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СРПСКО-ХРВАТСКОПУТУЈУЋЕПОЗОРИШТЕ
ФОТИЈАЖ.ИЛИЧИЋА

ЈЕЛЕНАМИЛОЈКОВИЋ-ЂУРИЋ

„Ја још из мла дог до ба по све тим се по зо ри шној умет но сти, а од 1870. 
год. као упра ви тељ пу ту ју ћег Срп ско Хр ват ског дру штва; про пу то вао 
сам све кра је ве ка мо Ср бин и Хр ват жи ви.“

Ар хив Зе маљ ске вла де АустроУгар ске мо нар хи је у Са ра је ву са др жи 
зна чај ну гра ђу ко ја се од но си на дру штве не ак тив но сти ста нов ни
штва за вре ме оку па ци је, као и по то ње анек си је Бо сне и Хер це го ви
не. Ве ли ки део ове гра ђе је по све ћен ра зним ви до ви ма кул тур не де
лат но сти у окви ру цр кве них оп шти на и кон фе си о нал них шко ла, чи
та о ни ца и пе вач ких дру жи на. Са чу ва не су и од лу ке Зе маљ ске вла де 
(Lan de sre gi e rung) у ве зи ра зних мол би, жал би и пе ти ци ја гра ђа на, као 
и слу жбе на до ку мен та у ве зи одо бра ва ња или за бра на пред ви ђе них 
цр кве ношкол ских ску по ва, ли те рар них бе се да, му зич ких при ред би 
и по зо ри шних пред ста ва. 

Ме ђу овом гра ђом на ла зе се и две жал бе Фо ти ја Или чи ћа упу ће не 
им пе ра то ру Фран цу Јо зе фу. Са чу ва не су и по вер љи ве по ру ке Зе маљ
ске вла де о при ку пља њу по да та ка о Или чи ће вим ве за ма са Ср би јом, 
као и са по ли тич ким и умет нич ким лич но сти ма то га до ба. При кљу
че не су и од лу ке Зе маљ ске вла де на не ке Или чи ће ве мол бе и жал бе, 
као и ко мен та ри о ре пер то а ру по зо ри шних го сто ва ња, ко је је Или
чић на ме ра вао да из ве де при ли ком свог го сто ва ња у Бо сни и Хер це
го ви ни. 

По за у зи ма њу Са ра је ва, као пре сто нич ког цен тра Бо сне и Хер це го
ви не, но во о сно ва на Зе маљ ска вла да (Lan de sre gi e rung) је већ у ја ну а ру 
1879. го ди не об ја ви ла уред бе ко је су се од но си ле на јав не ску по ве 
и раз не об ли ке удру жи ва ња гра ђа на. По ли тич ке ак тив но сти су би ле 
из ри чи то за бра ње не. Сва ко дру го оку пља ње гра ђа на, би ло око цр кве
них и школ ских про сла ва, бе сје да у чи та о ни ца ма, као и кон церт них 
му зич ких при ред би пе вач ких дру жи на је прет ход но мо ра ло да бу де 
нај а в ље но над ле жним оку па ци о ним вла сти ма. 

Сход но усло ви ма фор му ли са ним у овој уред би гра ђа ни су би ли ду
жни да под не су мол бу за из да ва ње до зво ле за би ло ка кво оку пља ње. 
По треб но је би ло да уна пред при ја ве за ка за но вре ме и ме сто оку пља
ња, уз про гра ме пред ви ђе не кул тур не ак тив но сти. Пре ма ис тој уред
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би, пред став ник над ле жне вла сти је био пред ви ђен да при су ству је 
свим овим ску по ви ма. Ова уред ба, за ве де на под бро јем 275, је оста ла 
на сна зи за це ло вре ме оку па ци је и по то ње анек си је Бо сне и Хер це
го ви не.1

Ве ли ку по пу лар ност су ужи ва ле бе сје де ко је су се ма хом одр жа ва ле 
на по себ ним све ча ним са стан ци ма у чи та о ни ца ма. Та да су обич но 
би ла пред ста вље на но ва књи жев на де ла, док би му зич ки про грам био 
ма хом по све ћен во кал ној му зи ци. Из во ђе ња хор ске му зи ке, би ло то
ком цр кве них пра зни ка или дру гих све ча них при ли ка, би ла су ве о ма 
ра до по се ћи ва на, као и по не ка рет ка по зо ри шна пред ста ва. 

Пр ве по зо ри шне пред ста ве би ле су при ре ђе не у оку пи ра ном Са ра је
ву тек то ком 1881. го ди не, и то на не мач ком је зи ку. Са ра јев ски лист, 
од 18. но вем бра 1881. го ди не, до но си при каз пред ста ве на не мач
ком је зи ку ко ју је при ре ди ло пу ту ју ће по зо ри ште Хајнриха Шпи ре. 
Пи сац при ка за на по ми ње да је пу бли ка би ла са ста вље на ма хом од 
аустроугар ских тр го ва ца и рад ни ка, ма њег бро ја чи нов ни ка, и вој
них ли ца.2 Вре ме ном је ин те ре со ва ње за по зо ри шне пред ста ве по
ра сло, на ро чи то у ве зи го сто ва ња по зо ри шних тру па из Ср би је, те је 
укљу чи ва ло да ле ко број ни ју по зо ри шну пу бли ку.

У том по гле ду су по себ но дра го це ни са чу ва ни по да ци о го сто ва њу 
пу ту ју ћег по зо ри шног дру штва ко је је пред во дио Фо ти је Ж. Или чић. 
Пре ма по сто је ћој ар хив ској до ку мен та ци ји, Или чић се обра ћао Зе
маљ ској вла ди ви ше пу та са мол бом за го сто ва ње у Бо сни и Хер це
го ви ни, а по себ но у Са ра је ву. Ме ђу тим, Или чи ће ве мол бе ни су би ле 
увек удо во ље не, ма да је Или чић већ ужи вао глас као ду го го ди шњи и 
за па же ни глу мац и ре ди тељ. По чев од 1870, Или чић је као осни вач 
и упра ви тељ пу ту ју ћег Срп скоХр ват ског по зо ри шног дру штва за по
чео низ ду го го ди шњих го сто ва ња са сво јом дру жи ном:

„Ја још из мла дог до ба по све тим се по зо ри шној умет но сти – не ко ли ко 
го ди на као глу мац по пу ту ју ћим и стал ним дру штви ма – а од 1870. 
год. као упра ви тељ пу ту ју ћег Срп скоХр ват ског дру штва; про пу то
вао сам све кра је ве ка мо Ср бин и Хр ват жи ви.“3

У ја ну а ру 1881, Или чић је по за вр шет ку сво га ан га жма на у Бо сан
ској Ко стај ни ци за тра жио до зво лу од над ле жне оку па ци о не вла сти 
да на ста ви сво ју тур не ју у обли жњим гра до ви ма Бо сне и Хер це го ви
не под аустроугар ском упра вом. Или чић је же лео да сво је го сто ва ње 
за поч не овог пу та у Ду би ци. При ло жио је уз свој зах тев спи сак по
зо ри шних ко ма да ко је је ода брао и при ре дио за ову тур не ју. На ве
де не су сле де ће драм ске пред ста ве ко је је Или чић сам на пи сао или 
пак при ла го дио пре ма из во ђач ким мо гућ но сти ма сво је по зо ри шне 
тру пе: Уста нак у Бо сни, Уста нак у Хер це го ви ни, Бит ка код Гра хо ва и 
Бит ка на Ко сов ском По љу.

1 Ду шан Ва си ље вић, О Бо сни и Хер це го ви ни, Пре да ва ње одр жа но у Ст. Пе терс
бур гу на по зив Сла вен ског до бро твор ног дру штва, Бе о град, Но ва штам па ри ја 
Да ви до вић, 1909, стр. 13.

2 Са ра јев ски лист, No. 108, стр. 3, Ци ти ра но пре ма Ри сти Бе са ро ви ћу, Кул ту ра 
и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 159.

3 Бе са ро вић, Мол ба Фо ти ја Ж. Или чи ћа ца ру Фра њи Јо си фу, Кул ту ра и умјет
ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 713.
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Над ле жне вла сти у аустриј ском сек то ру Ко стај ни це су сма тра ле да 
Или чи ћев про грам пре ва зи ла зи обич ну по зо ри шну за ба ву, као и да 
о овом пред ло гу го сто ва ња не би тре ба ло да од лу чу ју са ми. За то су 
Или чи ће ву мол бу, уз про прат ни зах тев за са вет озна чен као, “Con
fi dent – No tiz” про сле ди ли да ље у Беч, и то на ру ке Оде ље њу за уну
тра шње по сло ве. У овом зах те ву, под не том 20. ја ну а ра 1881, би ло 
је на ве де но да Или чић на ме ра ва да го сту је са сво јим по зо ри штем 
у Ду би ци у тра ја њу од че ти ри не де ље. На зна че но је да је Или чић уз 
сво ју мол бу при ло жио на увид пред ви ђе ни ре пер то ар по зо ри шних 
пред ста ва ко је су укљу чи ва ле и по зо ри шне ко ма де из ње го вог пе
ра. Над ле жним аустроугар ским вла сти ма у Ко стај ни ци пред ло же ни 
ре пер то ар се ни је чи нио по год ним. У до си јеу, упу ће ном вла сти ма у 
Бе чу из ра же на је за бри ну тост у ве зи са пред ло же ним по зо ри шним 
ко ма ди ма. Сле ди ло је ми шље ње да иза бра ни ко ма ди, Уста нак у Бо
сни, Уста нак у Хер це го ви ни, Бит ка код Гра хо ва, као и Бит ка на Ко
со ву ни су по год ни јер ве ли ча ју устан ке, бит ке и исто риј ске до га ђа је. 
Сле ди за кљу чак да ови по зо ри шни ко ма ди не ће до при не ти не ком 
зна чај ни јем обра зо ва њу „Бо шња ка“: 

“Von den Auf fu hrun gen der Stuc ke des Ili čić u. z. “Auf stand in Bo snien”, “Auf
stand in der Her ce go vi na”, “Schlacht bei Gra ho vo”, “Schlacht in der Her ce go vi na”, 
“Schlacht bei Ko so vo Po lje” etc. wer den die Bo sni a ken nicht se hr er ba ut sein.”4

Осим то га, из ра же на је сум ња да Или чић мо жда на ме ра ва да ис пу ни 
не ке тај не по ли тич ке по сло ве то ком го сто ва ња у Бо сни и Хер це го ви
ни. По ме ну то је, та ко ђе, да се ме ђу Или чи ће вим при ја те љи ма на ла
зи и не ка да шњи ми ни стар Јо ван Ри стић.5

Не до у ми ца око Или чи ће ве ре пер то ар ске по ли ти ке, као и сум ња у 
Или чи ће ву по ли тич ку ан га жо ва ност, из ра же на у по вер љи вој по ру
ци над ле жних вла сти у Ко стај ни ци, по кре ну ла је да ље ис пи ти ва ње о 
Или чи ће вом до са да шњем де ло ва њу, као и мо гу ћим бу ду ћим про фе
си о нал ним и дру штве нопо ли тич ким на ме ра ма. Оту да је до ста вљен 
зах тев за про ве ра ва ње Или чи ће вих евен ту ал них по ли тич ких ве за са 
срп ским по ли ти ча ри ма. Овај зах тев је био упу ћен ба ро ну Хер бер ту, 
ко ји се упра во на ла зио у зва нич ној по се ти у Бе о гра ду. Хер берт је овај 
зах тев схва тио као ва жан, те је по сле ис црп ног ис тра жи ва ња о Или
чи ћу до ста вио свој од го вор прет по ста вље ни ма у Бе чу.

У сво ме из ве шта ју Хер берт на во ди да је Или чић ро ђен у Срп ском 
Ча на ду (SzerbCzanad) у Ма ђар ској. Или чић је по да ник Хаб збур шке 
мо нар хи је, као и ве ћи на чла но ва ње го ве пу ту ју ће дру жи не. Јед но ду
же вре ме, за пра во у тра ја њу од де вет го ди на, био је члан На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. Упра во пре из би ја ња Тур скосрп ског ра та, 
Или чић је го сто вао у Ср би ји са јед ном ома њом по зо ри шном тру пом. 
Хер берт на во ди да је Или чић по том при ре ђи вао пред ста ве у Сла во
ни ји, Хр ват ској и Вој ној Кра ји ни. За бе ле же но је да је ра ни је имао 
до зво лу да го сту је у За гре бу. 

Хер берт за кљу чу је да је Или чић се бе че сто пред ста вљао као „ве ли
ког Ср би на“. Хер берт сма тра да је овај Или чи ћев став ви ше ли чио на 

4 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 685.

5 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 885.
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гест ис ку сног глум ца не го на не ког ва тре ног по ли тич ког по бор ни ка. 
По Хер бер то вом ми шље њу Или чић ни је ни ка да имао ве зе са би ло 
ко јом по ли тич ком ми си јом или са срп ском вла дом. Ме ђу тим, Хер
берт та ко ђе по ми ње да је Или чи ће во фи нан сиј ско ста ње би ло вр ло 
оскуд но.6

То ком ра ног ле та 1881. го ди не, Или чић се по но во обра тио вла сти ма 
у Са ра је ву са мол бом за до зво лу го сто ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни. 
Вла сти су и овог пу та од би ле Или чи ћев зах тев за пред ло же ну тур не
ју у Бо сни и Хер це го ви ни. Ме ђу тим, ово од би ја ње ни је за у ста ви ло 
Или чи ћа у на ме ри да оства ри же ље но го сто ва ње. За то је очи глед
но ре шио да се обра ти нај ви шој вла сти у Хаб збур шкој им пе ри ји и 
то упра во са мом им пе ра то ру Фран цу Јо зе фу. Или чи ће ва пе ти ци ја је 
би ла на пи са на у Пе тро ва ра ди ну и но си да тум 31. ју ли 1881. 

Пе ти ци ја, на не мач ком је зи ку, теч ним је зи ком и сти лом, бе ле жи 
крат ко и ја сно не ке од чи ње ни ца ко је су се од но си ле на Или чи ћев 
лич ни и про фе си о нал ни жи вот. Са искре ним по но сом, Или чић на
во ди да је ње го ва по зо ри шна дру жи на го сто ва ла у Сла во ни ји, Хр ват
ској, Дал ма ци ји и Вој ној Кра ји ни, као и у не ким ма ђар ским по кра
ји на ма. Или чић је на вео да је већ три пу та уза луд но слао мол бе за 
до зво лу го сто ва ња у Бо сни и Хер це го ви ни. Био је од би јен од стра не 
Зе маљ ске вла де у Са ра је ву и то уз раз лог да је ста нов ни штво оси ро
ма ши ло због по жа ра и оп штег ста ња до ма ће при вре де. Због сла бог 
фи нан сиј ског ста ња, по зо ри шне пред ста ве не би мо гле да оку пе до
во љан број пу бли ке. Или чић до не кле при хва та ово ту ма че ње, ма да 
ис ти че да је у ме ђу вре ме ну до ста ве ли ки број стра них умет ни ка, пе
ва ча и му зи ча ра про шао кроз Бо сну и Хер це го ви ну. Да ље Или чић 
на во ди да уко ли ко ње го во ве ли чан ство одо бри пред ло же ну по зо ри
шну тур не ју, то би ве ли ки број ста нов ни штва био обо га ћен из у зет
ним умет нич ким и ду хов ним до жи вља јем.

Пи смо је очи глед но по мо гло да Или чи ћу бу де одо бре но да го сту је у 
гра до ви ма Бо сне и Хер це го ви не, и то у вре мен ском тра ја њу од три 
ме се ца, ра чу на ју ћи по че так го сто ва ња од да ту ма на зна че ног на овој 
до зво ли.7 Но и ово га пу та го сто ва ње у Са ра је ву ни је би ло одо бре но. 
Да ље је би ло на ло же но да Или чић мо ра да на зна чи у ко јим је гра до
ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни на ме ра вао да го сту је. Осим то га би ло је 
по треб но да при ло жи по твр ду до тич них ме сних ор га на за пред ви ђе
но го сто ва ње у на ве де ном гра ду, уз ком пле тан про грам по зо ри шних 
пред ста ва ко је су би ле пред ви ђе не, а та ко ђе и при хва ће не од над
ле жне вла сти. Очи глед но да су сви ови по ста вље ни усло ви зах те ва
ли мно го број не ин тер вен ци је, а нај ви ше утро ше но вре ме, што је све 
ишло на уштрб и скра ће ње тра ја ња са мог го сто ва ња. 

Да ље је на гла ше но да су Или чић, као и сви чла но ви ње го ве тру пе, 
ду жни да по шту ју све од ред бе ко је ва же у ве зи до зво ла, као и при ја ва 
код ме сних вла сти уз ва же ће пут не ис пра ве. Као раз лог за од би ја ње 
зах те ва за го сто ва ње у Са ра је ву, би ло је на ве де но да у Са ра је ву упра
во већ го сту је јед на по зо ри шна дру жи на. Име по ме ну те дру жи не, ко
ја је та да го сто ва ла у Са ра је ву, ни је на ве де но. 

6 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 685.

7 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 693.
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Не ких че тр на ест го ди на ка сни је, 1895. го ди не, Или чић је сро чио 
дру го пи смо опет упу ће но им пе ра то ру Фран цу Јо зе фу, овог пу та на 
срп ском је зи ку. Или чић ша ље сво је пи смо из Сме де ре ва где се на ла
зио, ка ко сам ка же, „у из гнан ству“. На во ди да је већ не ко ли ко го ди на 
да ле ко од свог за ви ча ја у Срп ском Ча на ду. За тим сле ди на бра ја ње 
ра зних по је ди но сти ве за них за ње гов про фе си о нал ни жи вот и број на 
по зо ри шна го сто ва ња.8

Док је пр во пи смо, пи са но на не мач ком је зи ку, би ло кон ци зно са ја
сно по ста вље ним зах те ви ма, до тле је ово дру го пи смо да ле ко оп шир
ни је, уз на бра ја ње ра зних ва жних и не ва жних би о граф ских по да та ка 
и дру гих зго да и не при ли ка то ком ра ни јих го сто ва ња у кра је ви ма 
под аустроугар ском упра вом. Или чић на во ди и не ка не ми ла се ћа ња, 
ко ја ни ка ко ни су би ла у скла ду са ње го вим схва та њем лич ног до сто
јан ства и по ло жа ја ко ји је он за у зи мао као упра ви тељ Срп скоХр ват
ског пу ту ју ћег по зо ри шта. Но баш ова мно га ја да ња на не прав де и 
кри ти ке упу ће не Зе маљ ској вла ди пру жа ју из у зет но све до чан ство о 
жи во ту ста нов ни штва и оп штим дру штве ним при ли ка ма у Бо сни и 
Хер це го ви ни то ком оку па ци је.

Или чић за по чи ње по да ци ма о свом ро ђе њу 1845. го ди не у Срп ском 
Ча на ду, у Сент Ми кло шком окру гу, у То рон тал ској па ро хи ји у Ба
на ту. Отац му је слу жио у Аустриј ској ар ми ји и пре ма Или чи ће вом 
све до че њу, хра бро је бра нио им пе ра то ро ву кру ну то ком ре во лу ци је 
1848–1849. у Ма ђар ској. По сми ре њу не ре да, Или чи ћев отац се вра
тио у сво је род но ме сто где је до жи вео не при јат но по ни же ње, као и 
ба ха то оп хо ђе ње над ле жних ма ђар ских ор га на. За то је ре шио да се 
за јед но са сво јом по ро ди цом и сит ном де цом пре се ли у Ср би ју, же
ле ћи да им ти ме пру жи ве ћу без бед ност. По пре се ље њу по ро ди це, 
ста ри ји Или чић се вра тио сво јој вој нич кој ду жно сти и по мо гао је да 
се ре во лу ци ја ко нач но сми ри. По раз ре ше њу вој не ду жно сти кре нуо 
је у род ни Срп ски Ча над где је за те као сво ју ку ћу у ру ше ви на ма. Ду
бо ко по тре сен и без на де да мо же сво ју ку ћу да об но ви, по но во је 
пре шао гра ни цу ка ко би се при дру жио сво јој по ро ди ци. Ре шио је да 
на ста ви да жи ви у Ср би ји, где је не ких де се так го ди на ка сни је пре
ми нуо 1865. го ди не.

Или чић на по ми ње да су ње гов отац, као и он сам оста ли це лог сво га 
жи во та по да ни ци Хаб збур шке мо нар хи је. Или чић за тим на ста вља са 
опи сом свог жи вот ног пу та. Он ис ти че да је још у сво јој мла до сти ре
шио да се по све ти по зо ри шту.9 У мла ђим го ди на ма де ло вао је као за
па же ни глу мац и јед но вре ме имао ан га жман у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду. По чев од 1870. го ди не осно вао је пу ту ју ће по зо ри ште и 
по том по стао упра ви тељ Срп скоХр ват ског пу ту ју ћег по зо ри шта. У 
том свој ству је об и шао мно га ме ста где жи ве Ср би и Хр ва ти.

Или чић се по том освр ће на је дан не при ја тан до га ђај то ком го сто ва
ња ње го вог пу ту ју ћег по зо ри шта у гра ду Ве ли ки Звор ник 1892. го ди

8 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 713.

9 Или чић је про вео школ ску 1870/1871. го ди ну као учи тељ I и II раз ре да му шке 
шко ле у Со ко Ба њи. Ме ђу тим, ни је се по ка зао као по го дан учи тељ, по ми шље њу 
сво јих прет по ста вље них, јер је пре не бре га вао не ке сво је ду жно сти. Ве ра Ру сић 
и Ми лан Вељ ко вић, Со ко ба ња и срез бањ ски 1836–1914, Ниш 1982, Исто риј ски 
ар хив, стр. 293.



Је ле на
Ми лоЈ ко вић-

-Ђу рић

168

не. У тра ја њу од две сед ми це Или чић је успе шно при ре ђи вао сво је 
пред ста ве. Под стак нут овим успе хом, Или чић је по же лео да на ста ви 
сво је го сто ва ње у Ду би ци. За тра жио је од над ле жне вла сти до зво лу 
за го сто ва ње као и про ду же ње сво га па со ша. Де жур ни офи цир, Фра
ња Брод ник, је утвр дио да је Или чи ћев па сош ис те као и да ви ше не 
ва жи, те је од ре дио ка зну од 50 фо рин ти. Но, и по сле пла ће не ка зне, 
Или чи ћу ни је би ло одо бре но да го сту је са сво јом дру жи ном и при
ре ђу је пред ста ве у Бо сни. По за вр ше ном не при јат ном са слу ша ва њу, 
Или чић се упу тио у сво је бо ра ви ште ко је је био из нај мио у Ко стај
ни ци. На сво је за пре па шће ње, Или чић је за те као се дам на о ру жа них 
вој ни ка са пу шка ма и ба јо не ти ма. Вој ни ци су му на ло жи ли да сме ста 
на пу сти Ве ли ки Звор ник и да се за јед но са сво јом по ро ди цом и чла
но ви ма по зо ри шта вра ти у Ср би ју. 

Ма да је би ло већ ка сно по сле под не, и му је зин је за вр шио сво ју ве
чер њу мо ли тву, вој ни ци су зах те ва ли да се Или чић што пре укр ца 
на ске лу и пре ђе пре ко Дри не. Ме ђу тим, ске ла ни је ра ди ла већ пет 
да на, јер је ре ка на бу ја ла од ото пље ног сне га и со бом ва ља ла по ру
ше но ка ме ње са ого ле ле оба ле. Или чић је по ку ша вао да се на го ди 
са Брод ни ком под се ћа ју ћи га да је он по да ник мо нар хи је и да не би 
тре ба ло да бу де та ко су ро во и без об зир но тре ти ран. Мо лио је да му 
ма кар одо бре да пре но ћи, ка ко би по том су тра дан пре шао Дри ну. 
Ме ђу тим, све то ни је по мо гло и Или чић је са по ро ди цом и чла но ви
ма по зо ри шне дру жи не ско ро на стра дао при ли ком пре ла за ске лом 
пре ко Дри не. За хва љу ју ћи по мо ћи са срп ске стра не, не ка ко су ус пе
ли да се ис кр ца ју на срп ску оба лу.

Или чић ни је за бо ра вио овај не при јат ни до жи вљај. За то је ве ро ват но 
ре шио да ову не прав ду по ве ри лич но им пе ра то ру. По не сен ожи вље
ним успо ме на ма, Или чић твр ди да је још увек огор чен на без об зир
но и су ро во по на ша ње Брод ни ка. Ка же да се жа лио код над ле жних 
вла сти у Са ра је ву, али ни је до био тра же но за до во ље ње. Ве ро вао је да 
је чак уме сто то га под не сен не по во љан из ве штај о ње му вла сти ма у 
За гре бу. Или чић за кљу чу је да су ве ро ват но из тог раз ло га вла сти у 
За гре бу од би ле да му до зво ле го сто ва ње, ко је је ина че ра ни јих го ди
на увек до би јао. Слич но то ме сле ди ло је од би ја ње ње го вог зах те ва за 
го сто ва њем у Бу ди му и Пе шти.

Да ље у пи сму Или чић се по зи ва на им пе ра то ре во раз у ме ва ње и тра
жи опро штај уко ли ко је сво јим по на ша њем озле дио „бе сног и охо лог 
бо сан ског чи нов ни ка госп. Брод ни ка“. Или чић тра жи до зво лу од им
пе ра то ра лич но ка ко би се вра тио у сво је род но ме сто где су ње го ви 
пре ци жи ве ли и сво ју крв про ли ва ли. Тра жио је и по вра так до зво ле 
за го сто ва ње ко ја му је би ла од у зе та. У не што по мир љи ви јем то ну 
до да је, да иако је мо жда згре шио, већ је про вео ви ше од че ти ри го ди
не да ле ко од род ног кра ја. По ред то га, при зна је да је пре ви део да на 
вре ме тра жи про ду же ње сво га па со ша. 

По не сен сво јим соп стве ним из ла га њи ма о до жи вље ним не прав да ма, 
тон Или чи ће ве пе ти ци је се од луч но ме ња. Ме сто уз др жа ног и по
мир љи вог то на, Или чић са пу но оштри не оп ту жу је Брод ни ка за без
об зир но по на ша ње и ука зу је на ње му на не ту не прав ду. Или чић чак 
зах те ва ка зну за Брод ни ка, и тра жи ком пен за ци ју за тро шко ве док 
је жи вео да ле ко од сво је по стој би не. Ме ђу тим, за кључ ни став уно си 
но ви тон ко ји до не кле под се ћа на те а трал ни фи на ле: 
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„Оче ку ју ћи прав ду – сре ћу – и за до во ље ње, љу бе ћи моћ ну Цар ску и Кра
љев ску де сни цу. Је сам по ни зни по да ник Ва шег Ве ли чан ства,

Фо ти је Ж. Или чић упра ви тељ Срп скоХр ват ског пу ту ју ћег По зо ри
шта. 

13. Ок то бар 1895. у Сме де ре ву (у Ср би ји)“10

Не ких де се так го ди на ка сни је, Или чић је ипак до био тра же ну до зво
лу за го сто ва ње у Са ра је ву. О то ме све до чи јед на вест об ја вље на у 
днев ном ли сту Срп ска ри јеч, ко јом се оба ве шта ва ју чи та о ци да ће по
зо ри шна дру жи на пред во ђе на Фо ти јем Или чи ћем уско ро да го сту је 
са сво јим драм ским ре пер то а ром. По зо ри шни ко ма ди ће би ти ла ко 
ра зу мљи ви гле да о ци ма јер ће би ти из во ђе ни на срп ском је зи ку. Пи
сац ово га при ка за да ље на во ди да су то ком го ди на ско ро сви не мач ки 
глум ци го сто ва ли у Са ра је ву. Очи глед но да је ово твр ђе ње ука зи ва ло 
на не пра вед ну по зо ри шну по ли ти ку, ко ја је за по ста вља ла и спре ча
ва ла умет нич ко при су ство срп ских по зо ри шних дру жи на. Осим то га, 
не по зна ти пи сац под се ћа чи та о це на мно го број на го сто ва ња стра них 
по зо ри шних тру па са не мач ким или ма ђар ским ре пер то а ром.

Вре ме ном је ме ђу град ским ста нов ни штвом у Са ра је ву по ста ло рас
про стра ње но ми шље ње да би стал но по зо ри ште би ло ве о ма по жељ
но. Сва ка ко да би по зо ри шни ре пер то ар на срп ском је зи ку имао зна
чај ну уло гу у кул тур ном бо га ће њу ши ре и број ни је пу бли ке. Пу ту ју
ћа по зо ри шта су са мо по вре ме но и без не ког план ског ре пер то а ра 
при ре ђи ва ла по зо ри шне пред ста ве, ко је су че сто би ле то пло по здра
вље не у јав но сти. Та ко је Ди ми три је Јеф та но вић био је дан од мно гих 
ко ји су по др жа ва ли ову за ми сао. Јеф та но вић је чак же лео да омо гу
ћи осни ва ње стал ног по зо ри шта, и то без др жав не до та ци је, већ са 
чи сто при ват ним сред стви ма. У по чет ку ове ак ци је Зе маљ ска вла
да је хва ли ла Јеф та но ви ће ву ини ци ја ти ву, да би вре ме ном уло жи
ла мно го на по ра да ра зним би ро крат ским ме ра ма спре чи осни ва ње 
по зо ри шта у Са ра је ву. Сва ка ко да је на про ме ну ово га ста ва ути ца ла 
чи ње ни ца да по зо ри ште у Са ра је ву са ре пер то а ром на срп ском је зи
ку мо же умно го ме да по мог не ја ча њу на ци о нал не све сти и при пад
но сти ме ђу ста нов ни штвом Са ра је ва.11

Још јед но Или чи ће во пи смо, пи са но знат но ка сни је, све до чи да ље о 
Или чи ће вој трај ној ве зи са по зо ри шним жи во том. У Ар хи ву Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти се чу ва Или чи ће во пи смо из 1913. го
ди не, у ко ме се Или чић за ла же да омо гу ћи сво ме си ну по зо ри шну 
ка ри је ру. Сва ка ко да ово пи смо све до чи и да је Или чић био бри жан 
ро ди тељ. Или чић пи ше из Мо ста ра сво ме ста ром при ја те љу Дра гу
ти ну Или ћу са мол бом за по моћ око за по сле ња мла ђег си на. Очи
глед но да је љу бав за „да ске ко је жи вот зна че“ и по зо ри шни жи вот 

10 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 713–714. Су
де ћи по тек сту ове пе ти ци је, Или чић је про ме нио име сво је по зо ри шне тру пе 
у Срп скоХр ват ско На род но по зо ри ште. Вр ло је мо гу ће да ова пе ти ци ја ни је 
ни ка да би ла уру че на са мом им пе ра то ру, већ је би ла уло же на у Ар хив Зе маљ ске 
вла де у Са ра је ву. Та ко ђе ни је ја сно да ли је Или чић уоп ште до био ика кав од го
вор на ову пе ти ци ју.

11 Мар ко Мар ко вић, Члан ци и огле ди, II, Са ра је во, Ве се лин Ма сле ша 1961, стр. 
40.
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пре шла и на ње го ву де цу.12 Или чић је по го то ву же лео да ње гов мла ђи 
син до би је ан га жман у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. Мла ди Или
чић је, по ми шље њу ње го вог оца, на о чит, има ле пу по ја ву и упу ћен је 
у мно ге тај не по зо ри шне умет но сти. Од ра ног де тињ ства упо знат је 
и са по зо ри шним ко ма ди ма и зна њем око по ста вља ња по зо ри шних 
пред ста ва. На род но по зо ри ште би тре ба ло да при хва ти и по др жи но
ве, мла де та лен те.13 Или чић за кљу чу је са жа ље њем, да упр кос свих 
ових вр ли на, ње гов син ни је до био ан га жман про шле го ди не из чи сто 
би ро крат ских раз ло га. 

По сма тра но из исто риј ске дис тан це, на по ри Фо ти ја Или чи ћа мо гу да 
се по ре де са из у зет ним иде а ли змом слав ног Сер ван те со вог ју на ка, 
чу ве ног Дон Ки хо та, ви те за „без стра ха и ма не“. Или чић је, та ко ђе, 
на сво ме пу ту на и ла зио на мно ге пре пре ке, но ипак се упор но др жао 
сво га се би по ста вље ног ци ља. Или чић је ве ро вао да по зо ри ште не 
слу жи са мо ис пра зној ра зо но ди, већ да по ма же у обра зо ва њу пу бли
ке ту ма че њи ма исто риј ских зби ва ња од оп штег на ци о нал ног зна ча ја. 
И по ред стро ге цен зу ре Зе маљ ске вла де, Или чић је успе вао да по ста
ви на сце ну мно ге исто риј ске ко ма де и да их при ла го ди мо гућ но сти
ма сво је по зо ри шне дру жи не. Ре пер то ар ње го вог пу ту ју ћег по зо ри
шта је био до ста оби ман и нај ви ше је са др жа вао по зо ри шне ко ма де 
по све ће не срп ској и бо сан ској исто ри ји. Ту спа да ве ћи број ко ма да, 
ме ђу ко ји ма су, Же нид ба де спо та Ла за ра, исто риј ска сли ка; Де спот 
Ђу рађ Бран ко вић, исто риј ска тра ге ди ја; Смрт Кра ље ви ћа Мар ка или 
Бит ка на Ро ви на ма, ју нач ка игра; Бан Па вле, дра ма из бо сан ске исто
ри је; Сте ван То ма ше вић, краљ бо сан ски, по ту ђој гра ђи; Ма ри ја и Ми
ла на или Јур му са и Фа ти ма по при чи Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, као и 
дру ге исто риј ске дра ме и ју нач ке игре.

Или чић је са сво јом по зо ри шном дру жи ном то ком го ди на оства рио 
оби ман ре пер то ар, ко ји је укљу чи вао и кла си ке стра не по зо ри шне 
ли те ра ту ре, што го во ри о ње го вој оба ве ште но сти и со лид ном фон ду 
зна ња по зо ри шне умет но сти. По ста вљао је на ре пер то ар по зна та де
ла Шек спи ра, Ши ле ра, Игоа, Го го ља, Остров ског, Тол сто ја, Су дер ма
на и дру гих про сла вље них пи са ца.14 

Од по себ ног је зна ча ја да је Или чић не ке по зо ри шне ко ма де сам пи
сао или је при ре ђи вао де ла дру гих пи са ца пре ма про фе си о нал ним 
мо гућ но сти ма глу ма ца ко ји су би ли чла но ви ње го ве по зо ри шне дру
жи не. Сва ка ко да је имао у ви ду и зах те ве та да шње пу бли ке, као и 
по сто је ће до ста скром не усло ве и по год но сти за при ре ђи ва ње по зо
ри шних пред ста ва у мно гим кра је ви ма ње го ве ши ре до мо ви не. 

Са мно го упор но сти и не по ко ле бљи вог осе ћа ња ва жно сти сво је иза
бра не ми си је у ши ре њу зна ња, по што ва ња и чу ва ња све сти о исто риј
ској про шло сти, Или чић је упор но на ста вљао са сво јим го сто ва њи ма. 
Го сто вао је, ка ко сам ка же „сву да где жи ве Ср би и Хр ва ти“ упр кос те
шко ћа и ра зних огра ни че ња над ле жних вла сти, уз скром не ма те ри

12 Пе тар Волк, Бе о град ско глу ми ште, Бе о град, Ма дле ни а нум, 2001, стр. 724–
725.

13 Бе са ро вић, Кул ту ра и умјет ност у Бо сни и Хер це го ви ни, стр. 740–741.

14 Зо ран Т. Јо ва но вић, Ре пер то ар ске од ли ке пу ту ју ћег по зо ри шта Фо ти ја Или
чи ћа, стр. 127.



Срп Ско-Хр ват Ско
пу ту ју ће по зо ри Ште 
Фо ти ја Ж. или чи ћа

171

јал не усло ве, и мно ге пе ри пе ти је и те шко ће ко је су пра ти ле го сто ва
ња он да шњих пу ту ју ћих по зо ри шта. Или чи ћев жи вот ни пут и ње го во 
де ло ва ње на по зо ри шној сце ни пре ва зи ла зи чи сто те а тар ске окви ре и 
го во ри о увек при сут ној људ ској те жњи за де ло ва њем на до бро мно
гих, уз ду жно по што ва ње ми са о них те ко ви на на ци о нал ног би ћа. 
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SER BOCRO A TIAN  TRA VEL LING THE A TER CO M PANY 
OF FO TI JE Ž. ILI ČIĆ

Among the ar chi val hol dings of the for mer Lan de sre gi e rung in Sa ra je vo 
two pe ti tions pen ned by Fo ti je Ž. Ili čić are of spe cial in terest. Pre vi o
usly Ili čić ad dres sed the Lan de sre gi e rung asking for per mis sion to to ur 
with his The a tre com pany the pro vin ces of Bo sniaHer ce gov i na  and in 
par ti cu lar Sa ra je vo. Fol lo wing his ap pro u ved gu est ap pe ar ance in Ko
stoj ni ca, Ili čić felt unjustly tre a ted and his gu set ap pe a ran ces ter mi na
ted. He felt the need to ad dress the Em pe ror  Franz Jo seph him self and 
ask for ju sti ce. It se ems that the pe ti tion hel ped and Ili čić was al lo wed 
to to ur again. Ho we ver, so me 14 years af ter in 1895, Ili čić de ci ded to 
ad dress the Em peror again asking for pro tec tion and help. The se cond 
pe ti tion con ta i ned va lu a ble da ta abo ut Il čić’s pro fes si o nal and per so
nal life il lu mi na ting as well the cul tu ral mi li eu in Bo snianHer ce go vin 
du ring the AustroHun ga rian ad mi ni stra tion. Mo ro ver, it pro vi ded va
lu ab le da ta  abo ut  his own re per to i re  that  cen tered mostly on hi sto ric 
events of Ser bian hi story. In spi te of much har dship Ili čić stro ve with 
gre at de di ca tion to furt her the hi sto ric know led ge among the pe o ple of 
his ex ten ded ho me land.
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