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СКОП СКО НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ
У РАТ НИМ УСЛО ВИ МА (1914–1915)

ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ

Скоп ско На род но по зо ри ште је све ча но отво ре но 27. де цем бра 1913, 
тре ћег да на Бо жи ћа. Сви бе о град ски и скоп ски ли сто ви оп шир но су 
из ве шта ва ли о зна чај ном кул тур ном до га ђа ју. Пре под не оба вље но 
је осве ће ње згра де у при су ству гра ђан ства, вој ске и иза слан ства, чи-
но деј ство вао је ми тро по лит скоп ски Ви ћен ти је, а све ча но отва ра ње 
по здра ви ли су го во ри ма Ми ли во је По по вић, на чел ник Ми ни стар-
ства пр о све те и Спи ра Ха џи Ри стић, пред сед ник гра да Ско пља. Краљ 
Пе тар I и пре сто ло на след ник Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић упу ти ли су 
по здрав не те ле гра ме.1 

Уве че је при ре ђе на све ча на пр ва пред ста ва, ко ја се са сто ја ла из два 
де ла. У пр вом де лу ве че ри, по сле од сви ра не и от пе ва не хим не, нај-
пре је управ ник Бра ни слав Ну шић одр жао го вор „та ко да је мно ги ма 
на те рао су зе у очи ма”, а по том је глу мац Лу ка По по вић пр о чи тао 
Пр о лог, у сти хо ви ма, спе ци јал но пи сан за ову при ли ку, чи ји је аутор 
Жар ко Ла за ре вић, глу мац и драм ски пи сац из Бе о гра да. На кра ју 
овог де ла ве че ри из ве де на је увер ти ра Ко со во Да во ри на Јен ка.

С нај ве ћим ин те ре со ва њем оче ки вао се дру ги део ве че ри. Из ве де но 
је Кру ни са ње Ду ша но во, дру га сце на тре ћег чи на из дра ме Ду шан Ми-
ло ша Цве ти ћа. На пла ка ту је у под на сло ву ста јао и да тум: „16. април 
1346. го ди не у Ско пљу“. Ре ди тељ це ле све ча но сти био је Алек сан дар 
Ми ло је вић.

Је дан од при сут них, бе о град ски глу мац А. Ву чи ће вић, де сет го ди на 
ка сни је, је за бе ле жио: „Зву ци фан фа ра и тру ба, сред њо ве ков но ша-
ре ни ло ко сти ма, ма че ви, ко пља, вла сте ла, Мле чи ћи, Гр ци, Арба на си, 
и нај зад, по ја ва ца ра Ду ша на, ко га је играо г. М. Пе тро вић, сил но су 
би ли оду ше ви ли пу бли ку. И хри шћа ни и му сли ма ни, оти шли су за-
до вољ ни са ове пр ве пред ста ве да би за тим, сва ке пред ста ве, пу ни ли 
ку ћу”.2 

1 Ви де ти оп шир ни је: Зо ран Т. Јо ва но вић, „Осни ва ње и по че так ра да На род ног 
по зо ри шта у Ско пљу“, Вар дар ски збор ник, 2, 2003, стр. 175–192. 

2 A. Ву чи ће вић: „При лог за исто ри ју На род ног позориштa у Ско пљу“, Ју жна 
Србијa, 1925, књ. 6, стр. 92. 
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Но во сад ски лист „Но ви срп ски век” бе ле жи отва ра ње по зо ри шта у 
увод ни ку Срп ска кул тур на сла ва у Ско пљу и до но си део из Ну ши-
ће вог го во ра: „Ово је храм и ово је ол тар пред ко јим ће се уже ћи 
све ће во шта ни це ју нач ки па ли ма; ово је храм где ће се пле сти вен ци 
сла ве увен ча ни ма; ово је ме сто где ће се ка зи ва ти реч ко ја ће бу ди-
ти по спа ле, ди за ти кло ну ле, бо дри ти ма лак са ле и стр ти прах са ста-
рих успо ме на те осве жи ти пред очи ма на шим она ве ли ка, она све тла 
срп ска пр о шлост. Ов де ће, пред на шим очи ма, Ду шан по ста ви ти на 
сво ју гла ву цар ску кру ну; ов де ће Ла зар при че сти ти сво ју вој ску, и 
ов де ће се, пред на шим очи ма, при ка за ти и но ва сла ва, но ви да ни, 
да ни ве ли ких по бе да и да ни у ко је смо пло ту ни ма из пу ша ка опо ја ли 
и кр вљу из ср да ца сво јих по шкро пи ли ко сов ске гр о бо ве”.

Ни шта ма ње ни је за о ста јао за Ну ши ћем ни увод ни чар, ис ти чу ћи да 
стал но по зо ри ште тре ба да бу де „лу ча пр о све те срп ске и кул ту ре у 
нек да шњој Ста рој, а да нас Но вој Ср би ји”, до да ју ћи да „срп ски на род 
на Бал ка ну пот пу но схва ћа моћ пр о све те и кул ту ре” и по тре бу да 
„ши ри све тлост пр о све те ме ђу кул тур но за о ста лом бра ћом”, па за то 
„ту но ву лу чу срп ске пр о све те по здра вио је срп ски на род, он ће је 
не го ва ти и одр жа ва ти да та мо до ле оном де лу на ше га на ро да жи вом 
ре чи ка зу је ве ли чи ну Ср би но ву”.3

Из ве штач бе о град ске Штам пе кри ти зер ски је по сма трао це ло куп но 
до га ђа ње и ни шта му ни је би ло по во љи: по зо ри шна ад ми ни стра ци ја 
на пра ви ла је „ва шар с по зив ни ца ма”, ису ви ше мно го го сти ју при сти-
гло је ван Ско пља, ма ли умет нич ки ути сак: „пу на ку ћа, пра зна би на”, 
па се за то при бо ја ва за бу дућ ност по зо ри шта јер „г. Ну шић је мно го 
ра ши рио ру ке, бо ја ти се да му у за гр ља ју ни шта не оста не”.4 

Бе о град ски Од јек, пак, у увод ни ку, под ка рак те ри стич ним на сло вом 
Но ва гне зда кул ту ре, пр ве ко ра ке но вог по зо ри шта кри тич ки пра-
ти али с на дом у бу дућ ност: „Дру га пред ста ва, Ко шта на, из ве де на 
на тех нич ки још не до вр ше ној по зор ни ци и с глу мач ком тру пом још 
пот пу но не фор ми ра ном, би ла је пр ви умет нич ки три јумф но во га 
По зо ри шта. Жи ва па жња пу бли ке и одо бра ва ња на кра ју свих чи но-
ва, отво ри ли су по зо ри шту у Ско пљу, а на ро чи то срп ском на ци о нал-
ном ре пер то а ру, нај леп ше из гле де за бу дућ ност. И та ко ће На род но 
по зо ри ште у Ско пљу, у ко ме се у овај мах жи во ра ди на умет нич ком, 
тех нич ком и де ко ра тив ном уса вр ша ва њу по зо р ни це, у крат ком вре-
ме ну за у зе ти јед но од пр вих ме ста у ју го сло вен ској (sic!) по зо ри шној 
умет но сти”.5 

Скоп ски по зо ри шни кри ти чар Пе тар Ми тро пан бе ле жи Ну ши ћев до-
при нос фор ми ра њу по зо ри шта у Ско пљу: „Сва ком, ко је упу ћен у 
ве о ма ком пли ко ван ме ха ни зам по зо ри шног ра да, ко ји чи ни свет за 
се, би ће ја сно ко ли ко сло же них и те шких за да ћа имао је да са вла да 
Ну шић као управ ник. А да не го во ри мо о пер со нал ним пи та њи ма 
и о то ме, ре ци мо, да ни је би ло ста но ва за глум це. Али из ово га се 
да је ви де ти и ње го ва во ља и ве ли чи на љу ба ви пре ма по слу ко ји је 

3 Но ви срп ски век, бр. 4, 26. ја ну ар 1914.

4 Aноним: Штам па, бр. 5, 6. ја ну ар 1914.

5 A: „Ути сци по сле првe прeдстaвe, Новa гнездa културe“, Oдјек, бр. 251, 31. де-
цем бар 1913.
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оба вљао с оду ше вље њем и оп ти ми змом. Оспо со би ти и уде си ти згра-
ду, фор ми ра ти упра ву, тру пу и орке стар, по бри ну ти се за ре пер то ар, 
ре кви зи те и ко сти ме, нај зад, при во ле ти пу бли ку за ову ку ћу – то су 
за да ће ко је је Ну шић имао пред со бом 1913. го ди не и ко је је ре дом 
срећ но из вр шио”.6 

ПР ВИ МЕ СЕЦ РА ДА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Скоп ски до пи сник По ли ти ке, у из ве шта ју о пр вој не де љи ра да скоп-
ског По зо ри шта, ис ти че да је „сва ки од ко ма да и де о бом уло га и де-
ко ра тив но из ве ден пре ци зно, и сва ки је оду ше вио пу бли ку”. Ње го во 
је за па жа ње обо је но ло кал па три о ти змом па с по но сом ис ти че да пу-
бли ку чи не ме шта ни све три ве ре: „И као што Ср бин Ско пља нац ра до 
по се ћу је ово по зо ри ште, та ко не из о ста је ни Му ха ме да нац, ни Је вре-
јин”. Вред но је па жње ње го во опа жа ње ка ко пу бли ка при ма пред-
ста ве и прав ци ко јим тре ба да се кре ће ре пер то ар но вог по зо ри шта: 
„Ма да су исто риј ски ко ма ди и до бро по се ће ни и па жљи во се пра те, 
свет ов де при мет но ви ше во ли ша лу, а код ро ман тич них ко ма да по-
ла пу бли ке пла че и је ца. Тај укус пу бли ке со бом ука зу је пут ко јим 
се мо ра кре та ти ре пер то ар овог По зо ри шта да би спре ми ло и сте кло 
пу бли ку. Оно се мо ра кре та ти у ре пер то а ру осам де се тих го ди на бе-
о град ског по зо ри шта: из ме ђу исто риј ске дра ме, ро ман ти ке и ве дре, 
не ба нал не ша ле. Та ко је упра во и по де шен цео ја ну ар ски ре пер то ар, 
ко ји има да по слу жи као екс пе ри мен та лан ре пер то ар”. 

Но ви нар у свом члан ку из ри че и пр ве оце не о глу мач кој игри: „У 
ре пер то а ру ко ји је до сад из ве ден ис ти чу се ја че од го спо ђа: Ру цо вић-
ка, Ол га Илић ка, Дра га Ми ло је ви ће ва, Ха ри то но вић ка, Ру жа Ра до са-
вље ви ће ва и Јо си ће ва, а од го спо де на ши бе о град ски по зна ни ци: г.г. 
Ми ло рад Пе тро вић, А. Ми ло је вић, Лу ка По по вић, Спи ри до но вић. Г. 
Оси по вић, ру ски глу мац, ви ди се ка дар би био мно го да дâ кад би 
ус пео да са вла да срп ски је зик, али се мо ра ре ћи да он у том при-
мет но на пре ду је и да ће уско ро мо ћи да при ми и ве ће пар ти је ко је и 
од го ва ра ју ран гу та квог глум ца. Ред је по ме ну ти да и ме ђу мла ђим 
чла ни ца ма и чла но ви ма има не ко ли ко ва ља них, чи ја име на не по ми-
ње мо док се ра дом ма ло ви ше не ис так ну”.7 То ком ја ну а ра из ве ден 
је Ну ши ћев Ха џи Ло ја, на ме њен му сли ма ни ма, та ко да су бес плат не 
ула зни це де ље не си ро ма шним Тур ци ма. 

Пе сник Ми лу тин Бо јић, у до пи су Пи је мон ту, да је сво ју оце ну ра да 
по зо ри шта: „Пр о шлих че тр де сет да на умет нич ког и кул тур ног ра да 
На род ног по зо ри шта у сре ди шту но во о сло бо ђе не Ср би је, у Ско пљу, 
до не ли су огром ног успе ха не са мо умет нич ког не го и на по ма га њу 
бу ђе ња са мо све сти о не гда шњој и са да шњој ве ли чи ни срп ске сла ве, 
срп ских оби ча ја и је зи ка. Нај сил ни ји до каз да се та свест бу ди ла као 
бу ји ца, би ло је тај што су по ву че ни и мир ни гра ђа ни ско пљан ски, ко-
ји су за вре ме тур ске вла да ви не ле га ли у 6–8 ча со ва уве че, пот пу но 

6 Пе тар Ми тро пан: „Ну шић и Скопс кo позориштe“, Jужни пре глед, 1938, бр. 4, 
стр. 174.

7 С. Ј.: „Позориштe у Ско пљу. Пр ва недељa рaдa“, Политикa, бр. 3592, 12. ја ну ар 
1914.
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пр о ме ни ли ток свог жи во та. Сва ко ве че, на ро чи то ка да су би ли па-
три от ски ко ма ди, од ла зи ли су у мла до по зо ри ште да чу ју је зик срп-
ски, да ви де не гда шњу сла ву срп ску. Су тра дан мо гли сте чу ти ђа ке 
основ них шко ла ка ко чи та ве ста во ве из та квих ко ма да са ус кли ци ма 
по на вља ју. За свих че тр де сет да на да те су 24 пред ста ве са ре при зом 
Ка плар Ми ло ја и г. Ну шић ни ка да мо жда ни је иза брао срећ ни ји ре-
пер то ар не го за то вре ме. У овом ре пер то а ру мно го се ис та као це ло-
куп ни пер со нал ко ји је са ве ли ком па жњом и по зна ва њем иза брао г. 
Ну шић. Он је у свом ра ду по ка зао мно го умет но сти, од ва жно сти и 
љу ба ви и умео је од по је ди них умет ни ка ко ји су би ли по ра зним ме-
сти ма Сло вен ства ство ри ти јед ну од ре ђе ну це ли ну”.8

По чет ком фе бру а ра лист Вар дар до но си це ло ви ти ју оце ну учин ка 
по зо ри шта: „Пр ви ме сец ре дов ног ра да ове на ше уста но ве за вр шио 
се са ле пим ма те ри јал ним и мо рал ним успе хом. Од и гра но је у ја-
ну а ру ме се цу 18 пред ста ва од ко јих јед на днев на и 17 ве чер њих. У 
18 пред ста ва при ка за но је 11 срп ских ко ма да и 7 стра них. Од срп-
ских је до са да нај ве ћи успех имао Ка плар Ми ло је, те је и по на вљан у 
пр о шлом ме се цу... Да кле, у фе бру ар ула зи мо са ле пим из гле ди ма у 
На род ном по зо ри шту”.9 На жа лост, пред ста ва по сле дру гог фе бру а ра 
ви ше ни је би ло, јер је по зо ри шна згра да не ста ла у ка та стро фал ном 
по жа ру. 

ПО ЗО РИ ШТЕ ОСТА ЛО БЕЗ ПО ЗО РИ ШНЕ ЗГРА ДЕ

Глу мац Ми ло рад Пе тро вић те ле граф ски ја вља По ли ти ци 3. фе бру-
а ра 1914. ују тро: „Ско пљан ско На род но по зо ри ште ово га ча са из го-
ре ло до те ме ља. По жар је пр о и за шао из дим ња ка на та ва ну. Ни шта 
се ни је мо гло спа сти од не сре ће”. Лист је уз ту крат ку вест до дао да 
је по зо ри ште у Ско пљу са гра ђе но „још пре не ких 15 го ди на у вре ме 
кад је у Ско пљу био ва ли ја Шеф кет па ша. Оно је, иако ве ли ка и ле па 
згра да, у то ку вре ме на би ло мно го по ра ба ће но те је тре ба ло мно го 
тру да и тр о шко ва док је ле тос пре пра вље но и мо дер ни зи ра но да би 
мо гло по слу жи ти за стал но срп ско по зо ри ште... По зо ри ште је би ло 
оси гу ра но код Бе о град ске за дру ге”.10

Истог да на скоп ски лист Вар дар из ве шта ва: „Да нас је Ско пље за де си-
ла го ле ма не сре ћа. Ње го ва пр ва кул тур на уста но ва На род но по зо ри-
ште по жа ром је пре тво ре но у прах и угар ке. По жар се по ја вио ју трос 
у 7 и по ча со ва и го то во за не ко ли ко ми ну та уни штио ону уста но ву за 
ко ју смо ко ли ко ју че ре кли да је по ка за ла ле пе ре зул та те и да сва ким 
да ном има све ви ше да на пре ду је. За ве ли ку и сна жну Ср би ју пе де сет 
ти су ћа ди на ра, ко ли ко из но си ште та од по жа ра, ни је ни шта. Ско пље 
ће сва ка ко кр оз крат ко вре ме до би ти и ве ће и леп ше по зо ри ште”.11

  8 Ск. (Ми лу тин Бо јић): „O ско пљан ском По зо ри шту“, Пи је монт, бр. 64, 5. март 
1914.

  9 Aноним: „На род но позориштe“, Вар дар, бр. 15, 1. фе бру ар 1914. 

10 Aноним: „Из го ре ло По зо ри ште“, Политикa, бр. 3614, 3. фе бру ар 1914.

11 Aноним: „По жар На род ног позориштa у Ско пљу“, Вар дар, бр. 17, 3. фе бру ар 
1914.
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Бе о град ска По ли ти ка у ви ше на вра та је по све ти ла пр о стор из ве шта-
ји ма из Ско пља, а у јед ном од пр вих пи ше: „Глум ци и њи хо ве по ро ди-
це ста ја ле су око зга ри шта као око гр об ни це сво га ми ло га и дра го га, 
а ма са офи ци ра су их те ши ли, уве ра ва ју ћи их да ће се из то га зга ри-
шта по ди ћи, вр ло бр зо, нов и сја јан дом”.12 У бр о ју од 5. фе бру а ра 
„Вар дар” до но си оп ши ран чла нак о по жа ру и пи та се ко је крив за тај 
до га ђај: „Ми по ди же мо сво ју оп ту жбу. На вла сти је да пр о на ђе крив-
це или крив ца. Ми ће мо је у то ме усрд но по ма га ти”. 

Ну шић као управ ник и нај по зва ни ја лич ност, у на ред ном бр о ју Вар-
да ра, де таљ но об ја шња ва јав но сти ка ко је до по жа ра до шло не па-
жњом дим њи ча ра. Јав ност ни је би ла уми ре на Ну ши ће вим об ја шње-
њем, те се по ве ла по ле ми ка и ме ђу соб на оп ту жи ва ња из ме ђу но ви-
на ра, по зо ри шне упра ве, суд ских орга на и по је ди на ца. Дим ни чар је 
ухап шен и на кнад но су ђен. 

Истог да на ка да се де сио по жар, упра ва По зо ри шта са зва ла је сед ни-
цу на ко јој је ре ше но да по зо ри ште на ста ви рад. Рас пра вља но је и о 
то ме где би то мо гло би ти, али ка ко ни је на ђе но при хва тљи во ре ше-
ње, оста вље но је за на кнад ну од лу ку. До го во ре но је да се Ми ни стар-
ству пр о све те под не се на одо бре ње но ви по зо ри шни бу џет, да се сви 
тр о шко ви, лич ни и ма те ри јал ни, све ду на ми ни мум, те да се за мо-
ли На род но по зо ри ште у Бе о гра ду за но ве услу ге по зај ми цом де ла, 
гар де ро бе и де ко ра. У ка сни јем из ве шта ју на ве де но је да су спа се на 
архи ва, умно же на драм ска де ла и уло ге и ве ћи на гар де ро бе, из у зев 
оне ко ја је оста ла у свла чи о ни ца ма по сле по след ње пред ста ве. 

Слич но је ре а го ва ла и скоп ска оп штин ска власт. Пред сед ник оп шти-
не Спи ра Ха џи Ри стић са звао је сед ни цу Оп штин ског од бо ра ко ји је 
до нео од лу ку да ва ља од мах при сту пи ти зи да њу но вог по зо ри шног 
зда ња и у ту свр ху из гла са но је да се По зо ри шту усту пи 30.000 од 
оси гу ра ња и 20.000 ди на ра из оп штин ске ка се, као и да се бес плат но 
усту пи плац за ме сто где ће се по зо ри шна згра да по ди ћи. На те ле-
граф ски из ве штај Дра го ми ра Об ра до ви ћа, ин спек то ра Ми ни стар ства 
пр о све те, упу ће ном ми ни стру у Бе о град о по жа ру у Ско пљу, ми ни-
стар Љу ба Јо ва но вић је од го во рио те ле гра мом: „До био сам из ве штај 
да је ско пљан ско По зо ри ште из го ре ло. Пре ду зми те све што тре ба да 
се храм срп ске пр о све те што пре об но ви и рад на ста ви. Од ме не оче-
куј те све срд ну пот по ру”.

Слич но је ре а го ва ла и упра ва На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. У те-
ле гра му Ну ши ћу Ми лан Гр ол пи ше: „Бе о град уз бу ђен. Ми ни стар 
нај о збиљ ни је бри не ва шу бри гу. Су тра у Скуп шти ни пи та ње по сла-
ни ка Дра шко ви ћа. Од вла де се оче ку је бр за по моћ. При ја те љи по зо-
ри шта по здра вља ју вас и све осо бље по кли ком: ’Не кло ни те!’ Ни шта 
ни за тре ну так не мо же до ве сти у пи та ње жи вот зна чај не на ци о нал не 
уста но ве ко ја је с то ли ким успе хом по че ла рад”.

Сле де ћег да на по по жа ру у Ско пљу, раз ви ла се де ба та о то ме у Скуп-
шти ни. Дво ји ца по сла ни ка, нај пре Дра шко вић пи са ним пу тем, а 
дру ги Јо ван Скер лић, под но се ин тер пе ла ци је, тра же ћи од ми ни-
стра пр о све те да ка же шта вла да на ме ра ва да пре ду зме да тај до-
 га ђај не по ре ме ти или до ве де у пи та ње рад На род ног по зо ри шта.

12 -ић?: „По жар у Ско пљу“, Политикa, бр. 3615, 5. фе бру ар 1914.
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Ми ни стар пр о све те Љу ба Јо ва но вић ре фе ри сао је, на осно ву из ве шта-
ја свог скоп ског ин спек то ра, о по жа ру, обе ћав ши пред у зи ма ње хит них
ме ра. 

По сла ник Јо ван Скер лић, из ме ђу оста лог, је ре као: „Од то га што је 
из го ре ло По зо ри ште у Ско пљу ни је са мо др жав на ште та не го је то и 
на ци о нал на ште та, ко ју сви ми осе ћа мо, уто ли ко ви ше што је Ско-
пљан ско по зо ри ште по че ло с успе хом рад. Пр ве пред ста ве ко је су се 
за ових ме сец да на да ва ле има ле су нео би чан и нео че ки ван успех. 
Тај успех био је не са мо ма те ри ја лан и та ко зна тан да би му чак и бе-
о град ско На род но по зо ри ште мо гло по за ви де ти, не го је то био успех 
на ро чи то у мо рал ном по гле ду. По зо ри ште је би ло ре дов но пу но не 
са мо чи нов нич ком но и до се ље нич ком и до ма ћом пу бли ком. Ско-
пљан ско по зо ри ште је по че ло да вр ши са ве ли ким успе хом свој на-
ци о нал ни кул тур ни за да так. Ја сам уве рен да ће ова не сре ћа ко ја се 
де си ла са мо за не ко вре ме за др жа ти ње гов рад. Уто ли ко је пре по-
треб но во ди ти ра чу на о овој на шој кул тур ној уста но ви што се и на 
дру гим стра на ма на шег на ро да и ван гра ни ца Ср би је све ви ше обра-
ћа па жња на по зо ри шну и на ци о нал ну умет ност... И ја сам уве рен да 
ће Срп ска вла да учи ни ти да се одр жи На род но по зо ри ште у Ско пљу. 
Вла да мо же би ти уве ре на да ће јој сви на род ни по сла ни ци без раз-
ли ке стра на ка у овој ства ри ука зи ва ти све срд ну пот по ру. Ја бих же-
лео да се по ди за њу Ско пљан ског по зо ри шта при сту пи што пре и што 
енер гич ни је без би ро крат ских спо ро сти и фор мал но сти. По тре ба је 
ве ли ка и уко ли ко се пре за до во љи, би ће бо ље”.13

Лист Вар дар тре ћег да на по сле по жа ра до но си две за ни мљи ве ве сти. 
Пр ва се од но си на кра ће за др жа ва ње, у пр о пу то ва њу кр оз Ско пље, 
пре сто ло на след ни ка Алек сан дра: „Том при ли ком при звао је Пре сто-
ло на след ник г. Ну ши ћа и ду го с њим раз го ва рао, жи во се ин те ре су-
ју ћи за ову уста но ву. Пре сто ло на след ник је охра брио г. Ну ши ћа и 
ре као да је Њ. В. Краљ (Пе тар) био ја ко уз бу ђен ве шћу о ско пљан ској 
не сре ћи и по ру чио да се Ско пљан ци уте ше јер ће се од мах по ди ћи 
но во и бо ље”. Дру га вест је та ко ђе ин те ре сант на: „Ју че ра њи бе о град-
ски ли сто ви до но се вест да ће вој во ђан ски чу ве ни Ср бин и бо га таш 
Дун ђер ски по кло ни ти за но во на ше по зо ри ште у Ско пљу 100.000 ди-
на ра”.14 

У из у зет но ком пли ко ва ној и те шкој си ту а ци ји, у ат мос фе ри оп ту-
жби и сум њи че ња, с јед не и одо бре ња с дру ге стра не, Ну шић је смо-
гао сна ге да из на ђе нај бо ље ре ше ње у да тој си ту а ци ји. „По ли ти ка” 
пи ше: „По ми шља се да се узме за не во љу ко ја од би о скоп ских згра-
да, и да се у њој по диг не по зо ри шна би на. По ми шља се на згра ду 
Офи цир ског до ма, а та ко исто и на дво ра ну хо тел Сло бо де. А има 
и пред лог да по зо ри ште оде у Би тољ, и да та мо да је пред ста ве, до-
кле но во по зо ри ште у Ско пљу не бу де го то во”.15 Очи то, без по год не 
са ле у гра ду у ко јој би се, ка ко-та ко, мо гле из во ди ти пред ста ве, Ну-
шић се од лу чу је за Офи цир ски дом као нај при хва тљи ви је тре нут но 

13 „На род на скуп шт инa 1913/14“, Сте но граф ске белеш кe, стр. 615–617.

14 Aноним: „Днев не ве сти (Краљ и Пре сто ло на след ник за Позориштe, Ин те ре-
со ва ња зa Позориштe)“, Вар дар, бр. 19, 6. фе бру ар 1914.

15 Aноним.: „Позориштe у Ско пљу“, Политикa, бр. 3615, 4. фе бру ар 1914.
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ре ше ње, при пре ма ју ћи се да По зо ри ште за из ве сно вре ме по ста не 
ам бу лант но, пу ту ју ће. 

По сле кра ћег игра ња у Ско пљу, у не при клад ним усло ви ма, Ну шић у 
ме ђу вре ме ну орга ни зу је тр о ме сеч ну тур не ју, обез бе ђу ју ћи не са мо 
кон ти ну и тет у ра ду По зо ри шта, очу ва ње ан сам бла и спре мље ног ре-
пер то а ра, већ тим ге стом по сти же и од ре ђе ни пр о па ганд ни ефе кат. 
По зо ри ште је, ка ко из ве шта ва штам па, „при ре ди ло 17 пред ста ва у 
При зре ну, 6 у Ве ле су и 11 у При шти ни на Ко со ву. Раз у ме се да на 
ово ме сво ме по хо ду ни је на чи ни ло ве ли ки ма те ри јал ни успех али је 
мо рал ни успех од огром не ва жно сти”.16 У на во ђе ном се ћа њу А. Ву-
чи ће ви ћа ка же се да је ан самбл с до пу ње ном гар де ро бом и де ко ром 
и „са спре мље ним на ци о нал ним ре пер то а ром” кре нуо на тур не ју: 
„Пр ви пут су та да ови гра до ви ви де ли по зо ри ште. То пр во пу то ва-
ње Ско пљан ског по зо ри шта кр оз гра до ве Ју жне Ср би је, зна чај но по 
за ми сли, оста ви ло је код са вре ме ни ка ду бо ку успо ме ну и би ло је од 
ве ли ког мо рал ног ефек та”.17

Док је тра ја ла тур не ја По зо ри шта, Ну шић је пред у зео све по треб не 
ме ре да у из у зет но крат ком ро ку по диг не мон та жну згра ду тзв. По зо-
ри шну аре ну. Спо ља не у глед на згра да, „по диг ну та од тру лих да са ка 
и по там не лих гре да”, али, из ну тра укра ше на пи рот ским ћи ли ми ма, 
би ла је „вр ло уку сна и при јат на са ла”. Три ме се ца од по жа ра, По зо ри-
ште је по че ло рад у но во по диг ну тој аре ни, на сво јој тре ћој по зор ни ци. 
„У Ско пљу је на ста вљен рад на оним ко ма ди ма ко ји су при пре ма ни 
пре но што је по жар пре ки нуо рад. У овој не де љи су но ви те ти Сте ри-
ји на Же нид ба и удад ба, Кнез Иво од Сем бе ри је, Хај дук Вељ ко и Кин”.18 

У истом члан ку ли ста Но во сти до зна је мо и ре зул тат су ђе ња оџа ча ру 
чи јом је кри ви цом из био по жар у По зо ри шту: „Рав но три ме се ца тра-
ја ло је исле ђе ње над дим ни ча рем Сте ва ном Утје ша но ви ћем ко ји је за-
па лио бив ше по зо ри ште. Су ђе ње је би ло 9. ов. мес., а осу ђен је по зва-
нич ној ту жби. И ис тра гом по ли циј ских вла сти и све доџ бом све до ка и 
ис ка зи ма оп ту же но га, све доџ ба ма ве шта ка на пре тре су је утвр ђе но 
да је оџа чар из ве ли ког не ха та, на сво ју ру ку, не при ја вљу ју ћи сво ју 
на ме ру ни по зо ри шној упра ви ни вла сти, па лио чу нак за ко ји је знао 
да упа љен пред ста вља огром ну опа сност. С то га је овај оџа чар осу-
ђен на нај ве ћу ме ру ка зне. Пре су да гла си: да се Сте ван Утје ша но вић 
ка зни са шест ме се ци за тво ра, не ра чу на ју ћи му до са да шњи тр о ме-
сеч ни при твор, за тим, да Сте ван гу би за у век пра во на упра жња ва ње 
дим ни чар ске рад ње, да пла ти од ште ту др жа ви и Оп шти ни скоп ској 
100.000 ди на ра и да пла ти све суд ске тр о шко ве и на гра ду бра ни о цу”. 
Ма ла је уте ха да се том пре су дом по сти гла ика ква ре ком пен за ци ја за 
учи ње ну ве ли ку ма те ри јал ну и кул тур ну ште ту. Рат ни ви хор за мео је 
сва ки траг о да љој суд би ни тог оџа ча ра о ко ме је бе о град ска По ли ти-
ка пи са ла да је бу гар ски шпи јун, те да је ње го во име ла жно, али на 
су ду то ни је до ка за но.19

16 Р.: „Ско пљан ско Народнo По зо ри ште“, Но во сти, Бе о град, бр. 136, 17. мај 
1914.

17 A. Ву чи ће вић: „При лог зa исто ри ју На род ног по зо ри шта у Ско пљу“, Јужнa 
Србијa, књ. 6, 1925.

18 Р.: „Скопљанскo Народнo Позориштe“, Но во сти, бр. 136, 17. мај 1914.

19 J.: „Ko je упа лио позориштe?“, Политикa, бр. 3636, 25. фе бру ар 1914.
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РАД НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У РАТ НИМ УСЛО ВИ МА

По зо ри ште је на ста ви ло рад од по чет ка ма ја до кра ја ју на 1914, ка да 
је због по чет ка Пр вог свет ског ра та об у ста ви ло рад на че ти ри ме-
се ца. По чет ком 1915. на ста вљен је рад По зо ри шта и тра јао све до 
ева ку а ци је Ско пља у је сен исте го ди не. Иако се све од ви ја ло у не-
ре гу лар ним усло ви ма због рат них окол но сти и те шких усло ва ра да 
и че стих из ме на ан сам бла (мо би ли за ци ја вој но спо соб них чла но ва), 
Ну шић је успе вао да одр жи ан самбл, до пу њу ју ћи га при до шли ца ма 
из Бе о гра да, а по том и дво ји цом глу ма ца из Но вог Са да.

Па ра док сал но зву чи ако се ка же да је тај пе ри од по зо ри шне се зо не 
био је дан од нај бо љих и нај ра зно вр сни јих, уз из ван ре дан од зив пу-
бли ке, ко ја је, бу квал но, сва ко ве че пу ни ла дво ра ну Аре не до по след-
њег ме ста. Раз лог то ме је ја сан ако има мо на уму да је по сле ева ку а-
ци је Бе о гра да то ком 1915. рат ни ви хор до вео нај и стак ну ти је глум це 
и глу ми це ста ри је ге не ра ци је у Ско пље. 

О то ме све до чи глу мац А. Ву чи ће вић:20 „До ла ском чла но ва бе о град-
ског По зо ри шта, ско пљан ско По зо ри ште по ста је је ди но сре ди ште по-
зо ри шне умет но сти. На он да шњем ре пер то а ру за бе ле же на су име на 
на ших нај бо љих и нај ве ћих умет ни ка и при ка зан до бар део де ла од 
вред но сти. На ра ду у по зо ри шту стал но оста ју: г-ђе Зор ка То до сић, 
Пер са Па вло вић, Ана Па ра нос, Зор ка По па дић, г-це Зо ра То до ро вић и 
Ви да Ми хај ло вић и г.г. Ми ло рад Га ври ло вић, Пе ра До бри но вић, Са ва 
То до ро вић, Ра ја Па вло вић, Во јин Ту рин ски, Је врем Бо жо вић, Алек-
сан дар Злат ко вић. Го сту ју у ско пљан ском по зо ри шту: г-ђа Жан ка Сто-
кић, г.г. Љу ба Ста но је вић, Ша по њић. Чла но ви ско пљан ског по зо ри шта 
су: г-ђе Ол га Илић, Ка ти ца Ру цо вић, Дра га Ми ло је вић, Ми ци ка Хр-
во је вић, Ми ли ца Јо сић и др. и г.г. Ми ло рад Пе тро вић, Лу ка По по вић 
(ко ји уми ре с пр о ле ћа 1915. од ти фу са), Ра до мир Пе тро вић, Си ма 
Ста но је вић, Ја ков Оси по вич, Ни ко ла Го шић, Ри ста Спи ри до но вић и 
др. Ре жи се ри су: пок. Лу ка По по вић, Пе ра До бри но вић, Са ва То до ро-
вић, Ми ло рад Га ври ло вић, Ја ков Оси по вич и Ми ха и ло Ди нић.

Пре но ше њем у Ско пље јед ног де ла ре кви зи те и гар де ро бе бе о град ског 
по зо ри шта, и то нај ску по це ни јег, опре ма ко ма да знат но је бо ља, а по-
је ди ни при ка зи, и по ред не до вољ не тех ни ке, ма ле сце не и сла бог де ко-
ра, уну тар њом об ра дом и спољ ном опре мом по ка за ли су зна тан успех. 
Ре пер то ар је знат но уве ћан, ра зно вр сни ји је и ин те ре сант ни ји”.21

При ка зу ју ћи ве ћи ном де ла с ре пер то а ра На род ног по зо ри шта у Бе-
о гра ду, а у ин тер пре та ци ји нај бо љих глу ма ца ста ри је ге не ра ци је, на-
ста вља се пре ва га де ла до ма ћих ауто ра: исто риј ска дра ма и на род ни 
ко ма ди с пе ва њем, пре тва ра ју ћи скоп ску по зор ни цу у „храм па три о-
ти зма”. Дру га ре пер то ар ска ли ни ја пред ста вља де ла стра них ауто ра 
жа нр ме ло дра ме и ко ме ди је, осо би то по до ла ску бе о град ских глу ма-
ца, у на ме ри да пру же ра зо но ду, ве дри ну и смех пу бли ци. Реч ју: бар 
тре нут ни за бо рав од те шке ствар но сти и не из ве сне су тра шњи це. 

20 A. Ву чи ће вић, у пи сму којe сe чувa у Му зе ју поз. умет но сти Србијe, на во ди 
да je у Ско пљу играo на слов ну уло гу у Грен го а ру Бан ви ла и Сан дра у Крeмoнском 
сви ра чу Ф. Ко пеа.

21 Исто.
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На род но по зо ри ште у Ско пљу ра ди ло је с пре ки ди ма то ком 1914. у 
рат ним окол но сти ма и се зо ну за вр ши ло 1. ав гу ста. По на ред би Ми-
ни стра пр о све те по но во је по че ло рад 1. ја ну а ра 1915. То ком те го-
ди не пла ни ран је рад у два де ла: од 1. ја ну а ра до кра ја ју на и од 1. 
ав гу ста до кра ја де цем бра. Ме ђу тим, По зо ри шни од бор је на сед ни-
ци од 22. ју на до нео од лу ку да уки не фе ри је за ту го ди ну и ак тив ност 
по зо ри шта пр о ду же на је све до по вла че ња из Ско пља. По зо ри шне 
пред ста ве би ле су из ван ред но до бро по се ће не, јер је Ско пље би ло пу-
но из бе гли ца жељ них бар дво ча сов ног за бо ра ва од рат ног окру же ња 
и су ро ве ствар но сти. 

РЕ ПЕР ТО АР СКОП СКОГ ПО ЗО РИ ШТА

Го во ре ћи о ре пер то ар ској по ли ти ци По зо ри шта у Ско пљу, по зо ри-
шни исто ри чар Бо ри во је С. Стој ко вић ис ти че да она „ни је сме ла да 
бу де ни им про ви за тор ска, ни сло бод ни је за ми шље на, јер се увек 
има ла у ви ду за о ста лост сре ди не, ко ја је ду го би ла под ту ђин ском 
оку па ци јом, за тим ње на на ци о нал на ра зно ли кост, на ци о нал но-по-
ли тич ки ин те ре си ја сно из ра же ни по ли ти ком срп ске Вла де и, нај зад, 
зна чај на чи ње ни ца да је за бр ој ни део овог бла го род ног па три јар хал-
ног све та по зо ри шна умет ност би ла са свим не по знат до жи вљај”.22

Ре пер то ар ски из бор Ну ши ћа и Пре ди ћа био је ве о ма осми шљен и 
це лис хо дан, при ме рен пу бли ци и вре ме ну, а дик ти ран у из ве сној ме-
ри и са ста вом ан сам бла, по себ но бр ој ним при до шли ца ма из На род-
ног по зо ри шта у Бе о гра ду, за хва љу ју ћи ко ји ма су се мо гла из во ди ти 
мно га де ла ко ја се, ина че, не би мо гла на ћи на ре пер то а ру с бр ој ча но 
скром ним са ста вом скоп ског ан сам бла. Те шко је на ве сти зна чај ни је 
де ло срп ске драм ске кла си ке ко је се ни је игра ло пред но вом и те а тру 
не на вик ну том скоп ском пу бли ком. Жан ров ски ра спон је из у зет но 
бо гат – од де ла с исто риј ском и ро до љу би вом те ма ти ком, пре ко фол-
клор них ко ма да с пе ва њем, до ко ме ди ја и са вре ме них де ла на ста лих 
као од раз и по тре ба тре нут ка. За то је Бо ри во је С. Стој ко вић у пра-
ву кад твр ди да су „умет нич ке ам би ци је са мо пра ти ле на ци о нал не 
и кул тур не те жње По зо ри шта још и у из у зет ном вре ме ну, на ро чи то 
ско ро у стал ној рат ној пси хо зи ко ју су ства ра ли бал кан ски ра то ви и 
свет ски рат. Ну шић се у овом и ова квом кли ма ту по ка зао као вешт 
управ ник и дра ма тург, увек на ви си ни за да та ка ко је су на ме та ле по-
тре бе и си ту а ци ја јед ног до ба”.23

Рат ни тре ну так је, у овом по гле ду, био при нуд ни дра ма тург, на ве ли-
ко за до вољ ство скоп ске пу бли ке, јер је има ла из у зет ну при ви ле ги ју 
да ви ди ре ви ју нај у спе ли јих кре а ци ја пр ва ка бе о град ског по зо ри шта. 
Без об зи ра што је из бор де ла био у до број ме ри дик ти ран тре нут ним 
глу мач ким мо гућ но сти ма, то ни ка ко не зна чи да је био тек пу ки из-
бор без пра вог по во да.

22 Бо ри во је С. Стој ко вић: Историјa срп ског позориштa од сред њег ве ка до мо дер-
ног до ба (дра ма и опе ра), Бе о град, 1979, стр. 499.

23 Б. С. Стој ко вић: исто, стр. 499.
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Скоп ски драм ски ре пер то ар, ни је био у функ ци ји за ба ве и ра зо но де, 
то ли ко жељ но иш че ки ва не и при жељ ки ва не у тим су мор ним вре ме-
ни ма, већ је био до бро осми шљен, ра зно вр стан и ра зно ро дан, ви ше-
сло јан и мно го зна чан, без јед но стра не тен ден ци о зно сти и на ци о нал-
не остра шће но сти. 
Ко ли ки је умет нич ки учи нак све ко ли ког умет нич ког ан сам бла, то-
ком две рат ном ат мос фе ром ис пу ње не се зо не, не мо же се по у зда но 
ре ћи, јер за то не до ста ју ре ле вант ни до ку мен ти и по ка за те љи, али се, 
с из ве сно шћу, мо же го во ри ти о кул тур ном учин ку скоп ског По зо ри-
шта на при до би ја њу но вих гле да ла ца из свих дру штве них сло је ва и 
раз ли чи тих вер ских кон фе си ја, о зна ча ју бу ђе ња на ци о нал не све сти 
у де ло ви ма срп ског на ро да ко ји је пр о вео у пе то ве ков ном роп ству, о 
упо зна ва њу гле да ла ца с ле по том сцен ске ре чи срп ског по зо ри шног 
је зи ка, о ди вље њу не за бо рав ним кре а ци ја ма ве ли ка на срп ског глу-
ми шта, о под сти ца њу мла дих на умет нич ко ства ра ла штво, нај зад, о 
спо зна ји исто риј ске пр о шло сти, али исто вре ме но и тра гич ног исто-
риј ског тре нут ка у ко ме се срп ски на род на ла зио.

НУ ШИ ЋЕ ВА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ЗИ ДА ЊЕ НО ВЕ ЗГРА ДЕ 1915.

По зо ри шна упра ва је у ле то 1915. би ла при си ље на да по ру ши По-
зо ри шну аре ну пла ше ћи се да не до ђе до на мер не па ље ви не, јер су 
Ско пље пре пла ви ле из бе гли це са свих стра на и без бед ност ни је би ла 
на ви си ни. Уме сто Аре не, Ну шић је орга ни зо вао да се по ред Вар да ра, 
на бр зи ну, по диг не при вре ме на лет ња по зор ни ца, под ве дрим не бом 
(пу бли ка је се де ла за сто ло ви ма) из во де ћи пред ста ве до по ло ви не 
сеп тем бра. Ујед но је упу тио Ми ни стар ству пр о све те зах тев о ну жно-
сти зи да ња скром не, али си гур не по зо ри шне згра де ко ја би за до во-
ља ва ла по тре бе Ско пља у на ред них две-три де це ни је. Да кле, Бра ни-
слав Ну шић, као управ ник По зо ри шта, ни је се ми рио, без об зи ра на 
рат не усло ве, да бу де без од го ва ра ју ће по зо ри шне згра де. Из вр стан 
орга ни за тор, не у мор ни пре га лац, увек пун но вих иде ја, ни је по су ста-
јао ни у рат ним усло ви ма. Он сре ди ном ма ја 1915. пи ше из Ско пља 
ми ни стру пр о све те и цр кве них по сло ва Љу би Да ви до ви ћу у Ниш, где 
се на ла зи ло се ди ште Вла де, сле де ћи акт: 

„По сле по жа ра ко ји је уни штио згра ду На род ног по зо ри шта 
у Ско пљу Кра љев ска вла да, ода зи ва ју ћи се рас по ло же њу На род не 
скуп шти не и јав но га мње ња, би ла је рас по ло же на да по мо гућ ству 
још у ис тој го ди ни при сту пи по ди за њу но ве згра де. Та да шњи Ми ни-
стар Пр о све те пред у зео је већ и при ку пља ње по да та ка по треб них за 
по ди за ње но ве згра де, а по ње го вој ини ци ја ти ви тра же но је и до би ве-
на од Скоп ске оп шти не и зе мљи ште. Но да не би по зо ри ште пре ки ну-
ло рад, у то ли ко пре што је оно сво јим до та да шњим ра дом и успе хом 
по ка за ло да је по ста ло по тре ба та мо шњег ста нов ни штва, г. Ми ни-
стар је од мах одо брио кре дит од 12.000 ди на ра за по ди за ње јед не 
при вре ме не згра де.

Ме ђу тим, на ста ле су при ли ке ко је су из осно ва из ме ни ле све 
ле пе на ме ре Кра љев ске вла де, Ми ни стра Пр о све те и На род не скуп-
шти не, а при вре ме на згра да, ко ја је и тре ба ло да по слу жи за јед но 
кра ће вре ме, сад је већ до тра ја ла та ко да је у њој не мо гу ће на ста ви ти 
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рад, ле ти због ки ша и вру ћи не, а но ву зи му не би мо гла ни из др жа ти. 
Но и кад би мо гла, то би би ло са мо са но вим и ве ли ким из да ци ма, а 
опет би пред ста вља ла не ку при вре ме ност у на шем кул тур ном ра ду у 
но вим обла сти ма.

Упра ва На род ног по зо ри шта у Ско пљу во де ћи ра чу на о то ме, 
као и о при ли ка ма ко је ће на ста ти по сле за вр ше ног ра та и ве ли ким 
из да ци ма и по тре ба ма ко је че ка ју на шу зе мљу, на ла зи да се не би 
сме ло зах те ва ти од др жа ве ни ду же вре ме на по сле свр ше но га ра та 
да жр тву је су му од 7–800.000 ди на ра ко ли ко би би ло по треб но за по-
ди за ње пр о јек то ва ног по зо ри шта. За то Упра ва На род ног по зо ри шта 
у Ско пљу ми сли да би ре ше ње пи та ња о по ди за њу по зо ри шне згра де 
у Ско пљу тре ба ло по ве сти са свим но вим пу тем. Тре ба да ти Ско пљу 
згра ду со лид ну и до бру ко ја ће за до во љи ти по тре бе за 25 и 30 го ди-
на, што би би ла до вољ на жр тва за ово по ко ље ње, а оста ви ти по то њим 
по ко ље њи ма да у не сум њи во бо љим при ли ка ма под не су но ве и ве ће 
жр тве. 

Ру ко во де ћи се том ми шљу Упра ва је по зо ри шна при сту пи ла и 
пр о јек то ва њу та кве но ве згра де ко ја ће и по спо ља шно сти и по уну-
тра шњем рас по ре ду, као и по со лид но сти згра де, би ти бо ља и углед-
ни ја од згра де ко ја је из го ре ла, од згра де На род ног по зо ри шта у За-
гре бу до пре 20 го ди на, као и са да шње згра де у Но вом Са ду, Осе ку, 
Са ра је ву и Ду бров ни ку. 

Пр о је кат бу ду ће згра де као и ин ста ла ци је пар но га гре ја ња у њој 
Упра ви је част под не ти г. Ми ни стру с на по ме ном:

1. да ће згра да би ти ви ша за 80 цм од пр о јек то ва не ко ја је већ 
од до са да шње два ме тра ви ша, та ко да ће шу пљи на пр о-
сце ни ју ма би ти 8,50 м;

2. да ће по зор ни ца би ти кон стру и са на са ду плим та ва ни ца ма 
(Schnir bo den) пре ма зах те ви ма мо дер не би не те ће згра да 
услед то га у по за ди ни би ти на два спра та и пр о ши ри ти се у 
два кри ла за сме штај гар де ро би, обла чи о ни ца и ма га ци на, 
чи ме ће згра да из гу би ти од сво је пр о јек то ва не мо но то ни је 
и са из ме на ма на фа са ди до би ти из глед мо дер но га по зо-
ри шта;

3. да ће на фа са ди ис под пр о јек то ва ног бал ко на, ме сто сту-
бо ва, до би ти на ро чи ту ку ћи цу са две ма кан це ла ри ја ма;

4. да ће но во по зо ри ште до би ти до вољ но пр о стран фо а је, а 
над њим и над са да њим је ди ним ре дом ло жа пар тер ских, 
још је дан ред ло жа и га ле ри ју те ти ме улеп ша ти уну тра-
шњи из глед и знат но по ве ћа ти бр ој се ди шта, а та ко и по зо-
ри шни при ход (од 650 на 840 ди на ра).

Све се ово мо же по сти ћи пре ма пре ли ми нар ној а за га ран то ва-
ној по год би ко ју је Упра ва пред у зе ла на шав ши со лид ног ин жи ње ра и 
пред у зи ма ча су мом од 50.000 ди на ра.

Том су мом На род но по зо ри ште рас по ла же у то ли ко што: 1. има 
не сум њи ве за ра ђе не го то ви не 15.000 ди на ра; 2. Оп шти на је во ти ра ла 
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20.000 ди на ра на зи да ње На род ног по зо ри шта у Ско пљу и 3. има по 
пре стан ку мо ра то ри ју ма да при ми 30.000 ди на ра од оси гу ра ња згра-
де ко ја је до те ме ља из го ре ла.

Од ове су ме од 65.000 ди на ра 50.000 су мо мен тал но не у нов-
че них јер ће Оп шти на сво јих 20.000 ди на ра уне ти у бу џет за 1916. 
го ди ну, јер за ову го ди ну ни је уне ла због са да шњих при ли ка, а и што 
се ни је ми сли ло да ће но вац тре ба ти већ у овој го ди ни.

При ла зе ћи ова квом ре ше њу пи та ња о згра ди На род ног по зо ри-
шта у Ско пљу, Упра ва је има ла још и овај раз лог на уму: при сту па ње 
гра ђе њу по зо ри шне згра де у до ба европ ског ра та, где је Ср би ја са 
то ли ко жр та ва ан га жо ва на, учи ни ће си лан и не сум њив ути сак ка ко 
у са мо ме на ро ду ко ме се ова уста но ва пру жа, та ко и пред они ма ко-
ји ма ће то би ти по тре бан и нов до каз ви та ли те та и кул тур них по доб-
но сти Ср би је. 

Ако ове ми сли и овај пр о је кат на и ла зе на одо бра ва ње код г. Ми-
ни стра, Упра ви је част умо ли ти га да из во ли из деј ство ва ти мо гућ ност 
да оне по ста ну де ло, ако не дру га че, оно по зај ми цом од 50.000 ди на-
ра ко ју би су му др жа ва да ла на под ло зи при ма ња од оси гу ра ња и оп-
штин ске по мо ћи. 15.000 ди на ра ко ли ко По зо ри ште има за ра ђе них 
упо тре би ло би се на нов на ме штај, де ко ра ци је, гар де ро бу и ре кви зи-
ту ко је при род но тре ба да од го ва ра ју но вој згра ди. 

Ујед но Упра ва мо ли г. Ми ни стра да из во ли овај пред мет сма-
тра ти као хи тан, јер се у са да шњу згра ду с је се ни не мо же ући, а 
пред у зи мач при ма на се бе оба ве зу да за три ме се ца свр ши це лу згра-
ду за ко је се вре ме рад не би пре ки дао, јер би По зо ри ште ра ди ло у 
сво јој ба шти.

Управ ник На род ног по зо ри шта, Б. Ђ. Ну шић“.24

Ми ни стар Да ви до вић је де ло вао ве о ма бр зо, и по што је при мио 
Ну ши ћев акт 16. ма ја 1915, истог да на је у Ни шу до нео сле де ће ре-
ше ње:

„Ми ни стар ство пр о све те и цр кве них по сло ва, П. Бр. 1672.

По што сам с овим пред ме том упо знао Ми ни стар ски Са вет, од-
лу чу јем:

Да се На род ном по зо ри шту у Ско пљу из да на име по зај ми це 
(50.000) пе де сет хи ља да ди на ра а из су ме 148.847,20 ди на ра од ре-
ђе не чла ном 34. фи нан сиј ског за ко на за 1915. го ди ну на до вр ше ње 
опра ва ка На род ног по зо ри шта. Упра ва На род ног по зо ри шта у Ско-
пљу би ће ду жна да ову по зај ми цу вра ти Ми ни стар ству на овај на чин:

30.000 ди на ра вра ти ће чим при ми оси гу ра ње од Бе о град ске За-
дру ге;

20.000 ди на ра вра ти ће у то ку иду ће го ди не.

24 Ци ти ра ни акт, бр. 102, 14. мај 1915, као и сва на ред на ко респон ден ци ја из ме-
ђу Скоп ског по зо ри шта и Ми ни стар ства пр о све те и цр кве них по сло ва, на ла зи 
се у Архи ву Ср би је, у фон ду Ми ни стар ства пр о све те.
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Упра ва ће мо ћи при сту пи ти ово ме по слу, по што се из вр ши 
стру чан пре глед пред ра чу на и пла на и при ба ви над ле жно одо бре ње 
за план. 

16. ма ја 1915. у Ни шу. 

Ми ни стар, Љуб. М. Да ви до вић“

На дну ак та Ну шић је сво је руч но до пи сао да је при мио к зна њу 
од лу ку Ми ни стра с пре по ру ка ма из не тим у ње му. 

Сле де ћег ме се ца Ну шић се обра ћа 18. ју на та ко ђе из Ско пља 
Ми ни стру пр о све те у Ни шу но вим ак том:

„Го спо ди ну Ми ни стру пр о све те и цр кве них по сло ва.

Од лу ком го спо ди на Ми ни стра од 16. ма ја о. г. П. бр. 1672, одо-
бре на је овом По зо ри шту по зај ми ца од дин. 50.000 на пре прав ку по-
зо ри шне згра де, а из су ме од ди на ра: 148.847,20 од ре ђе не чла ном 
34. фи нанс. за ко на за ову го ди ну, на до вр ше ње опра ва ка На род ног 
по зо ри шта.

Ка ко је пре прав ка по зо ри шне згра де от по че ла и ка ко је Упра ва 
По зо ри шна пре ма уго во ру са пред у зи ма чем ду жна уго во ре ну су му 
пла ти ти у шест ра та а у ро ку од три ме се ца, а пр ву ра ту ду жна је од-
мах по ло жи ти, то част има за мо ли ти го спо ди на Ми ни стра да из во ли 
по сла ти Упра ви По зо ри шта одо бре ну су му или јој из во ли отво ри ти 
кре дит код ове окру жне бла гај ни це за по ди за ње по треб них су ма ра-
ди ис пла те пред у зи ма чу.

Управ ник, Б. Ђ. Ну шић“

На ак ту при мље ном 20. ју на исте го ди не, под бр о јем 2054. Ми-
ни стар ство пр о све те је од мах пр о сле ди ло сле де ћа упут ства Ин спек-
то ру Ми ни стар ства у Ско пљу и зах тев Упра ви Бе о град ске За дру ге.

Пр ви акт гла си:

„Ин спек то ру Ми ни стар ства пр о све те и цр кве них по сло ва

Ско пље

У од го вор на пред став ку Упра ве та мо шњег по зо ри шта бр. 127 
од 18. ов. м. ко ја је по сла на не по сред но, а не пре ко вас, да се Упра-
ви по зо ри шта ста ви на рас по ло же ње су ма одо бре на мо јом од лу ком 
П. бр. 1672 од 16. ма ја о. г. за по ди за ње по зо ри шне згра де, из во ли те 
из ве сти ти по зо ри шну Упра ву да, пре ма спо ра зу му мо ме са управ ни-
ком г. Ну ши ћем и са ди рек то ром г. Мир ком По по ви ћем, пр ви из да-
так од 15.000 ди на ра тре ба да учи ни са ма по зо ри шна Упра ва из сво је 
го то ви не, а за оста лу су му ја ћу се по ста ра ти. А ја сам у том сми слу 
већ пред у зео ко ра ке да Бе о град ска За дру га од мах ис пла ти По зо ри-
шту оних 30.000 ди на ра оси гу ра ња за из го ре лу по зо ри шну згра ду“. 

Ин спек тор Драг. С. Об ра до вић, по што је при мио од Ми ни стар-
ства од го вор на мол бу и зах тев Упра ве По зо ри шта, оба ве шта ва их о 
то ме и зах те ва да убу ду ће сва пре пи ска са Ми ни стар ством иде пре ко 
ње го вог Ин спек то ра та.
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Ми ни стар пр о све те је ујед но пр о сле дио и дру гу урген ци ју у
Бе о град:

„Упра ви Бе о град ске За дру ге

Упра ва по зо ри шна у Ско пљу из ве сти ла ме је да је от по че ла по-
ди за ње по зо ри шне згра де, ко ја тре ба да бу де го то ва за три ме се ца, и 
да јој је по тре бан но вац за ис пла ту. 

Ка ко сам ја одо брио пред лог Упра ве Скоп ског по зо ри шта да се 
за по ди за ње згра де упо тре би и су ма од 30.000 ди на ра ко ју она има да 
при ми од Бе о град ске за дру ге на име оси гу ра ња за из го ре лу по зо ри-
шну згра ду, то ми је част за мо ли ти За дру ги ну Упра ву да јој ову су му 
из во ли од мах ис пла ти ти. 

Ја се на дам да ће Упра ва Бе о град ске За дру ге, ко ја је са па три от-
ским раз у ме ва њем и го то во шћу до са да увек из ла зи ла у су срет сви ма 
на ци о нал ним по тре ба ма на шим пра вил но схва ти ти зна чај и за да ћу 
На род ног по зо ри шта у Ско пљу баш у ово вре ме, ка да све ту, а на ро-
чи то на шим пр о тив ни цима, ва ља по ка за ти да по сло ви др жа ве на ше 
иду сво јим пра вил ним то ком и у овим озбиљ ним да ни ма. Из да ва њем 
ових 30.000 ди на ра Упра ва Бе о град ске За дру ге моћ но ће пот по мо ћи 
да Скоп ско На род но по зо ри ште, до бив ши у нај кра ћем вре ме ну сво ју 
ле пу згра ду, мог не до стој но вр ши ти сво ју на ци о нал ну и кул тур ну за-
да ћу у Ско пљу као сре ди шту и ср цу на ших но вих обла сти.

Ми ни стар, Љ. М. Да ви до вић
22. јун 1915, Ниш“ 

Ме ђу тим, Ну ши ће ве му ке око одо бре них сред ста ва су се на-
ста вља ле и да ље, те он скоп ском Ин спек то ру пр о све те 25. ју на 1915. 
до ста вља но во упо зо ре ње:

„Упра ва по зо ри шна по сту пи ће по спо ра зу му али се ипак кре-
дит мо ра што пре отво ри ти. Тач ка 4. уго во ра са пред у зи ма чем гла си. 
Упра ва По зо ри шна ис пла ти ће пред у зи ма чу г. Мар ко ви ћу по го ђе ну 
су му у ра та ма, с на по ме ном да је ду жан од мах дру гог да на по ове ри 
уго во ра от по че ти рад. Пр ву ра ту од 10.000 ди на ра при ми ће пет да-
на по сле от по че тог ра да, а све оста ле у из но си ма од по 7.000 ди на ра 
нај ма ње на осам да на раз ма ка пре ма из ра ђе ном по слу за шта ће ва-
жи ти ре фе рат над зор ног ин спек то ра.

Из 15.000 го то ви не утро ше но је већ на би ну 1500 и кад се са да 
ис пла те 10.000 за дру гу ра ту не би би ло па ра те би рад био кр оз осам 
да на већ об у ста вљен. 

Умо ља ва се Ин спек то рат да из деј ству је отва ра ње кре ди та што 
ско ри је. 

Управ ник На род ног по зо ри шта, Б. Ђ. Ну шић“.

Истог да на, 25, ју на 1915, под бр. 2759, скоп ски ин спек тор Об-
ра до вић ша ље сле де ћи акт Ми ни стар ству у Ниш:

„Ми ни стар ству пр о све те и цр кве них по сло ва

(Пр о свет ном оде ље њу)
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Пред њи од го вор Управ ни ка овд. На род ног по зо ри шта част ми 
је до ста ви ти Ми ни стар ству с мол бом да се код овд. Окру жне бла гај не 
што пре отво ри по тре бан кре дит за по ди за ње по зо ри шне згра де, чи је 
је зи да ње већ от по че ло, ка ко се ра до ви због не до стат ка нов ца не би 
об у ста ви ли.

По треб не су ме за ово има ле би се отво ри ти из кре ди та за оправ-
ку бе о град ског На род ног по зо ри шта, а чим се на пла ти оси гу ра ње од 
Бе о град ске за дру ге, та се су ма има по ло жи ти бла гај ни и ти ме из у зе-
та су ма по пу ни ти. 

Уго вор за кљу чен са пред у зи ма чем до ста ви ћу чим га до би јем 
од По зо ри шне упра ве, од ко је сам га да нас тра жио. По уго во ру пр ва 
ра та од 10.000 ди на ра има се по ло жи ти пред у зи ма чу су тра, 26. о. м., 
а дру га, за ко ју Упра ва не ће има ти го то вог нов ца, има се по ло жи ти 
кр оз 8 да на. 

Ин спек тор, Драг. С. Об ра до вић“.

Ми ни стар ство пр о све те од мах је по зи тив но ре а го ва ло. Под бр. 
2141 од 27. ју на 1915. усле дио је сле де ћи Ми ни стров акт:

„У ве зи са мо јом од лу ком П. бр. 1672 од 16. ма ја о. г. одо бра-
вам да се код Окру жне бла гај ни це у Ско пљу из су ме од 148.847,20 
ди на ра од ре ђе не чла ном 34. Фи нан сиј ског за ко на за 1915. го ди ну 
на до вр ше ње оправ ке На род ног по зо ри шта отво ри кре дит Скоп ском 
по зо ри шту у су ми од (35.000) три де сет пет хи ља да ди на ра за по ди-
за ње по зо ри шне згра де, ко ја ће се су ма ис пла ћи ва ти у ра та ма пре ма 
уго во ру са пред у зи ма чем.

Ујед но на ре ђу јем да се го то ви на Скоп ског по зо ри шта од 15.000 
ди на ра не сме тр о ши ти ни на што дру го већ са мо на по ди за ње по зо-
ри шне згра де у Ско пљу.

Ми ни стар, Љуб. М. Да ви до вић
27. ју на 1915, Ниш“.

Би ро крат ским за вр зла ма ма ни кад кра ја. Пи та ње ис пла те оси-
гу ра ња згра де по ста је ком пли ко ва но и с ве ли ким пре пре ка ма ко је су 
се ис пре чи ле и ишле у не до глед.

Скоп ски пр о свет ни ин спек тор Об ра до вић, у ве зи с тим пи та-
њем, обра ћа се сле де ћим ак том свом Ми ни стар ству 21. ју ла 1915. 
бр. 3277: 

 

„Част ми је до ста ви ти го спо ди ну Ми ни стру об ја шње ње овд. По-
зо ри шне упра ве по пи та њу оси гу ра ња по зо ри шне згра де, ко ја је пр о-
шле го ди не уни ште на по жа ром с мол бом на уви ђај и деј ство код Бе-
о град ске За дру ге да она су му оси гу ра ња из во ли ис пла ти ти ов да шњој 
оп штин ској упра ви, ко ја је оси гу ра ње и из вр ши ла, по што се у том 
вре ме ну (кад је згра да оси гу ра ва на) згра да сма тра на као оп штин ска 
сво ји на, ко ју је оп шти на доц ни је усту пи ла за На род но по зо ри ште“.
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Ми ни стар ство је при ми ло акт скоп ског ин спек то ра 23. ју ла и 
Ми ни стар му од го ва ра до пи сом бр. 2473. од 27. ју ла исте го ди не:

„При мио сам к зна њу од го вор По зо ри шне упра ве о оси гу ра њу 
по зо ри шне згра де, под не том пи смом тог Ин спек то ра та од 21. ју ла 
П. бр. 3277. Пре ма ста њу ства ри из ло же ном у то ме из ве шта ју, пре-
по ру чу јем вам да што пре овај пред мет упу ти те пу тем са ко јег ни је 
тре ба ло ни скре та ти, већ да ље упу ти ти на Оп шти ну јер се она во ди 
пред За дру гом као по тра жи лац су ме оси гу ра ња... О од го во ру За дру-
ги ном Оп шти ни из ве сти те ме у сво је вре ме. При ло зи се вра ћа ју на 
да љу упо тре бу. 

Ми ни стар пр о све те и цр кве них по сло ва, 
Љуб. М. Да ви до вић“.

*  *  *
Али, нео че ки ва но, ис кр сле су но ве не при јат но сти по са мог Ну ши-
ћа као управ ни ка. На и ме, Бе о град ска за дру га је 26. ју на оба ве сти ла 
ми ни стра пр о све те да ни је оба ве зна да на док на ди ште ту при чи ње ну 
по жа ром по зо ри шне згра де за то што су, по сле за кљу че ног уго во ра, 
на згра ди вр ше не из ме не, као нпр. зи да ње но вих оџа ка и по ста вља ње 
не ких фу ру на, а да о то ме За дру га ни је би ла оба ве ште на, и да су баш 
те из ме не пр о у зро ко ва ле по жар, а у та квом слу ча ју, пре ма чл. 15 оп-
штих усло ва за оси гу ра ње пр о тив по жа ра, оси гу ра ник гу би пра во на 
сва ку на кна ду ште те. Од го вор За дру ге је из не на дио и на љу тио ми ни-
стра, а Ну ши ћа до вео у ве о ма не за вид ну си ту а ци ју. 

Ми ни стар ство пр о све те, пре ко свог ин спек то ра у Ско пљу, тра жи хит-
но да Упра ва По зо ри шта од го во ри да ли су тач ни на во ди Бе о град ске 
за дру ге и ка кав је по ли циј ски на лаз. На ста ло је не при јат но би ро-
крат ско на те за ње са За дру гом и по што је у вре ме оси гу ра ња згра да 
по зо ри шта би ла вла сни штво Скоп ске оп шти не, ми ни стар је на ре дио 
да Оп шти на по кре не пи та ње ис пла те оси гу ра ња. Не ма до ку мен та ци-
је из ко је би се ви де ло ка ко се окон чао спор јер су на сту па ју ћи рат ни 
до га ђа ји за ме ли сва ки траг пре пи сци. Са чу ван је спро вод ни акт ин-
спек то ра Ми ни стар ства пр о све те из Ско пља од 25. ав гу ста 1915, ко ји 
је био до дат Ну ши ће вој мол би ми ни стру пр о све те да отво ри кре дит 
и за пре о ста лих 15.000 ди на ра за зи да ње згра де. 

У том ак ту пи ше да „ра до ви на но вој згра ди по зо ри шној до бро на-
пре ду ју, та ко да ако се ова ко на ста ви ра ди ти, це ла згра да би ће го то ва 
пре кра ја ме се ца сеп тем бра”.25 

„Сеп тем бра до шло се већ под кр ов, па то са ни су би ли де ло ви пр о-
сто ри ја и тре ба ло је са мо оле пи ти згра ду и до вр ши ти др ве на ри ју. У 
јед ној со би гим на зи је де ко ра тив ни сли кар пок. До ме ни ко д’Ан дре ја 
до вр ша вао је но ву за ве су Кру ни са ње Ду ша но во по сли ци П. Јо ва но ви-
ћа. Из не на дан ула зак Бу гар ске у рат пре ки нуо је сав рад. Спа са ва ло 
се све што се мо гло спа са ва ти: ре кви зи та, гар де ро ба, архи ва по зо-
ри шних де ла, на ро чи то из бе о град ског по зо ри шта. Па и оно што је 
од не то из Ско пља у При шти ну и Ми тро ви цу из гу бље но је, раз не то 

25 Архив Србиje, Мин. просвeте, бр. 139 и 2759, 25. јун 1915.
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или уни ште но. Оста ло су од не ли Бу га ри ко ји ни су по ште де ли ни
но ву, не до вр ше ну згра ду, упо тре бља ва ју ћи тек по ста вље ни под за
го ри во”.26 

Та ко је по зо ри шну згра ду, ко ја је у ок то бру 1915. би ла пред за вр шет-
ком, по сле дра ма тич не ева ку а ци је Ско пља, не при ја тељ ска бу гар ска 
вој ска пре тво ри ла у ко њу шни цу и го то во пот пу но уни шти ла.

* * *
Али вра ти мо се леп шој стра ни по зо ри шног де ло ва ња. Кра јем ју ла 
1915, управ ник Ну шић под но си из ве штај о пр о те клој ве о ма успе-
шној по зо ри шној се зо ни:

„На род но по зо ри ште, 

бр. 275, 22. ју ла 1915, Ско пље 

Го спо ди ну Ин спек то ру Пр о све те, Ско пље

На род но по зо ри ште от по че ло је пре ма на ре ђе њу го спо ди на 
Ми ни стра Пр о све те, по но ва рад 1. ја ну а ра 1915. год. и за вр ши ло бу-
џе том пред ви ђе ну се зо ну 30. ју на о. г.

За ово вре ме од шест ме се ци, ово је По зо ри ште при ре ди ло 98 
пред ста ва и ако је у два ма ха има ло пре кид ра да: пр ви пут због за ра-
зе од 1-11. апри ла и дру ги пут због гра ђе ња лет ње би не од 15–23. ју-
на. Да ни је би ло ових пре ки да По зо ри ште би има ло још 10 пред ста ва 
ви ше, а то би из не ло 108 ме сто 96 бу џе том пред ви ђе них. 

За 98 пред ста ва По зо ри ште је до би ло 27.507,10 ди на ра, што чи-
ни 280,68 дин. пр о сеч но по пред ста ви. Бу џе том је пред ви ђе но да По-
зо ри ште за ра ди 14.400 и ви шак за ра де у 13.000 дин. ни је фик ти ван 
већ се на ла зи у ка си На род ног по зо ри шта у го то ву нов цу.

По зо ри ште је овај успех по сти гло иако је има ло мно го ве ће из-
дат ке но што их је пред ви де ло, јер је при мљен ве ли ки бр ој бе о град-
ских глу ма ца из бе гли ца, а пред крај се зо не и два ста ри ја но во сад ска 
глум ца.

Од 98 пред ста ва при ка за них од 1. ја ну а ра ов. год. до 30 ју на, 
игра но је 44 срп ских ко ма да, а 54 стра них, пре ма то ме ско ро по ло ви-
ну срп ског ре пер то а ра. С об зи ром на си ро ма штво срп ске ори ги нал-
не драм ске ли те ра ту ре и на не ма ње исто риј ске гар де ро бе, Упра ва је 
ипак учи ни ла све на по ре да ова уста но ва по слу жи сво јој кул тур но-
-на ци о нал ној за да ћи.

Управ ник Нар. По зо ри шта,
Б. Ђ. Ну шић“.

 

Скоп ски ин спек тор Об ра до вић 23. ју ла 1915, ак том бр. 3317 
пи ше Ми ни стар ству:

„Го спо ди ну Ми ни стру пр о све те и цр кве них по сло ва 

(Пр о свет ном оде ље њу)

26 A. Ву чи ће вић: „При лог зa исто ри ју Нар. по зо ри шта у Ско пљу“, Jужнa Србиja, 
1925, књ. 6, стр. 94–95.
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Част ми је до ста ви ти пред њи из ве штај го спо ди ну Ми ни стру с 
уч ти вом на по ме ном да је рад ов да шњег На род ног по зо ри шта у пр-
вом по лу го ђу ове го ди не био у сва ком по гле ду успе шан, мно го бо љи 
но што је исти био у 1914. го ди ни за хва љу ју ћи сва ко ја ко и ве ћем бр о-
ју глу мач ког осо бља и ква ли те ту исто га као и гар де ро би бе о град ског 
На род ног по зо ри шта, ко ја је омо гу ћи ла да ва ње и не ких по гла ви то 
срп ских ко ма да, ко је без исте не би би ло мо гу ће да ва ти. 

Ин спек тор, Драг. С. Об ра до вић“

У од го во ру Ми ни стар ства од 26. ју ла, бр. 2523, пи ше да је ми ни стар 
Ну ши ћев из ве штај при мио „к по вољ ном зна њу“, ка ко је би ло уоби ча-
је но ре ћи у та да шњем ад ми ни стра тив ном жар го ну. 

Истог да на, 22. ју ла, на ред ним ак том бр. 276, Ну шић се по но во ја вља 
Ин спек то ра ту у Ско пљу сле де ћим пред ло гом:

„Го спо ди ну ин спек то ру пр о све те, Ско пље

Пра ви ли ма ово га По зо ри шта као и бу џе том за пр ву по ло ви ну 
1915. год. пред ви ђе не су фе ри је це ло га ме се ца ју ла.

По зо ри шни је од бор на сед ни ци сво јој од 22. ју на о. г. до нео од-
лу ку да ове го ди не не да је фе ри је, а из раз ло га:

а) што је у два ма ха у овој се зо ни тру па има ла пре кид ра да, и то 
од 1-12. апри ла због за ра зе и од 15. до 22. ју на због пре стан ка ра да у 
ста рој згра ди;

б) што ће у то ку гра ђе ња но ве згра де још у два ма ха мо ра ти да 
бу де пре ки да у ра ду, и то пр ви пут кад се бу де зи да ло ле во кри ло но ве 
згра де, ко је се до ти че са да шње аре не, и дру ги пут ка да се бу де до вр-
ши ла згра да, и чи нио пре лаз из аре не у но ву згра ду;

в) што би се за вре ме фе ри ја од у зе ла на гра да бе о град ским 
глум ци ма, као што је то бу џе том пред ви ђе но:

г) што се евен ту ал ном за ра дом у ју лу мо же олак ша ти из да так 
на гра ђе ње лет ње по зор ни це.

Из ве шта ва ју ћи Вас о овој сво јој од лу ци Упра ви је част за мо ли-
ти Вас да из во ли те за исту при ба ви ти одо бре ње Го спо ди на Ми ни стра 
пр о све те, с тим да се ван бу џет ски рас хо ди у ју лу ме се цу по кри ју ван-
бу џет ским при хо ди ма за исти ме сец.

Управ ник Нар. По зо ри шта, 
Б. Ђ. Ну шић“

 

Ин спек тор пр о сле ђу је по зо ри шну мол бу Ми ни стар ству на ред-
ног да на 23. ју ла под бр. 3316:

 „Част ми је спро ве сти пред њу од лу ку По зо ри шног од бо ра с 
мол бом за одо бре ње исте, по што по ред раз ло га, ко је је на вео у оправ-
да ње ове од лу ке, а за ува жа ва ње исте го во ре још и ови: у Ско пљу са да 
има мо при лич но ве ли ки бр ој глу ма ца и глу ми ца, те се че стим ме-
ња њем у по је ди ним уло га ма, глум ци-ице не за ма ра ју; да би им ра ди 
од мо ра тре ба ло да ти фе ри је; по ред то га пред ста ве се да ју у вр ту, под 
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отво ре ним не бом, те и ако су вру ћи не, пу бли ка има при ли ку да по-
зо ри шне пред ста ве слу ша на све жем и чи стом ва зду ху.

Ин спек тор, Драг. С. Об ра до вић“ 

Ми ни стру је би ло ла ко да до не се од го ва ра ју ћу од лу ку и ак том бр. 
2522 од 26. ју ла 1915, ла кон ски са оп шта ва:

 „Одо бра вам у све му од лу ку Упра ве На род ног по зо ри шта у 
Ско пљу.

Ми ни стар,
Љуб. М. Да ви до вић“

О тој ми ни стар ској од лу ци Ну шић је оба ве штен истог да на. Ње му 
је, као управ ни ку, остао још је дан ва жан сег мент упра вљач ког ме-
ха ни зма да сре ди, ка ко би се рад у По зо ри шту од ви јао не сме та но и 
да ље, без об зи ра на спољ не окол но сти и рат но окру же ње у ко ме се 
Ср би ја на ла зи ла. Ва ља ло је сре ди ти фи нан си је, обез бе ди ти ре дов но 
при ти ца ње сред ста ва из бу џе та, јер се стро го во ди ло ра чу на о сва ком 
ди на ру, и сва кој па ри. 

Ево ин те грал ног Ну ши ће вог до пи са бр. 277 од 22. ју ла 1915. упу ће-
ног Ин спек то ра ту пр о све те у Ско пљу:

 „Ка ко бу џет На род ног по зо ри шта у Ско пљу, одо брен ре ше њем 
Го спо ди на Ми ни стра пр о све те од 7. фе бру а ра П. бр. 430, ис ти че са 
ју лом ме се цем, Упра ви је част под не ти пр о је кат бу џе та за иду ћих 
пет ме се ци са мол бом за деј ство да га Г. Ми ни стар из во ли одо бри ти.

Из ме ђу пр о шло га и ово га бу џе та ове су раз ли ке у су ма ма:

1. Код при хо да Упра ва пред ви ђа за о ста лу суб вен ци ју од 22.000 
ди на ра, но ипак са те шњом да ви шак пре ко 3.333,33 ди на ра ме сеч но 
на раз лог те су ме са чу ва као уште ду.

2. Код рас хо да вра ће на је управ ни ку пла та ко ју је и ра ни је 
имао, а из раз ло га што је сма ње ње учи ње но на осно ву сма ње ња суб-
вен ци је за пр вих се дам ме се ца; што је управ ник се дам ме се ца ву као 
150 ди на ра пла те ма ње с об зи ром на рђа ве ма те ри јал не при ли ке По-
зо ри шта, ко је су се са да по пра ви ле; што је управ ник ви ше не го то 
жр тво вао за по бољ ша ње ма те ри јал ног ста ња Нар. По зо ри шта, јер се 
за ових 7 ме се ца од ре као и сво је тан ти је ме у ко рист По зо ри шта, а 
ко ја из но си 634 ди на ра.

3. Пар ти ја осо бља ја ча је но пр о шлих бу џе та, јер су на тој пар-
ти ји са да, а са до ста круп ним пла та ма и но во сад ски глум ци г. г. Спа-
сић и Ди нић.

4. На ма те ри јал ним из да ци ма пред ви ђе не су ма ње су ме на гар-
де ро бу и де ко ра ци је, с прет по став ком да ће г. Ми ни стар осло бо ди ти 
15.000 по зо ри шне уште де, из ко је би се су ме из вр ши ло снаб де ва ње 
гар де ро ба и де ко ра ци ја.

 Управ ник Нар. По зо ри шта, Б. Ђ. Ну шић“
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Скоп ски ин спек тор је на ред ног да на пр о сле дио Ну ши ћев акт бр. 
3320 Ми ни стар ству пр о све те, уз сле де ћи ко мен тар:

„При ло же ни пр о је кат бу џе та скоп ског На род ног по зо ри шта 
част ми је спро ве сти го спо ди ну Ми ни стру ра ди одо бре ња, а са овим 
на по ме на ма:

1. пр о је кат је из ра ђен на ре ал ној осно ви ци: и при хо ди и рас-
хо ди од го ва ра ју ствар но сти, шта ви ше ци фра пр о сеч них при хо да од 
пред ста ве мо гла би би ти с об зи ром на ста ње за пр вих 7 ме се ца ове 
го ди не и ве ћа;

2. у пр о јек ту бу џе та за пр вих 7 ме се ца ове го ди не би ле су сма-
ње не са 10% пла те сви ма скоп ским глум ци ма и глу ми ца ма, па и 
са мом управ ни ку По зо ри шта г. Ну ши ћу, а из раз ло га ја че штед ње 
због рат них при ли ка ра ди ста би ли зо ва ња фи нан сиј ских при ли ка у 
По зо ри шту, ко је је још но во. Кад се из оправ да них раз ло га вра ти ла 
ста ра пла та г. Управ ни ку и мно гим дру гим глум ци ма, а без сма ње-
ња са 10%, он да је у то ме ра ди пра вич но сти тре ба ло ићи до кра ја и 
при ме ни ти то пре ма сви ма глум ци ма, то тим пре што се ти ме не би 
мно го по ве ћа ла су ма из да та ка (из да ло би се све га ви ше још 105 ди-
на ра ме сеч но и то: Си ми Ста но је ви ћу 10 дин, Гр да нич ком 10 дин, Д. 
Пе тро ви ћу 10 дин, Ол ги Илић ки 20 дин, Ру цо вић ки 20 дин, Хр во је-
ви ће вој 30 дин. и Драг. Ми ли во је ви ће вој 15 дин.), а олак шао би се у 
овим пре ску пим вре ме ни ма жи вот и не ко ли ци ни глу ма ца-ица, чи је 
пла те ни ина че ни су ве ли ке. Ако би се ово на че ло усво ји ло, он да би 
се ви шак рас хо да до кра ја 1915. го ди не по ве ћао са мо са 575 ди на ра, 
а са том су мом би се има ла сма њи ти уште да до кра ја ове го ди не, ко ја 
је пр о јек ту пред ви ђе на у 5.000 ди на ра“.

 

Ми ни стар пр о све те ак том бр. 2521 од 27. ју ла 1915. усва ја пред лог:

„Одо бра вам пред ло же ни бу џет На род ног по зо ри шта у Ско пљу 
с по ви ше њем од 575 ди на ра на стра ни рас хо да, по пред ло гу Ин спек-
то ра за Скоп ску област, а на те рет пред ви ђе ног ви шка од 5.000 дин.“.

Ну ши ћев пред лог бу џе та од 1. ав гу ста до 31. де цем бра 1915. је 
сле де ћи:

1. Др жав на по моћ:

а. уште да за 7 ме се ца .................. дин.   5.333,35

б. По моћ за 5 ме се ца ................... дин. 16.666,65, укуп но 22.000

2. При ход од пред ста ва:

80 пред ста ва ра чу на ју ћи од пред ста ве  дин. 180, укуп но 14.400

3. При ход од ли ста: ..............................   дин. 160

Укуп но: 36. 560,00 ди на ра.

 У при ло гу до но си мо пре глед бу џе та са по је ди нач ним из да ци-
ма: за Упра ву, за глу мач ко осо бље (бе о град ско и скоп ско), за орке-
стар, за тех нич ко осо бље и за ма те ри јал не из дат ке. 

Ве о ма су ин те ре сант не раз ли ке у при ма њи ма ме ђу глум ци ма. 
Нај бо ље пла ће ни „бе о град ски“ глум ци би ли су Ми ло рад Га ври ло вић 
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и Пе ра До бри но вић (по 120 ди на ра), с тим што је До бри но вић имао 
и ре ди тељ ски до да так од 60 ди на ра. Са ва То до ро вић имао је пла ту од 
80 ди на ра, а на ред на при ма ња из но си ла су 50 (тр о је), 45 (дво је), 40 
(јед но), 35 (пе то ро) и 30 (јед но) ди на ра.

Дво ји ца но во сад ских ве те ра на Ди ми три је Спа сић и М. Ха џи 
Ди нић има ли су ви со ка при ма ња - по 200 ди на ра. 

Скоп ски ан самбл имао је до ста ви сок пр о сек. Нај бо ље пла ће ни 
су би ли Ол га Илић (200), Ка ти ца Ру цо вић (180), М. Хр во је вић (160), 
Ри ста Спи ри до но вић (150), за тим 130 (јед но), 120 (дво је), 100 (дво је), 
90 (че тво ро), 80 (тр о је), 75 (дво је), 45 (јед но) и 40 (јед но). Су флер је 
био до бро пла ћен (120), а још бо ље бин ски мај стор (130).

Ме ђу рас хо ди ма нај ве ћа став ка су из да ци за лич не до хот ке глу-
мач ком ан сам блу и Упра ви (41 члан) и тех нич ком осо бљу (12 осо ба), 
уз из дат ке за орке стар, као и ма те ри јал не рас хо де, што је укуп но из-
но си ло 31.560, уз ви шак при хо да од 5.000.

ПРЕ КИД РА ДА СКОП СКОГ ПО ЗО РИ ШТА

Из са чу ва ног ак та од 25. ок то бра 1915. до зна је се да је тим да ном 
усле дио пре кид ра да На род ног по зо ри шта у Ско пљу, чи ме је об у ста-
вље но из да ва ње свих до да та ка сем основ ног лич ног до хот ка ко ји се 
и на да ље га ран ту је. Из не да ти ра ног ак та Бра ни сла ва Ну ши ћа упу ће-
ног Оп штин ском су ду у Ско пљу до зна је се да је тих да на пре дат сан-
дук „са но вин ском до ку мен та ци јом На род ног по зо ри шта с мол бом 
да се ева ку и ше у Те то во” за јед но с архи вом скоп ске оп шти не. Суд-
би на тог сан ду ка ни је по зна та, а ка ко по зо ри шна до ку мен та ци ја ни је 
са чу ва на, ве ро ват но је то ком ра та уни ште на.

Ка ко не до ста је би ло ко ја вр ста до ку мен та ци је од кра ја ју ла до ева-
ку а ци је По зо ри шта кра јем ок то бра, не мо же се с по уз да њем ре ћи 
ко ли ко је оно ра ди ло и шта је из во ђе но то ком та три ме се ца. У дра-
го це ном члан ку Алек сан дра Ву чи ће ви ћа, већ на во ђе ном, на ла зи се 
по да так шта се при пре ма ло за отва ра ње но ве се зо не 1915/16, го то во 
не ве ро ва тан, ако се има на уму рат но окру же ње и не нор мал ни усло-
ви под ко ји ма је ан самбл ра дио. „За ми сао упра ве о ве ли ком ре пер-
то а ру у но вој се зо ни 1915/16. и у но вој згра ди оста ла је нео ства ре на. 
Та ко су Оте ло, Ел га и Сан лет ње но ћи оста ли са мо у по де ли, ако не и 
са ко јом пр о бом, као и по лу спре мље на Геј ша са ко јом је тре ба ло да 
от поч не нов опе рет ски ре пер то ар”, ка же све док и уче сник тих суд-
бо но сних да на. Упра ва и Ну шић др жа ли су ан самбл у уве ре њу да ће 
Ско пље оста ти још ду го ван рат них окр ша ја, али из не над ни ула зак 
Бу гар ске у рат по ре ме тио је не са мо по зо ри шне већ и све др жав не 
пла но ве. „Онај ма ли део глу ма ца бе о град ског и ско пљан ског по зо ри-
шта ко ји је ус пео да се скло ни из зе мље на ста вио је, у ма ло ме, рад и у 
из бе гли штву. На Кр фу, Кор зи ци, у Афри ци и Фран цу ској и на фр он-
ту при ре ђу ју се пред ста ве и осни ва ју срп ска по зо ри шта”, за кљу чу је 
Ву чи ће вић.27

27 A. Ву чи ће вић: „При лог зa исто ри ју Нар. позориштa у Ско пљу“, Jужна Ср би ја, 
1925, књ. 6, стр. 95.
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По ло ви ном ок то бра 1915. фр онт се бр зо при бли жа ва Ско пљу. Нем ци 
и Бу га ри на ди ру ка ју гу. По вла че ње је не из бе жно. Тре ба ло је што пре 
ева ку и са ти град. У па ни ци ко ја је на ста ла, без вој ске и жан дар ме ри је, 
јер све за вој ску спо соб но оти шло је у су срет не при ја те љу, а пла ше ћи 
се да не до ђе до нај го рег, „јер је из сво јих ја зби на као звер за вре-
ме гла ди, из ми лио тур ски и арна ут ски еле ме нат, онај не за до вољ ни и 
по би је ђе ни, спре ман на пљач ку и уби ја ње, Ну шић је на шао сна ге да 
пре вла да сво ју лич ну тра ге ди ју, шта ви ше, бол му је да ла не вје ро ват-
ну сна гу и са мо и ни ци ја ти ву. Орга ни зо вао је Гра ђан ску гар ду, ко ја је 
има ла за да так да шти ти ста нов ни штво од пљач ке, на о ру жао је мла де 
и отре си ти је, за вео стра же (као што је учи нио у је сен 1912. као шеф 
вој не по ли ци је), у ре дак ци ји Срп ског Ју га смје стио је свој штаб и по-
чео да при пре ма орга ни зо ва но по вла че ње на ро да же ље зни цом пре-
ма При шти ни. ’Кад је ноћ већ па ла, сје ћа се он тих смут них ме те жа 
и не си гур но сти, две сто ти не мла ди ћа и де це под оруж јем, кр ста ри ло 
је кр оз ва рош и бди ло над на пу ште ном имо ви ном и над по спа лим 
ста нов ни штвом. Пред ноћ, обе сио сам и сâм пу шку о ра ме и, пра ћен 
не ко ли ци ном ору жа них мла ди ћа, по шао сам да, у име од бо ра ко ји 
је упра вљао овом орга ни за ци јом, оби ђем стра же. Оп хр ван ве ли ким 
бо лом ко ји ме је баш тих да на за де сио, ишао сам ла га но, мир но, но гу 
пред но гу, осве тља ва ју ћи ци га ре том кал др му да бих мо гао ми мо и ћи 
сил не ба ре и ка љу ге што их је ки ша, ко ја још ли је, раз ли ла по со ка-
ци ма’”, бе ле жи Ну ши ће ву ис по вест Ле шић.28 

По све му су де ћи, 25. ок то бра 1915, ме ђу по след њи ма, Ну шић с по-
ро ди цом на пу шта Ско пље пу ту ју ћи за При шти ну. У том гра ду за ко ји 
га ве зу ју бр ој не успо ме не за др жао се кра ће вре ме у иш че ки ва њу кре-
та ња на пут „ко ји во ди ван Отаџ би не”.

Пре ко При зре на Ну шић је с по ро ди цом кре нуо пе шке пут Пе ћи, Ан-
дри је ви це, Ба ра и Ул ци ња. „И по сле ду гих пат њи, ду гог ту ма ра ња и 
стра да ња по сне жним ал бан ским пла ни на ма, кр оз ко је смо лу та ли 
не зна ју ћи ни пу та ни ста зе и ко је смо се ја ли гр о бо ви ма на ших дра-
гих, се ћао се Ну шић сво је ал бан ске Гол го те, из мо ре ни, из ло мље ни, 
из глад не ли, пр о зе бли и ого ле ли, по че смо из ра зних кра је ва из би ја ти, 
са ра зних стра на се при би ра ти и са ра зних ви со ва си ла зи ти ка оба ла-
ма ко је сун це гре је”. На тим оба ла ма срп ске из бе гли це су пр о во ди-
ле „бе ле но ћи и цр не да не”, жељ но иш че ку ју ћи са ве знич ке бр о до ве 
спа са.

Из ал бан ске лу ке Ме до ве фран цу ским са ни тет ским бр о дом „Чад” 20. 
ја ну а ра 1916, са че ти ри хи ља де ра ње ни ка и бо ле сни ка и не ко ли ко 
ле ка ра, от пло вио је пут Фран цу ске да би се 29. ја ну а ра 1916. с по ро-
ди цом, срећ но, ис кр цао у Мар се љу. Ну шић уско ро ода тле пре ла зи у 
Ни цу, где се у то вре ме на ла зи ла На род на скуп шти на и ве ћи на срп-
ских из бе гли ца. Ка сно у ле то 1916. Ну шић се из Ни це пре се лио у Па-
риз, где су се на ла зи ли мно ги ње го ви при ја те љи (Ми лен ко Ве снић, 
Мир ко По по вић и др.). 

Ве ћи део 1917. Ну шић пр о во ди ван Па ри за: „Ре шио сам да идем у 
јед но се ло (Bar ba ste, Lot-et Ga ron ne) од 1000 ста нов ни ка, до ле бли зу 

28 Jo sip Le šić: Bra ni slav Nu šić, No vi Sad, 1989, стр. 167.
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Пи ри не ја. За ву ћи ћу се та мо па да ме ни ко не зна. Мо рам због јеф ти-
но ће”, пи ше Ну шић Ми ла ну Гр о лу.29 

По сле не ког вре ме на вра ћа се, ипак, у Па риз, а нај ве ћи део 1918. 
пр о во ди из ме ђу Швај цар ске и Ита ли је. У ме ђу вре ме ну пи ше по зо-
ри шне тек сто ве и ве ћим де лом мемоарскe за пи се, ове ћу пр о зу Под 
ла ви ном, „тра ге ди ју срп ског на ро да”.

Од мах по пр о бо ју Со лун ског фр он та Ну шић је кре нуо у Ср би ју ита-
ли јан ским бр о дом ко ји је пре во зио срп ске из бе гли це до Ду бров ни-
ка, а по том пре ко Са ра је ва пу ту је за Бе о град и из ко га, чим је оспо-
со бље на пру га пре ма Ни шу, од ла зи у Ско пље да пре у зме ду жност 
управ ни ка На род ног по зо ри шта. 

29 Архив СА НУ, Бе о град, бр. 14575/I–46.
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ZORAN
T. JOVANOVIĆ

SKOPLJE NATIONAL THEATRE IN WAR CONDITIONS (1914-1915)

Branislav Dj. Nušić (1864-1938), the famous writer, prolific comedist, 
prominent cultural and public worker had been the first manager of 
the National theatre in Skoplje and one of its founders in 1913. After 
only a month, the building where the National theatre  commenced its 
work burnt to the ground. Since that misfortune, the manager Nušić 
had been taking care to find the appropriate scene.

As things turned out, the theatre worked in improvised halls but when 
the working conditions became impossible, he made the initiative for 
building the new edifice. Based on the preserved documents from the 
archive in the Ministry of Education and church of the Kingdom of 
Serbia from 1913 to 1915, the paper presents the history of this Nušić’s 
initiative alongside the survey of the work of the Skoplje theatre in war 
conditions (1914-1915) till its final break in October of 1915 because of 
the military operations.


