, у \l<tl)apcк11J 111к111111 у С.:rс1111ну. "н~..ву пас11ју нн позо· 
р11111на н~.:ла н11u11је" 11а 11 с~м по•111н.~: 11а 11111111: дра\1с 11у11щ1т1 
••rrанюуј~ nт11р11111ну групу. у КОЈ•·') јс fi1111, 11с-г1111р~:м1:н11, 11 

нrёl\ldl)·-rr. глуман 11 1111рt.:кт11р. М1.:l)уп111. tti.:h 11\\СЛL :rpyl'I: 
np.:;11.'1.m.:. ~(юг НССЛt>Гt: у ннс,щ\iлу с~ }11\f'\IJ\t: fiy11t.:. KOjt.: Н11 С<IН 

н.~.:п.1111111r.:1'торс1'11 dy111p111c1 111111: м11га1> ун1111п11п1. 11 rpyna 
ес р<1с11щ1нс! 

ч Ј11в<111 Ћ11rl)i.:1111h, 1·щ1а пр1111р1:щ:н11 упра1Јн11к, нонс~1бра 
1 IO!I. ј1. .1\11111а11 у сукоб е<1 Ал~:ксщ1 Бё111111щсюш. rлу\Щt:М 11 
ri:11111i.:љi.:м пр..:дстюн: .Лу111111г XI" Њ11хова 11pi;niю:a доnуњу· 
ј.: сазНitЊ<Ј 11 Ђорђс1111hщ~о~1 CXllaTilЊV 11днос<1 yr1pa1t· 

н11к-редитсљ. кii1111 •) ур.:дfiащ1 1ю1юr Пmор1ш1ноr 'JaK(IH<I, на 
којн с.: Ђорђщн1h nощва. Пpt:tlliC1'<t с.: 1 1у11а у Арх1111у CpCiltJL 
( АС. МПс. Ф Х 2057Пll). - Др Га11р11ло K(>IН1JaH11h, Hdlit:J(1:110 
11~.lt>. 

111 Лукtt Лю<1r1:1111h о 1;.11рсктн1щ 1щн1><:у Ј1111ана Ђорђс· 
1шhа npt:\l!I ГЛУМl\IШd KilЖ~. "У l lup\litHOM nщ11p!llllT} Лt:ПIШ 
пона111нњем сщ>ЈIШ, 6t:з опоросТ11 11 кажњаltаЊ<t, ст~.:као Ј<.: 

1ю111тов<1њt: 11 ОЈ(ан11ст rлума•1щr 11cofiљa." - Л . Лазарс1111ћ: 
МАЛИ ПО\.IЕНН К Б..:11rрщ1 . ri. г" стр . ltlfi-lUK 

11 Ђ,1рћс м~,1i.:пik ј..: ii111111С"1·011r..:мсно1111р~.:~..-г11р Ј 'юша· 
тј~.: r1t:orpdJICl\C. Ту ltf;КH11CT ji.: 11 Cn.11 СМЈТЈ1d0JllaHll'lllOlt,11• 11\ 
јс~ nрнв.Ъi:IН.<: П11·s1 •r1111п~.:м ню1111,11• спор..:нн1•11. кui;1111c11111..: 11 
у акту l\ll)llM Jil\lt.:Ho Jtil uy111: [1ol'J()t.:lllt:H J(y)l,.HOC'lll ynpШllllll\i:t 
Љз1>r11111щ ( Xll 1871 (АС, Mllc. ф Xll - 57171). 

2 М. Ђ M11,1иki.:1шh, n. ссnтсм!iр<1 1871. ynyhyj1. n11см11 
ш1нис~·ру nрнс111:тс 11 упознај..: ra са Ђ11рђ~:ш11iс111ш за.х1щю\1 
B.:h 8. ccnтi.:~16pa 11 Ћt•рђс: Mмi:пth, noз11uajyh11 СС' на М11· 
т1hс11иh1.1ю n11c1111, ynyhyjt: \1111111cipy просн~:т.: Ј;.1х1.:к да 
Ђорђ..:н11hа пост<11i11 Ја ња1111оr ·sаС"1у11н11ка (АС. МПс. Ф 
XXXVll 34/89). 

1 ~ "У клас11 11н1щ lt}XY 11ас1111тан. Ћорђ1:11111\ jL' fil10 с11н1..:за 
м11rа..1н11\ 11р.11111а. Чссп11, скrо11а11 •11111..:к. nажл.111111 ус.1ужан , 
li1111 1.: cuy/li:t nрсср...-1·ан с n1111111шањ.:11,_ Ъt1рђ.:1111h ЈС Г.1111 

щ(i11.ъ;1н рщ1н11~.:. И r11мню11јск11 11p1>tj>t.:cop. и у11ранн1њ. Нсsр-
11нн11г 11щоr111111а. 11 пр1хр1:сор Bi;,1. школ~: !i1.а>гр<1дскс 
Ћ11pl)t:11111i ј.: раном Cl!•IJltM 11c1i:11\Л.uo сЈај~ш 1par. С 11у1111м 
озfi11љн<>111hу 11с11ра11(щ 1>'1мсно111hу 11r11лю110 jt: људ1ша. C11a
i.:ora ј.: .11:1111 пр1щщ1. :· (Лyi;.i Лa·J11pi.:1111h. Hdllt:J(t.:Ho 1(1:.111), 
С.111 1111.: су 11 r1:•111 :1r Ј1111. Тур1шана у н~i;.p11;111ry пt11111;11щ с11р
·п1 Ј,1щ1на Ћt>рђ~в11h<1. 1>1ip11.ъi.:нi: у Г11н11111њак~ Cpncl\t' 
краљ..:11ск\. <1i..;:1111:~111Jt: iir. XIV 1(,КХI. - Б..:t1гrщ1. 1~11. c1r. 
323-332: "О11д11;.111ш11 с1. 1>'Ј\111,,,н11111hу. сш1.:сн11111hу. скр1щ
нщ11hу . нсс~.:'111'111щнhу . љyfi<1·J1111111hy 11 11с111нсl\щ1 111>
(юж1111111hу; npi1111a11 1.: кр11Ј 11с.:11 с11111 ж1111111· сu1:1ЛОЈ ofiraзa 11 
li1111. lllHl·Hl1·pt.:'I, Пpiil!lt aнТll'll\fl KaraKT<.:p" 

1~ Љ1см11 ct: чуш1 у Аrх11ву Cpfi11j1: (АС. РО. ХУ iip. 70) . 
1·'Лаз<1 Kt1cт11h v • .Зacrd1111"'. !К/18, ню1111а Ј1111i!н<1 

Ћорђ~:1тhа "Онr.:м cp1icкor 11щ11r11111н". 1111i.. 11r Тур1~ман 
за~;љу11у1~:: • .Он ЈС /tакл~: <Ylill\. 11н т11орац нар1щноr r1m11p11111тit 
(с 0111.: 11 с он~: с-1ранс C1111t:) •• с 1>111нм с~ю·· - ка~.:о Ji.: 11н Ji.:]tH•IМ 
ЗГОДНО rt:Ki!tl - ,JtllfillЛlt улазН1Щу, .1t:ГllП1'1ё11(111 >ну t..arтy за 
1\1>нцср;п со~:тскс оfiр;щшанос111" (Др 11111. Т}'rщщн, l\'1llt.:Jtt.:H1• 
11r.:ло). 

ln Х11мн111Јнн с111хо1щ "Бож/' liflllOIJI'" су зш1111рн1111со r1t>

юp11111нi: алсrор11јс . Маркаап сабља". коју је Ћорђ~.:1111h 
нani1cao по nopyuG111111 11 у сла11у l\Ht.:1i:I М11лин;, ОGр..:н111111ћ<1, 
ЈЮ:!. ГtЩllHt.:. Кi\Jld су П\\ЛIП11'11't: Пf111ЛllKL: ЈС\Пt.:Ш!Лt: l(lllШJI C<I 

"ИС"1'1р11јс11.о-р11д11.ъуG1ш11м C'dllpЖltH\Щ 11llltlli1CТl11 11\IЩ11ух1ш
(М!1Л1Ш1lјt.: Љt11.1111111k: КЊИГА 0 ХИМНИ. - Бt.:orpitlt, Нщ1а 
књ11га. 1 УК/Ј). Муз11ку "Jil 11сло 111.:ло )" 11<1n11cao Д;111ор11н Јt.:вщ. 
а 1ш1сд~.:но јс np1111 пут у Н<1р1111н1щ пшор11111·1у. 10. <lllГYC"l'il 
1872. Песма "Божl' 1ipaor;e" је llПСЈМП<IНа "кно српска \IШHil" у 
"Огаџfi11н11". 11175 (Божидар K1111a11i:1c ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ. 
- M;rnщ<1 cpnci..<1, Нt11ш Сад, 1%4), ат1, зоан11•1н11, i;ao np11a 
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cpncкi:I х11мна јс 11з11едсна 22. фебруара 1882, nр11л11ком прог
лашсња М11лана Обрсно1111hа за краља (за ту прил11ку јс 

Ђopl}c1111k 11зостав11<11tруn1стих,а110111ю три нона). 011 1903, 
K<IJIO jt: сру111сна дннаспtја Обрснu1111hа, 110 1909, Србија нема 
ЗllilHH'IHY х1шну. Дннистија Kapaђopl}c1111ha. после 111сст го1111-
Н<1, пр11Х11ата такође "Боже 11ра09е" (уз измену два заЈЈр111на 

СТ11ха) за српску х1шну: 27. јуна 1909. краљ Петар 1 формално 
одобрава рt:111сњс М1ш11старског caвt.-тtt о х11мю1. 
"Љжу111а11ал11 су МIЮ111 ПССНIЩlt да наn11111у 11(\НУ химну, ilЛИ 
никоме н11јс пошло за руко~t да д<Ще бољу ~имну од 
Ђорђсонhсис" (Лука ЛазарсtЈНh, Нi:!Нсдснu пело). 

THEATER TESTAМENT OF JOVAN DORflEVIC: 

"MEMORANDUM OF ТНЕ WORK OF NATIONAL THEATER " 

Мг Radmi/a Cvetkovic 

Jovan Dordevic. drotnaturg and diгес1ог. one or 1he lirst SerЬian 
lheateг 1heorelicia11s a11d l1istoгia11s, is greatly deservcd Гог lhe fOLinda
tlOП ofthe Nalional Тhеа11:г in Belgrode 130 years ago. 

ln lhe Homeland Departtnenl of the Belgrade City LiЬrary is 
prescrved the ma11uscnp1 or Jovan E>ordeviC. "Мепюгапdит ој 1he 
IЉrk ofthe Nationol 17iea1er" Гrom 1871. which was considered Гог а 
long time to Ье losl. 

1Ће cause Гог wгilting tl1e "Memorandum" 1vеге unresls and tfle 
stnke ot' 1he actors. 1vhich menaced 10 endangcг the мгk 01· the The
alcг. Dordevic. one оГ thc heads of the t11еа1ег administration from its 
vщ Ьeginning. \vho dedicated his \\hole life to theateг. felt а moral re
sponsiЬilil)' and need 10 explain and justi 1} his role in 1hese occurrenc-
е~. 

ln 1l1e llrsl рагt оГ the "Метогапdит" arc pul oul the remaгks 
concerning the activity оГ tfle Љurth l11еа1ег Ьoard appoin1ed оп July 
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13. 1868, while in the second. шuch detailed. l1e 1vrole nЬoLH 1!1е re
sults of bad managing of the then diгесюг Doгde Maletic giving mалу 
examples frotn the practice 10 this purpose 

Не cri1icized 10 Ьoard Ьecause thc coopern.tion 1vi1h the Novi Sad 
and Zagreb theaters 1~as discontinued. Ьаd policy tn select1ng person
ell, bad system of paying actoгs and bad relationship IOl'<Ћrds the head 
ofthe ll1eater (at thal time Jovan Dordevic 1vas the head). 

Thгough ltis cгiticizing Ma1etic's ine1lюds of maпaging the The
ater. E>oгdevic included all the spheres 01· tl1eateг activities: the гоlе of 
the manageг. postilion of actoгs. linancial operations. Finally he sug
gesled the 1vay fог settling the ргоЫеms. 

The "Лfетогопdит" said Ьу Dorde11ё 10 Ье his 1hеа1ег 1esta
ment, is Гoretnos1 tlie study of the oгganizatioп in а thea1er and al the 
sаше ti111e, it is 01· spccial 1111pona11ce as а contriЬution 10 the hisloгy о/' 
the Natioпal The:нer. 




