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Драган Фелдић

Гостовања у Смедереву Народног 
позоришта Дунавске бановине 
у Пожаревцу раних тридесетих 
година прошлог века

A с рак : У раду је дат осврт на гостовања у Смедере-
ву Народног позоришта Дунавске бановине у Пожаревцу, 
док је постојало у периоду 1929–34. године.
У јесењем делу друге сезоне, због пожара на згради у 

којој је позориште радило, крајем децембра 1929. дошло 
је до његовог „принудног“ гостовања у Смедереву. Оно је 
трајало све до 10. фебруара 1930. После овог, гостовања у 
Смедереву организована су сваке сезоне, у некој и по неко-
лико пута. Гостовања су добро припремљена. Дат је већи 
број представа и остварен је леп приход. Смедеревци су 
радо прихватали пожаревачко позориште. У последњој, 
шестој сезони, Позориште није гостовало у Смедереву. До-
душе, било је планирано да се гостовањe оствари у про ле-
ћном делу сезоне, априла 1934. године. До тога није дошло, 
јер је Позориште угашено.

Кључне речи: Пожаревац, позориште, гостовање, Смеде-
рево, представе, глумци, хотели, публика.

За оне који нису знали, право је откровење кад сазнају да је Пожаре-
вац имао професионално позориште још 1929. године. Захваљујући 

предузимљивости неких Пожаревљана, интелектуалаца – пре свега и 
највише лекара др Вукоте Божовића, др Драгољуба Јанковића Гуцe и др 
Софије Љешевић, претходно je оснoвано Друштвo за Пожаревачко на-
родно позориште. Предложено је да се најпре образује посебан одбор и 
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фонд са улогом „ко колико може“.1 Ускоро је позориште добило и званич-
ни назив: Пожаревачко Обласно позориште.
Представом тада савремене комедије у три чина из престоничког жи-

вота Дон Жуан (или Бео ра ски Дон Жуан), чији је аутор познати бео-
град ски глумац Никола Б. Јовановић, Позориште је почело свој рад у 
По жа ре вцу. Било је то првог дана Ускрса, 5. маја 1929. године, када је 
По зо ри ште на врло свечан начин отворено и предато Пожаревљанима.2 
Прва сезона тог позоришта имала је само пролећни део. Представе, у нај-
ве ћем броју премијере, низале су се једна за другом све до краја августа, 
тј. до почетка друге сезоне – почетком септембра. За то време позориште 
је оства ри ло неколико гостовања у околним среским местима, Петров-
цу и Великом Градишту. Почевши од своје друге сезоне, 1929/30. године, 
која је била прва целовита – са јесењим и пролећним делом, позориште 
одла зи у удаљенија места на гостовања. Смедерево је било прво.
При крају јесењег дела своје друге сезоне, или после нешто више од 

пола године вршења значајне културне мисије, Пожаревачко Обласно 
позориште задесио је несрећни догађај. У ноћи између 22. и 23. децем-
бра 1929. године пожар је захватио „Српску круну“. У том хотелу било је 
седиште позоришта. Услед пожара позориште је претрпело велику штету. 
Уништене су гардероба и декорације. Одмах, 23. децембра, док се дим још 
лагано дизао са „Српске круне“, Управа позоришта је донела одлуку да 
своје представе за извесно време даје у Смедереву и Крагујевцу. Обрати-
ла се, такође, и Банској управи Дунавске бановине (недавно основаној) 
молећи за хитну помоћ. Требало је да се пожаром настали губици надо-
кнаде, како би позориште могло да настави свој културни и просветни 
рад.3 Одлука је брзо спроведена у дело. Од недеље 29. децембра, позо-
риште гостује у Смедереву. Представе је давало у гостионици „Слога“.4 
Хотелијер хотела „Слога“ уступио је салу, дао осветљење и музику бес-
платно, а члановима трупе дао је кост по 450 динара месечно. За његову 
предусретљивост Пожаревљани су му изјављивали дубоку захвалност. 
Дата је прва представа. Приказана је Зона Замфирова.5

Нову 1930. годину Пожаревачко Обласно позориште дочекало је у Сме-
дереву. Очекивало се да ће принудно гостовање Позоришта у Смедереву 
трајати до 10. фебруара. Тога дана требало је да се врати у Пожаревац и 

1 Грађанин бр. 28, Пожаревац, 7. априла 1929, стр. 1.
2 Грађанин бр. 35, 36, 37 и 39, 2, 5, 9. и 16. маја 1929, стр. 3 и 2.
3 Грађанин бр. 103, 26. децембра 1929, стр. 2.
4 Грађанин бр. 104, 29. децембра 1929, стр. 2.
5 Исто.
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почне да даје представе у хотелу „Гранд“.6 Међутим, то се није догодило. 
Долазак је одложен; гостовање је настављено. У локалној штампи По-
жаревца обнародовано је да ће после гостовања у Смедереву позориште 
дати у матичном граду прву представу 23. фебруара. Предвиђена је Је на 
ноћ у Берлину, у сали код „Српске круне“. Ни тога дана, па ни у понедељак, 
24. фебруара, позориште није почело да даје своје представе у Пожаревцу.
Иако „принудно“, прво гостовање пожаревачког позоришта у Смеде-

реву трајало је читава два месеца. За то време оно је са успехом изводило 
представе које је тада имало на репертоару. Задовољивши тамошњу пу-
блику лепим и разноврсним репертоаром, враћа се у Пожаревац.7 Које 
је све комаде тада приказивало, нажалост, не зна се. Смедеревска пе-
риодика то није забележила. Позоришних плаката тих представа нема; 
или нису сачуване, или их уопште није било. Из истих разлога, а и због 
флуктуације глумаца, не може се тачно реконструисати читав глумач-
ки ансамбл Пожаревачког Обласног позоришта у време тог гостовања 
у Смедереву. Поуздано се зна да су тада у њему били: Душан и Јелена 
Кујунџић, Јован и Хијацинта Харитоновић, Михајло и Катица Лазић, 
Бранко и Лепосава Ђорђевић, Дана Петровић, Ива Шатинска, Лепоса-
ва Коларевић, Зора Црногорчевић, Павле Богатинчевић, Милан Ајваз, 
Миодраг Аврамовић, Момир Андрић, Живојин Вучковић. Било је ту и 
дилетаната, али се не може са сигурношћу тврдити да су и они учество-
вали у представама приказаним у Смедереву. Ту су, највероватније, били 
они најистакнутији: Воја Живковић Земљотрес, порезник и Мирослав 
Мијатовић Гроф, типографски радник.8 Узгред, Мирослав Мијатовић, 
назван у Пожаревцу Гроф, рођен је у Смедереву 1908. године.
После успешног скоро двомесечног гостовања у Смедереву, сви су из-

гледи – бар што се тиче података којимa се располаже, да до планираног 
гостовања позоришта у Крагујевцу тада није дошло.
Средином марта 1930. године чланови Управног одбора Пожаревачког 

Обласног позоришта, међу којима и глумац Михајло Лазић, посетили 
су као изасланици бана Дунавске бановине у Новом Саду. Бан Радослав 
Дуњић је изасланике лепо примио и, као пријатељ позоришне уметно-
сти, обећао да ће се старати о пожаревачком позоришту и у свакој при-

6 Грађанин бр. 11, 6. фебруара 1930, стр. 3.
7 Грађанин бр. 15, 20. фебруара 1930, стр. 2; Наша ризница, Пожаревац,  свеска 

1/1930, стр. 15.
8 Историјски архив Пожаревац, Фонд Народно позориште Дунавске бановине; 

Периодика Пожаревца; казивање глумца Павла Богатинчевића снимљено 
18. септембра 1991. године.
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лици притећи му у помоћ. Обећао је да ће ускоро доћи у Пожаревац.9 
После тога наслућивала се могућност да Пожаревац доживи ту срећу и 
част да његово позориште постане позориште Дунавске бановине, што 
је, уосталом, бан и обећао. Ради решавања неких питања од значаја за 
Пожаревац, између осталих и статуса позоришта, крајем маја у Нови 
Сад је отпутовао председник општине Илија Ђорђевић. Са још неколико 
чланова Управе позоришта отишао је бану.10 Није прошло много времена, 
а позориште је решењем бана Дунавске бановине прешло на Бановину 
и добило назив: Наро но озориш е Дунавске ановине у Пожаревцу.11

На репертоару пожаревачког позоришта били су и комади из домаће 
драмске литературе. То су била позната класична дела за која је код по-
жаревачке публике постојало знатно веће интересовање. Међутим, како 
су на репертоару били претежно комади страних писаца, и то не прво-

9 Грађанин бр. 20, 16. марта 1930, стр. 2.
10 Грађанин бр. 44, 1. априла 1930, стр. 3.
11 Архив Војводине, Нови Сад ( ), Краљевска банска управа Дунавске бановине 

( ), просветно одељење , бр. 21820, 12.  1930.

Сл. 1. Ансамбл Нaродног позоришта Дунавске бановине у Пожаревцу,
четврта сезона 1931/32. год. (Власништво Драганa Фелдића)
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разредне књижевне вредности, то се одражавало и на број гледалаца. 
Репертоарска политика креирана је тако углавном због тога што је ниво 
уметничког укуса позоришне публике, у већини случајева, био низак и 
неразвијен. То се није односило на ону „облигатну“ публику: чланове 
Друштва за Народно позориште, редовне претплатнике, интелектуалце 
и још неке. Мали број Пожаревљана је знао „шта је то добра представа и 
право уметничко дело.“12 Ни опште политичке прилике тридесетих го-
дина нису допуштале неки напреднији и савременији репертоар. Због 
недовољног броја гледалаца неке представе су чак отказиване. Неке 
премијерне представе су, такође, имале недовољно публике. Дешавало 
се да позоришна дворана буде полупразна (или: полупуна). Те појаве су 
биле главни разлог што је позориште све чешће одлазило на гостовања 

12 Миленко Стојановић, „Фрагменти о предратном пожаревачком позоришту“, 
Браничево, Пожаревац, бр. 2–3/1968, стр. 109–110.

Сл. 2. Бранко Ђ. Ђорђевић „Дрда“ 
(1896–1975), глумац и управник  
у Пожаревцу (Власништво Музеја 
позоришне уметности Србије)

Сл. 3. Јелена (1894–1939) и Душан „Чича“ 
(1878–1944) Кујунџић, глумци  
у Пожаревцу (Власништво Музеја 
позоришне уметности Србије)
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по већим местима јужног дела Дунавске бановине и што је на њима оста-
ја ло све дуже.
У својој трећој сезони, при крају фебруара 1931. године – после дужег 

гостовања у Крагујевцу13, позориште је допутовало у Смедерево. Предста-
вом Вуко лак 26. фебруара ту је започело дуже гостовање. Ту пикантну 
шпањолску комедију у 3 чина Ангела Кана, у преводу Јозе Ивакића, режи-
рао је Бранко Ђорђевић. Декор је дело Момира Андрића. Ова комедија је, 
свакако, била занимљива. Скретана је пажња публици: „Због слободног 
мотива који је обрађен у овој комедији, мла ежи испод 16 год. за рањује 
се рис у  на ову ре с аву“. Редитељ Бранко Ђорђевић је играо Дон 
Флоренса, а подела осталих улога била је ова: Војвоткиња Капабланка 

13 Грађанин бр. 9, 7. фебруара 1931, стр. 6.

Сл. 4. Лепосава Коларевић (1906–
1934), глумица  у Пожаревцу 
(Власништво Музеја позоришне 
уметности Србије)

Сл. 5. Милан Ајваз, глумац  у 
Пожаревцу у улози Јованче Мицића у 
О ичном човеку Бранислава Нушића, 1924. 
год. у  у Пожаревцу (Власништво 
Музеја позоришне уметности Србије)
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– Лепосава Ђорђевић, Камила – Лепосава Коларевић, Дон Елфис – Сал-
ко Репак, Жупник – Сима Станојевић Шућур, Пабло Мореира – Милан 
Вујновић, Винсенте – Момир Андрић, Нина – Јелена Станисављевић, 
Катарина – Савета Беатовић.14 Последњег дана фебруара премијерно је 
изведена позната трагикомедија у пет чинова, шест слика, Кин Алексан-
дра Диме. У недељу, 1. марта, на дневној представи приказана је Париска 
сиро иња, позоришна игра у шест слика, а на вечерњој представи била 
је драма у три чина Милице Јаковљевић Мирјам Тамо алеко.15

У априлу пожаревачко позориште гостовало је још увек у Смедере-
ву. Представе је тада давало у новој згради Општинског дома. Ускршње 
празнике је такође провело у Смедереву и дало је следеће представе: 
Црквени миш – дневна првог дана Ускрса, а Нушићев Пу  око све а, чу -
но ва и оживљаји Јованче Мицића из Ја о ине у осам слика, са евањем 
и и рањем, била је вечерња представа. Другог дана Ускрса приказана 
је Де во ја чка кле ва, омиљена Љубинкова позоришна игра у пет чи-
но ва – као дневна представа, а С ари Хај ел ер , комад у пет чинова 

– као ве чер ња. Трећег дана Ускрса као дневна представа играна је Зу леј-
ка, ро и ња осанска, комад М. Димића у пет чинова с певањем, а као 
ве чер ња – Пуцањ из у лике, комад у четири чина Петра Петровића 
Пе ци је. Са том представом пожаревачко позориште завршило је своје 
прво гостовање те године у Смедереву. У њему се задржало, са краћим 
пре ки ди ма ради давања једне или две представе у Пожаревцу, све до 18. 
апри ла. Друго, изузетно гостовање у Смедереву те године, Народно по-
зо ри ште Дунавске бановине у Пожаревцу започело је у суботу, 30 маја. 
Тога и следећа два дана, 31. маја и 1. јуна, Смедеревцима је довело у госте 
ве ли ког драмског уметника. Првак Народног позоришта у Београду До-
бри ца Милутиновић је, на опште задовољство публике, играо у суботу 
Феђу Протасова у Живом лешу, у недељу Митка у Кош ани и у понедељак 
Селим-бега у Зулумћару.16

Читав јесењи део сезоне 1931/32. године, своје четврте сезоне, Народно 
позориште Дунавске бановине у Пожаревцу провело је ван Пожаревца. 
Прво је гостовало у Ваљеву, затим у Смедереву и на крају у Крагујевцу. Нову 
1932. годину дочекало је у Крагујевцу. После вишемесечног гостовања у 
тим градовима, тј. после такозване „бановинске“ турнеје, позориште се 
вратило у Пожаревац 18. фебруара 1932. године. Гостовање у Смедереву 

14 Музеј позоришне уметности Србије, Београд, плакат представе.
15 Грађанин бр. 17, 26. фебруара 1931, стр. 3.
16 Грађанин бр. 44, 31. маја 1931, стр. 3.
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трајало је око месец дана. Било је добро припремљено. Одвијало се по 
унапред утврђеном редоследу представа. Још пре почетка гостовања 
потребне позоришне плакате биле су одштампане у штампарији Ђорђа 
Нау мо ви ћа у Пожаревцу. Почевши од треће декаде новембра, по зо ри-
ште, под управом Бранка Ђорђевића, рођеног Пожаревљанина, дало 
је више успелих представа,17 и то овим редом: 21. новембра – Ш анска 
мува, дневна и Лесковчани у Паризу, вечерња; 24. новембра – Аван ура 
у лиф у (Кочи, Ан оне); 25. новембра Жена са ри мужа; 27. новем-
бра – Кокошарник; 28. новембра – Гос ођица ок ор; 29. новембра, у 
недељу увече, први пут је игран нови комад – Ивкова слава, у коме је 
била следећа подела улога: Ивко – Салко Репак, Кева – Савета Беатовић, 
Калча – Сима Станојевић Шућур, Курјак – Бранко Ђорђевић, Смук – Ми-
лан Живковић, Неко – Иван Торђански, Мирко – Јован Хаџић, Стевка – 
Лепосава Ђорђевић, Сика – Катица Лазић, Маријола – Спаса Торђански, 
Председник општине – Јован Хаџић и Кузман – Милан Вујновић.18

На овом гостовању у Смедереву позориште је давало представе у дво-
ра ни хотела „Нинић“, и то углавном успешно – у погледу прихода. Нај-
ма њи приход, од 365 динара, остварила је представа Жена са ри мужа, 
а нај ве ћи – од 2 095 динара, представа Лесковчани у Паризу. У тој пред-
стави улоге су тумачили: Коле – С. Репак, Санда – К. Лазић, Благоје – И. 
Торђански, Зојче – С. Торђански, Кевче – З. Црногорчевић, Марика – 
С. Беатовић, Жика – Б. Ђорђевић, Дина Асчурко – М. Живковић, Тира 
Црево – С. Станојевић, Толе – Л. Ђорђевић, Мадам Жанет – М. Ланер, 
Ивон – С. Торђански, Влада – С. Станојевић, Маргарет – С. Беатовић, 
Блажић – М. Вујновић, Мика Чукљов – Б. Ђорђевић, Кокете – М. Ланер, 
С. Торђански, С. Беатовић, Мика – Б. Ђорђевић, Келнер – Ј. Цветковић, 
Балерине – М. Ланер, С. Торђански, С. Беатовић, Лека – М. Живковић.
На самом крају новембра, или почетком децембра, брачни пар Тор-

ђан ски више није у трупи Народног позоришта Дунавске бановине у 
Пожаревцу. Иван и Спаса Торђански за време гостовања позоришта у 
Смедереву добили су отказ „због несавесног вршења дужности.“ Они су 
касније, у Крагујевцу, замењени глумцима Милутином Мирковићем и 
Лелом Летић. Без обзира на тај пех, позориште је остало у Смедереву и 
првих десетак дана децембра. За то време дато је још неколико представа. 
У среду, 2. децембра, у режији Салка Репака, појавио се „нов комад – први 
пут“, Месечар. Представа је била са незнатном изменом улога у односу 

17 Грађанин бр. 98, 6. децембра 1931, стр. 3.
18  –  ,  , плакат представе.
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на прво приказивање у Ваљеву, као последицом отказа датог глумцима, 
Ивану и Спаси Торђански. Сада су улоге тумачили: Монгоден – Салко 
Репак, Розалија – Катица Лазић, Лисјена – Лепосава Ђорђевић, Робер 
Вужерол – Милан Вујновић, Бернере – Бранко Ђорђевић (уместо от пу-
ште ног И. Торђанског), Франсоа – Јован Хаџић, Перфект департмен-
та – Сима Станојевић, Клоренда – Савета Беатовић, Савињи – Милан 
Жив ко вић, Једна дама – Мара Ланер.19 Сутрадан, у четвртак 3. децембра, 
Сме де рев ци су гледали француску комедију Ја е варам, јер е волим 
Етјена Реја, у режији Салка Репака. Ликове су оживели: Франсоа – Бран-
ко Ђорђевић, Жермен – Лепосава Ђорђевић, Марта – Савета Беатовић, 
Лисијен – Мара Ланер, Жак – Милан Вујновић, Пјер – Јован Хаџић. На 

19  –  ,  , бр. 58571, 7.  1931.

Сл. 6. Петар Матић, глумац и редитељ 
Пожаревачког обласног позоришта
у комаду Јазавац ре  су ом (Власништво 
Музеја позоришне уметности Србије)

Сл. 7. Плакат за представу Гос ођа минис арка 
Народног позоришта Дунавске бановине у 
Пожаревцу (Власништво Архива Војводине

  ,  – )



Д  Ф

214

тринаестој представи у Смедереву, у недељу 6. децембра, појавила се 
Гос ођа минис арка, у режији Салка Репака.20

Пожаревачко позориште, под управом Бранка Ђорђевића, из ко зна 
ког разлога или повода, требало је да гостује 24. марта 1932. године у Сме-
дереву. Објављено је да ће позориште у хотелу „Солунац“ дати две пред-
ставе.21 Два пожаревачка листа која су излазила у то време истога дана 
донела су вест о гостовању позоришта у Смедереву. Грађанин је навео 
представе Има е ли ш а за царину? и И ра у замку22, док Пожаревачки 
рађанин наводи да ће позориште представе одржавати у просторијама 
хотела „Нинић“ и да су на програму веома популарне комедије Цркве-
ни миш и Лесковчани у Паризу.23 Узимајући као веродостојан тај пода-
так, аутор Рајко Стојадиновић је тврдио да је пожаревачко позориште 
у Смедереву 23. и 24. марта приказало та два комада.24 Међутим, тада 

20 Глас По унавља бр. 52, Смедерево, 20. марта 1932, стр. 2.
21 Грађанин бр. 23, 20. марта 1932, стр. 4.
22 Грађанин бр. 23, 20. марта 1932, стр. 4.
23 Пожаревачки рађанин бр. 23, Пожаревац, 20. марта 1932, стр. 3.
24 Рајко Стојадиновић, „Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу 

Сл. 8. Рушевине Хотела „Нинић“
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до гостовања није дошло. У Пожаревцу је 23. марта представљен Хај ук 
Вељко, а сутрадан је играна комедија Ја е варам, јер е волим. Сви 
су изгледи да је до планираног гостовања дошло тек после двадесетак 
дана. У среду, 13. и четвртак, 14. априла, позориште је давало представе 
у том граду на Дунаву. У Пожаревац се вратило 16. априла.25 У извештају 
о раду позоришта од 15. марта до 15. јуна, његов управник је навео исте 
представе као и Грађанин пре три седмице. Има е ли ш а за царину? 
виђена је 13. априла, а И ра у замку 14. априла 1932. године. Оба дана на 
поподневним ђачким представама био је Рај на земљи.26

(1929–1934)“, Браничево, Пожаревац, бр. 3–4/1975, стр. 261.
25 Пожаревачки рађанин бр. 30, 14. априла 1932, стр. 3.
26  –  ,  , бр. 35217, 27.  1932.

Сл. 9. Глас Подунавља, број 112, недеља 14. мај 
1933, Смедерево, исечци из новина, делови 
страна бр. 1 и 3. (Из дигиталне архиве Народне 
библиотеке Смедерево http://scc.digital.nb.rs/
view/NBSD-glas-1933&p=085&e=f&w=1280&h=858)
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У својој петој, претпоследњој сезони, Народно позориште Дунавске 
ба но ви не у Пожаревцу почетком октобра 1932. године отишло је на уо-
би ча је ну „бановинску“ турнеју. Прво је гостовало у Ваљеву.27 Колико се 
задржало у њему и које је све представе дало, нажалост, није познато. 
Не наводећи извор, Рајко Стојадиновић тврди да је у оквиру „бановин-
ске“ турнеје позориште кренуло и у Смедерево.28 О томе нема података 
у смедеревској периодици, као ни у пожаревачкој. Тек у пролеће следеће 
године у периодици је забележено гостовање у Смедереву пожаревачког 
позоришта, које је „познато као скромно и добро позориште, које се увек 
одликовало приказивањем комада лепих и примерених квалитета.“ Бе-
лешка у Гласу По унавља топло га је препоручивала: „Управа позоришта 
је у рукама г. Ђорђевића, познатог глумца, који се увек залагао да игра 
његових чланова произведе лепе уметничке доживљаје.“29 Гостовање је 

27 Грађанин бр. 79, 2. октобра 1932, стр. 3.
28 Рајко Стојадиновић, н. д., Браничево бр. 5/1975, стр. 377.
29 Глас По унавља бр. 112, 14. маја 1933, стр. 3.

Сл. 10. Ансамбл Народног позоришта Дунавске бановине у Пожаревцу на разгледници 
(Власништво Драганa Фелдића)
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започето 20. маја представом Пре се никовица. Представе су одржаване 
у сали хотела „Гранд“, што ће рећи Општинског дома. Које је све пред-
ставе позориште дало у Смедереву, не може се сазнати. Зна се само да је 
представом Вра ац 15. јуна завршено то гостовање.30

Уобичајеном „бановинском“ турнејом Народног позоришта Дунав-
ске бановине у Пожаревцу последњих месеци јесењег дела шесте сезо-
не, 1933/34. године, обухваћени су само Ваљево и Крагујевац. Смедерево 
је заобиђено. Турнеја је трајала врло дуго. Завршила се гостовањем у 
Смедеревској Паланци од 8. фебруара до 1. марта 1934. године. За тих 
двадесетак дана пожаревачко позориште дало је више познатих комада 
из свог репертоара. У Пожаревац се вратило 5. марта.31 Гостовање у Сме-
дереву планирано за април те године није остварено. Пролећне месеце 
позориште проводи у Пожаревцу. Ту дочекује крај шесте сезоне, а исто-
времено и сопствени крај. Позориште је растурено; угашено је сасвим.

30 Грађанин бр. 48, 15. јуна 1933, стр. 3.
31 Грађанин бр. 9, 15 и 19, 1. и 22. фебруара и 8. марта 1934, стр. 3.

Сл. 11. Смедерево, разгледница штампана пре 1930. године, издање Књижаре Браће 
Пандуровић, Смедерево (из Историјске збирке Музеја у Смедереву, инв. бр. 1076/2003)
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Прво професионално позориште у Пожаревцу основали су прегаоци 
– интелектуалци, пре свих пожаревачки лекари. Оно је почело живот 
као Пожаревачко О ласно озориш е 5. маја 1929. године. Захваљујући 
разумевању државне администрације за ту тековину, оно је јуна 1930. по-
стало Наро но озориш е Дунавске ановине у Пожаревцу.
Пожаревачко позориште је било право грађанско, провинцијско. На 

репертоару је имало комаде из домаће драмске литературе за које је по-
жаревачка публика показивала већу заинтересованост. Међутим, пре-
тежно је приказивало забавне комаде грађанске идеологије, недовољно 
продубљене. Највећим делом то су била дела страних писаца. У то време 
то је била одлика мањих позоришта у Србији. Таква репертоарска поли-
тика одражавала се на посећеност представама. Неке су због малог броја 
гледалаца отказиване, а неке премијерне такође нису имале довољно 
публике.
Због таквих прилика пожаревачко позориште је све чешће одлазило на 

дужа или краћа гостовања. Гостовало је у већим местима јужног дела Ду-
навске бановине. У Смедереву, где је гостовало најчешће и најдуже, прво 
гостовање је почело крајем децембра 1929. и трајало је скоро два месеца. 
После њега, гостовања у граду на Дунаву била су редовно сваке сезоне. 
У сезонама 1930/31. и 1931/32. гостовало је по два пута. Гостовања су била 
добро припремљена и одвијала су се по утврђеном редоследу представа. 
Чак су и позоришне плакате биле претходно одштампане у штампарији 
Ђорђа Наумовића у Пожаревцу. Смедеревци су радо прихватали пожа-
ревачко позориште, „познато као скромно и добро позориште, које се 
увек одликовало приказивањем комада лепих и примерених квалитета.“ 
Више него добром посетом удостојавали су представе, а то се одражавало 
и на добар успех представа – у финансијском погледу.
У последњој, шестој сезони, иако је било планирано за њен пролећни 

део, у априлу 1934, гостовање у Смедереву није остварено. До њега није 
дошло јер је Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу уга-
шено, званично, јуна исте године.

Белешка о aутору:
Драган Фелдић, дипл. инж. арх., Пожаревац, mfeldic@gmail.com
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Summary

Dragan Feldić

Visits to Smederevo of the National Theatre
of Dunavska Banovina from Požarevac
in the early thirties of the last century

The Požarevac Regional Theatre was established in the spring of 1929 as a 
result of eff orts of few intellectuals from Požarevac. It commenced its cultural 
mission on Easter (5th of May) of 1929 with the performance of Don Žuan 
(Don Juan) by Belgrade actor and writer Nikola B. Jovanović. The performan-
ces were presented in the hall of the hotel Srpska kruna where was also the 
residence of the Theatre. As a consequence of fi re in the hotel in the night of 
the 22nd of December the Theater suff ered great damage as the costumes and 
decorations were destroyed. So, it was impossible to perform there any more. 
The Theater management decided to show their performances temporarily 
in Smederevo. During fi nal days of December they show their performances 
in the hall of Sloga tavern where the Theatre found refuge. This ‘forced’ visit 
to Smederevo lasted for two whole months.

In the spring of its third season, in the end of February 1931, the Theater 
is once again in Smederevo. This visit lasted until the 18th of April. On that 
occasion the performances were presented in the Township Hall. In the end 
of May of the same year, visiting Smederevo once again the Theater brought 
to Smederevo as a guest the great artist Dobrica Milutinović, leading ac-
tor in the National Theater in Belgrade. During usual ‘regional’ tour in the 
autumn of the fourth season, the National Theater of Dunavska Banovina 
from Požarevac stayed in Smederevo for almost a month. They performed in 
the ‘Ninić’ hotel and they were very successful particularly when the realized 
profi t is concerned.

The Theater visited the town on the Danube in March and April of 1932 
under the directorship of Branko Djordjević and presented many good perfor-
mances. In the spring of its penultimate season, in May and June of 1933, the 
Požarevac Theater performed in the hall of the ‘Grand’ hotel. The expected 
visit to Smederevo in April 1934 had not been realized. The Theater spent the 
spring months in Požarevac. There it fi nished that season and it was also the 
end of the Theater as it was closed for good.
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