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ГОДИНЕ
Сажетак: У про у ча ва ном пе ри о ду др жа ва је оства ри ва ла иде о ло
шку кон тро лу над свим сфе ра ма јав ног жи во та, што је укљу чи
ва ло и умет нич ко ства ра ла штво. Ова кон тро ла би ла је на ро чи то 
из ра же на у пр вим го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та, али је би
ла при сут на то ком це лог раз до бља. У по зо ри шном жи во ту ис по
ља ва ла се кроз раз не ви до ве, од ко јих су нај зна чај ни ји би ли с јед не 
стра не по ли тич ка цен зу ра, а с дру ге за ви сност од др жав ног нов
ца, јер су све ин сти ту ци је кул ту ре би ле фи нан си ра не из бу џе та. О 
зна ча ју иде о ло шког фак то ра већ је до ста пи са но, па ће мо у ра ду 
ста ви ти фо кус на ути цај ко је су фи нан сиј ске окол но сти има ле на 
фор ми ра ње по зо ри шних ре пер то а ра у Бе о гра ду у пе ри о ду од 1945. 
до 1980. го ди не. Ге не рал но, мо гли би смо да иден ти фи ку је мо две 
основ не фа зе: цен тра ли стич ку, ко ја је под ра зу ме ва ла ја ку држав
ну кон тро лу кре и ра ња ре пер то а ра уз за га ран то ва но фи нан си ра
ње по зо ри шних ин сти ту ци ја, и де цен тра ли стич ку, ко ја је уз ве
ће сло бо де у фор ми ра њу ре пер то а ра до не ла и ве ћу финансиј ску 
неизве сност. 

Кључне речи: бе о град ска по зо ри шта 1945–1980, др жав на кул
тур на по ли ти ка, др жав но фи нан си ра ње по зо ри шних ин сти ту ци
ја, тр жи шна ори јен та ци ја по зо ри шта, по зо ри шни ре пер то ар

Сва ка др жа ва ути че на ста ње кул ту ре у зе мљи, не ка да очи
глед ни је, не ка да ма ње очи глед но, а ка кав ће при ступ не ка 
вла да за у зе ти у кон крет ној си ту а ци ји, за ви си ће од ве ли ког 
бро ја спе ци фич но сти ко је су ка рак те ри стич не за ту зе мљу, 
ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни је, по ред кул ту ре и тра ди ци је, 
еко ном ски и по ли тич ки фак то ри. 

Ка да су фор му ли са ли пр ву де фи ни ци ју кул тур не по ли ти ке 
у Мо на ку 1967. го ди не, екс пер ти Уне ска су кон ста то ва ли и 
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да зе мље има ју раз ли чи та схва та ња у по гле ду ме ра ко је тре
ба пред у зе ти у обла сти кул ту ре1, па ис тра жи ва чи ко ји про
у ча ва ју др жав ну кул тур ну по ли ти ку не ке зе мље, до но се за
кључ ке не са мо на осно ву то га шта не ка кул тур на по ли ти ка 
по др жа ва, већ исто та ко и шта ис кљу чу је, јер је и то од лу ка 
оних ко ји је зва нич но кре и ра ју.2 

У по сма тра ном пе ри о ду у Ју го сла ви ји је би ла из ра же на ја
ка др жав на кон тро ла умет нич ког ства ра лал штва, по себ но у 
Бе о гра ду као глав ном гра ду са нај ве ћим бро јем ста нов ни ка, 
нај ве ћим бро јем ин сти ту ци ја кул ту ре и ства ра ла ца, али и 
кон цен тра ци јом стра них пред став ни шта ва. 

Мо гло би се ре ћи да су у овом пе ри о ду и ре пре сив на и под
сти цај на сред ства др жав не кул тур не по ли ти ке би ла ве о ма 
ак ту ел на. По ли тич ка цен зу ра и ау то цен зу ра као њен че сти 
пра ти лац, би ле су при сут не у свим обла сти ма умет нич ког 
ства ра ла штва, па и у по зо ри шном. По себ но је ин те ре сан тан 
слу чај ро ма на „Кад су цве та ле ти кве” Дра го сла ва Ми ха и ло
ви ћа, ко ји је до сти гао ве ли ку по пу лар ност док ни је по ста
вљен на сце ну Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта. А он да 
је пред ста ва ски ну та са ре пер то а ра.3

С дру ге стра не, др жа ва је у том пе ри о ду мно го и ула га ла у 
кул ту ру, ве ро ват но ви ше не го ика да пре или ка сни је. По доб
ни умет ни ци и кул тур ни рад ни ци су до би ја ли раз не еко ном
ске по вла сти це, ре ша ва на су им стам бе на пи та ња, от ку пљи
ва на де ла, обез бе ђи ва ни ате љеи, би ло је до ста др жав них 
на гра да, а из гра ђен је и ве ли ки број ин сти ту ци ја кул ту ре. 
Та ко је, на са мом кра ју про у ча ва ног пе ри о да, пре ма на цр
ту Oснове по ли ти ке ду го роч ног раз во ја кул ту ре у Бе о гра ду, 
наш глав ни град имао бо га ту кул тур ну по ну ду. ,,Да ре зи ми
ра мо. Би бли о теч ка мре жа Бе о гра да об у хва та ла је На род ну 
би бли о те ку Ср би је, Би бли о те ку Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, Уни вер зи тет ску би бли о те ку, Би бли о те ку гра
да Бе о гра да и ше сна ест оп штин ских ма тич них би бли о те ка 
са број ним огран ци ма у шко ла ма, рад ним ор га ни за ци ја ма 
и ме сним за јед ни ца ма у ко ји ма је би ло око че ти ри ми ли
о на књи га и дру гих пу бли ка ци ја. Сцен ске и му зич ке ор
га ни за ци је су об у хва та ле осам по зо ри шта (пет за од ра сле 
и три деч ја), че ти ри про фе си о нал на ор ке стра, Бе о град ску 

1 Пр њат, Д. (2013) Кул тур на по ли ти ка, Бе о град: Ака де ми ја умет но сти, 
стр. 1825.

2 Vol ker ling, M. (1996) De con struc ting the Diff e ren ceEn gi ne: A The ory of 
Cul tu ral Po licy, In ter na ti o nal Jo ur nal of Cul tu ral Po licy, Vo lu me2, Is sue 2, 
War wick:Cen ter for Cul tu ral Po licy Stu di es, Uni ver sity of War wick.

3 Pr njat, D. (1993) Kul tur na po li ti ka i po zo riš na cen zu ra u Be o gra du 
(19451980), ma gi star ski rad, Fa kul tet po li tič kih na u ka, Uni ver zi tet 
u Be o gra du, Be o grad, 5871.
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фил хар мо ни ју, Ан самбл на род них ига ра „Ко ло”, два на ест 
ама тер ских по зо ри шних ан сам ба ла и ве ли ки број стал них 
про фе си о нал них и ама тер ских му зич ких са ста ва и по зо ри
шних гру па. У ње му је де ло ва ло пре ко осам де сет ама тер
ских кул тур ноумет нич ких дру шта ва. По ред кон церт них и 
уни вер зал них дво ра на, Бе о град је имао 42 би о ско па и три 
би о скоп ске ба ште, 39 му зе ја, га ле ри ја и збир ки, два за во да 
за за шти ту спо ме ни ка и три ар хив ске ор га ни за ци је. Та ко
ђе, де ло ва ло је и 17 на род них и рад нич ких уни вер зи те та и 
шест кул тур них цен та ра, омла дин ских до мо ва и до мо ва кул
ту ре. Одр жа ва не су број не до ма ће и ме ђу на род не кул тур не 
ма ни фе ста ци је – Ју го сло вен ски фе сти вал до ку мен тар ног и 
крат ко ме тра жног фил ма, Ок то бар ски су срет пи са ца, Брамс, 
Фест, Бемус, Битеф, Ра дост Евро пе итд.4 

Ка да се го во ри о по зо ри шној сце ни, по ред На род ног по зо
ри шта ко је је би ло је ди но по зо ри ште у Бе о гра ду на сле ђе но 
из пе ри о да пре Дру гог свет ског ра та, и ко је је и да нас је ди но 
др жав но по зо ри ште у Бе о гра ду ко је на свом ре пер то а ру има 
дра му, опе ру и ба лет5, у глав ном гра ду је у крак том пе ри о
ду осно ва но и пр во по сле рат но по зо ри ште, Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште,6 ко је је до би ло уло гу ре пре зен та тив ног, 
оп ште ју го сло вен ског по зо ри шта са ан сам блом са ста вље
ним од нај бо љих ста ва ра ла ца из зе мље. За тим је усле ди ло 
осни ва ње Град ског по зо ри шта на Цр ве ном кр сту, Ху мо ри
стич ког на Те ра зи ја ма, а не што ка сни је осно ван је и Ате
ље 212. „Aко је че тр де сет и сед ме исто риј ски би ла зна чај на 
од лу ка ства ра ња Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, де сет 
го ди на ка сни је, хиља ду де вет сто пе де сет и сед ме би ло је то 
фор ми ра ње ка мер ног те а тра Ате љеа 212 са из ра зи то не кон
вен ци о нал ним ис тра жи вач ким и аван гард ним про гра мом.”7 

У про у ча ва ном пе ри о ду у Бе о гра ду су де ло ва ла и ал тер на
тив на по зо ри шта, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни је За ду жби на 
Рас, Бе о град ска драм ска дру жи на А, По ноћ но по зо ри ште 
Бе о гра да, По зо ри шне бе се де, По зо ри ште дво ри ште, Отво
ре но по зо ри ште до ма кул ту ре Сту дент ски град, РУ ПРЗ Под 
ра зно, По зо ри шна дру жи на Кир Ја ња и Но ва осе ћај ност. 

4 Osno ve po li ti ke du go roč nog raz vo ja kul tu re u Be o gra du, na crt (1979)  
Be o grad: GRO Glas, str. 11.

5 По ред На род ног по зо ри шта да нас у Бе о гра ду са мо још при ват но по зо
ри ште Ма дле ни а нум, ко је се на ла зи у згра ди не ка да шње Сце не у Зе му
ну На род ног по зо ри шта, на ре пер то а ру има опер ске пред ста ве.

6 Вла да ФНРЈ до не ла је уред бу о ње го вом осни ва њу ју ла 1947. го ди не
7 Volk, P. (1990) Po zo riš ni ži vot u Sr bi ji 1944–1986, Be o grad: In sti tut za po

zo riš te, film, ra dio i te le vi zi ju Fa kul te ta dram skih umet no sti u Be o gra du,  
str. 525.
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Нај ва жни ји ме ђу на род ни по зо ри шни фе сти вал Би теф осно
ван је од лу ком Скуп шти не гра да Бе о гра да 1967. го ди не. Иа
ко је ње го во фор ми ра ње би ло у слу жби спољ но по ли тич ких 
ци ље ва зе мље, овај фе сти ва л не са мо да је био ду го го ди на 
наш нај зна чај ни ји по зо ри шни фе сти вал, не го је у то вре ме 
био је дан од нај зна чај ни јих у све ту ко ји је по све ћен са вре
ме ним те а тар ским тен ден ци ја ма. „Не свр ста ној Ју го сла ви ји 
по го до вао је фе сти вал ко ји ће би ти ме сто су сре та Ис то ка и 
За па да, где би по зо ри шта игра ла, спорт ским је зи ком ре че
но, на не у трал ном те ре ну... Та ко је Битеф до бро ис ко ри стио 
спољ но по ли тич ки тре ну так и без ика кве за др шке по зи вао 
све нај бо ље у по зо ри шти ма Ис то ка и За па да”.8

Са ци љем да се од фе сти ва ла на пра ви ре пре зен та ти ван до
га ђај, за ње га су из два ја на сред ства ко ја су омо гу ћи ла да се 
до ве ду не ка од нај зна чај ни јих свет ских по зо ри шних ства ра
о ца. „У јед ном пољ ском лек си ко ну по све ће ним са вре ме ном 
по зо ри шту о је ди ни ци о Битефу у ко јој пр во на во де шта је 
све би ло на Битефу, сле ди за кљу чак: ’Дру гим ре чи ма, исто
ри ја Битефа је исто вре ме но исто ри ја свет ског по зо ри шта 
дру ге по ло ви не 20. ве ка’”.9 

Ка ко је ово би ла пр ва при ли ка и за до ма ће ства ра о це и за 
пу бли ку да се су срет ну са вр хун ским свет ским те а тар ским 
оства ре њи ма, под ње го вим ути ца јем до шло је до про ме не 
по зо ри шних ре пер то а ра у Бе о гра ду. 

Фи нан сиј ска и ре пер то ар ска по ли ти ка

Ре пер то ар је кљу чан за суд би ну сва ког по зо ри шта, а је дан 
од нај ва жни јих фак то ра ко ји ути чу на ње го во кре и ра ње, 
сва ка ко je пу бли ка. Ко ли ко ће не ка пред ста ва би ти на ре
пер то а ру, за ви си од то га ко ли ко је по се ће на, јер уко ли ко се 
игра пред пра зним са ла ма, пред ста ва гу би свој сми сао. На 
фор ми ра ње ре пер то а ра ути чу и дру ги фак то ри, ме ђу ко ји ма 
су нај ва жни ји про грам ска ори јен та ци ја по зо ри шта, сред
ства ко ји ма по зо ри ште рас по ла же за про дук ци ју пред ста ва 
и тех нич ки усло ви.

Ка да се го во ри о пу бли ци, утвр ђе но је да при пад ни ци раз
ли чи тих сло је ва ста нов ни штва има ју раз ли чи те ку лтур не 
по тре бе и да их при вла че раз ли чи те пред ста ве, а „пре ма 
до са да шњим на шим и стра ним ис тра жи ва њи ма, про зо ри
ште по се ћу је све га 25% ста нов ни ка гра до ва у ко ји ма се 

8 Ћи ри лов, Ј. (21. 09. 2002) Но ви по зо ри шни по ре дак, По ли ти ка – 
Култура, уметност, наука, стр. I

9 Ći ri lov, J. (2001) Mul ti me di jal na mo no gra fi ja o 35 go di na fe sti va la, 
BI TEF 1967–2001, Be o grad: Bi tef te a tar.
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да ју позори шне пред ста ве”.10 Иа ко су ис тра жи ва чи пу бли
ке утвр ди ли да по сто ји ди рект на по ве за ност из ме ђу сте пе
на обра зо ва ња и умет нич ке пу бли ке,11 ви со ко обра зо ва ње се 
мо же сам тра ти пред у сло вом, али не и га ран ци јом афинитета 
пре ма умет но сти.  

Нeпосредно на кон Дру гог свет ског ра та зе мља је би ла под 
сна жном кон тро лом др жав не по ли ти ке, а кул тур на по ли ти
ка из ра зи то иде о ло шки обо је на. У овом пе ри о ду уки да се 
при ват но вла сни штво у кул тур ним де лат но сти ма и све пред
рат не при ват не кул тур нообра зов не ин сти ту ци је, од шко ла 
пре ко књи жа ра до  би бли о те ка, би ле су за тво ре не или су 
поста ле др жав на (дру штве на) имо ви на. 

Је дан од основ них за да та ка та да шње кул тур не по ли ти ке 
би ло је обра зо ва ње рад ни ка, па су ор га ни зо ва на го сто ва
ња умет ни ка по фа бри ка ма и по се те рад ни ка ин сти ту ци ја
ма кул ту ре. Умет ни ци су би ли до би ли за да так „да сли ка ју и 
опи су ју жи вот рад ни ка... Та те ма ти ка тре ба да бу де бли ска 
рад нич кој кла си и да у њој по бу ди ин те ре со ва ње да и са ма 
ства ра (пи ше, сли ка и сл.). То је да ло по зи тив не ре зул та те и 
рад ни ци пр ви пут са ми по чи њу да ства ра ју. Син ди кал не при
ред бе оби лу ју пе сма ма, ске че ви ма, крат ким про зним ра до
ви ма ко је пи шу они... Ти су ра до ви ни ског естет ског ни воа, 
али то је вре ме ка да се те жи ло ма сов ном ства ралаштву.”12 

Та ко је др жа ва у овом пе ри о ду и по зо ри шту од ре ди ла вас
пит ну уло гу, па по што је зе мља би ла на стра ни по бед ни ка, 
ре пер то а ри су оби ло ва ли до ма ћим драм ским тек сто ви ма ко
ји су сла ви ли успе хе из ра та. Ка ко их ни је би ло до вољ но, 
тек сто ви ко ји се ни су укла па ли по не кад су при ла го ђа ва ни,13 
а на ста ла је и хи пер про дук ци ја на мен ски пи са них јед но чин
ки и ске че ва са рат ним те ма ма.14

По ред до ма ћих,  нај ви ше су се игра ла де ла со вјет ских ау то
ра, о че му све до чи по да так да је у по зо ри шти ма НР Ср би је 

10 Iko no mo va, V. (1991) Mar ke ting u po zo riš tu, Be o grad: Za vod za pro u ča va
nje kul tur nog raz vit ka, str. 12.

11 Ви ше у: Col bert, F. and StJa mes, Y. (2014) Re se arch in Arts Mar ke ting: 
Evo lu tion and Fu tu re Di rec ti ons, Psycho logy and Mar ke ting, Vol. 31(8),  
p. 567, (08. maj 2019) https://www.re se ar chga te.ne t/pu bli ca tion/263776353_
Re se arch_in _Arts_Mar ke ting_Evo lu tion_and _Fu tu re_Di rec ti ons; Pr njat, D. 
(2010) How much can arts edu ca tion aff ect the de ci sionma king pro cess 
when cho o sing clas si cal or po pu lar mu sic? Une sco 2nd World Con fe ren ce 
on Arts Edu ca tion, Se oul 2528 May (12. jun 2018), http://www.une sco.org / 
cul tu re/en/art se du ca tion/pdf /fpdr de ja na pr njat203.pdf             

12 Di mić, Lj. (1988) Agit prop kul tu ra, Be o grad: Rad, str. 85.
13 Ra do njić Ras, S. (1996) Te a tar u vre me nu, No vi Sad: Pro me tej, Steri ji no 

pozor je, str. 40.
14 Di mić, Lj. nav. de lo, str.198199. 
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до 1949. го ди не од укуп но 8829 од и гра них пред ста ва 3013 
би ло по тек сто ви ма со вјет ских ау то ра.15 

На кон су ко ба са Ста љи ном и зе мља ма со ци ја ли стич ког бло
ка, де ла со вјет ских ау то ра, ко ји ма су би ли пре пла вље ни ре
пер то а ри бе о град ских по зо ри шта, би ла су за ме ње на де ли ма 
ау то ра са За па да. „На на шим сце на ма на јед ном сре ће мо дје
ла Брех та, При сли ја, Ви ли јам са, Ми ле ра, Јо не ска, Ос бор на, 
Шоа, Вај зен бор на, Ди рен ман та, Сар тра, Ану ја и дру гих. 
Те жи се но вом из ра зу и те те жње че сто се на зи ва ју екс пе
ри мен том, ма да у су шти ни ту ни је би ло мно го експери мен
тал ног”.16

На ре пер то а ре се вра ћа ју де ла до ма ћих ау то ра ко ја су у 
прет ход ном пе ри о ду ски да на као не ак ту ел на, као и кла сич
на драм ска де ла, а пре за си ће ност де ли ма со вјет ских ау то
ра из прет ход ног пе ри о да, пре ла зи у дру гу крај ност, кроз 
„на пу шта ње ре а ли зма, не пре во ђе ње са ру ског је зи ка, не по
зна ва ње са вре ме не со вјет ске ки не ма то гра фи је, по зо ри шта, 
књи же вно сти, ли ков не умет но сти, му зи ке...”.17 

Ана ли зи ра ју ћи ре пер то ар бе о град ских по зо ри шта у овом 
пе ри о ду, Се ле нић за кљу чу је да „ре пер то ар ни је ствар оп ци
је. Је дан ста лан те а тар ски ко лек тив из гра ђу је свој стил игре 
би ра ју ћи од ре ђе не ко ма де; вр ста иза бра них ко ма да ути че на 
ства ра ње из во ђач ког сти ла ку ће. Бе о град ско драм ско по зо
ри ште је се бе из гра ди ло на ре а ли зму са вре ме ног аме рич ког 
ре пер то а ра, Ате ље 212 на тра гич ној фар сич но сти аван гар
де из пе де се тих и са по чет ком ше зде се тих го ди на, а Ју го
сло вен ско драм ско на кла сич ном ре пер то а ру, на та ко зва ној 
вели кој по зо ри шној ли те ра ту ри.”18

За овај пе ри од био је ка рак те ри сти чан ад ми ни стра тив но
цен тра ли стич ки на чин фи нан си ра ња. По зо ри шни ства ра о
ци би ли су ан га жо ва ни уго во ри ма на го ди ну да на и би ли 
рас по ре ђи ва ни у плат не раз ре де. Сред ства за рад по зо ри шта 
у пот пу но сти су би ла обез бе ђе на пу тем Ми ни стар ства про
све те, а оно је сво је од лу ке о раз во ју по зо ри шне де лат но сти 
ре а ли зо ва ло пу тем Оде ле ња за на у ку, кул ту ру и умет ност. 
Украт ко, за оп ста нак по зо ри шта у овом пе ри о ду ни је би ло 
мно го ва жно да ли су има ли пу бли ку и у ком бро ју. 

15 Исто, стр. 180.
16 Ra do njić Ras, S. nav. de lo, str. 59.
17 Di mić, Lj. nav. de lo, str.188.
18 Se le nić, S. (1973)  Jed na če tvr ti na ve ka, u: Ju go slo ven sko dram sko po zo riš

te, dva de set pet go di na ra da, Be o grad: Ju go slo ven sko dram sko po zo riš te,  
str. 20.
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На кон до но ше ња Устав ног за ко на 1953. го ди не у зе мљи 
по ла ко не ста је цен тра ли стич ки си стем упра вља ња и за ме
њу је га пе ри од де цен тра ли за ци је, па фи нан си ра ње по зо ри
шта пре ла зи у над ле жност гра до ва и оп шти на. Из у зе так су 
чиниле ин сти ту ци је од на ци о нал ног зна ча ја. 

Са усва ја њем пр вог по зо ри шног за ко на, Оп штег за ко на о 
по зо ри шти ма 1956. го ди не уве де на су но ва пра ви ла – од 
по зо ри шта се оче ки ва ло да је дан део сред ста ва обез бе де и 
са ма.19 Та ко на ста ју два на чи на фи нан си ра ња по зо ри шта. С 
јед не стра не, по зо ри шта и да ље до би ја ју део нов ца из бу џе
та, а с дру ге, по зо ри шне ин сти ту ци је мо ра ју на тр жи шту да 
оства ре део при хо да јер мо ра ју да по кри ју тро шко ве.20 

Сле де ћа зна чај на пре крет ни ца у фи нан си ра њу бе о град ских 
по зо ри шта до шла је с уво ђе њем са мо у пра вља ња. Фор ми ра
не су са мо стал не са мо у прав не рад не ор га ни за ци је, што се 
при ме њи ва ло и на по зо ри шну де лат ност. По зо ри шни ства
ра о ци ко нач но до би ја ју стал но за по сле ње, али се овај мо
дел, ге не рал но, ни је по ка зао као успе шан, јер су се у „по
зо ри шним ку ћа ма раз ви ле при ви ле ги је не за ми сли ве у би ло 
ко јој обла сти дру штве ног жи во та: глум ци ко ји го ди на ма не 
глу ме, не из ла зе на сце ну, од би ја ју уло ге, али при ма ју пла те, 
а че сто због хо но рар них по сло ва за не ма ру ју сво је основ не 
рад не оба ве зе.”21

Ка ко су бе о град ска по зо ри шта би ла на бу џе ту Бе о гра да као 
свог осни ва ча, осим На род ног по зо ри шта као уста но ве од 
на ци о нал ног зна ча ја и Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта 
ко је је би ло фи нан си ра но из са ве зног бу џе та, фи нан си ра ње 
се спро во ди ло пре ко Фон да за кул ту ру, за тим пре ко Бе о град
ске за јед ни це кул ту ре ко ја је фор мир а на 1968. го ди не, а он да 
пре ко Са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це кул ту ре, фор ми ра
не не ко ли ко го ди на ка сни је. СИЗов ско фи нан си ра ње под ра
зу ме ва ло је из два ја ње сред ста ва пре по бро ју за по сле них у 
по зо ри шту и бро ју пред ста ва, не го по ква ли те ту ре пер то а ра 
или по се ће но сти пред ста ва.

По што су се пре ко са мо у прав них ин те ре сних за јед ни ца 
сред ства за кул тур ни жи вот одва ја ла од свих рад них љу
ди, ути цај на од лу ке о кул тур ном жи во ту има ли су, по ред 
кул тур них рад ни ка и рад ни ци из ма те ри јал не про из вод ње. 
„Пу тем де ле гат ског си сте ма...оства ру ју се та кви од но си ко
ји рад ног чо ве ка до во де у по ло жај да све ви ше од лу чу је о 

19 Jo va no vić, Z. T. (11. 12. 2001) O na šim po zo riš nim za ko ni ma, Lu dus,  
van red no iz da nje,  Be o grad: Sa vez dram skih umet ni ka Sr bi je, str. 23.

20 Ta u si, R. (2012) Eko no mi ka kul tu re, Be o grad: Clio, str. 229230.
21 Kla ić, D. (1989) Te a tar raz li ke, No vi Sad: Ste ri ji no po zor je, str. 66.
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кул тур ној по ли ти ци..., ње ној про грам ској ори јен та ци ји и са
др жа ји ма кул тур ног жи во та, као и ма те ри јал ној осно ви ове 
зна чај не дру штве не де лат но сти.”22 

Ка да је по ста ло ја сно да се не мо гу по кри ти све по тре бе 
бу џет ским нов цем, из два ја ња за кул ту ру су сма ње на. То се 
ди рект но од ра зи ло на по зо ри шне ре пер то а ре, јер је ве ли ки 
број по зо ри шта по чео да ну ди пред ста ве осред њег или ни
ског ква ли те та, у на ди да ће та кве пред ста ве при ву ћи ве ћи 
број гле да о ца, а они оства ри ти ве ћи про фит. Би ло је, на рав
но, и оних по зо ри шта ко ја су на сво је ре пер то а ре по ста вља
ла ма њи број де ла про ве ре ног ква ли те та. „Су жа ва ње кру га 
стал них по зо ри шних по се ти ла ца и не мо гућ ност одр жа ва ња 
умет нич ки ујед на че ни јег ни воа ре пер то а ра... до ве ли су до 
то га да се из дво ји ма њи део пред ста ва ко је ве зу ју за се бе 
нај ве ћи део по зо ри шних по се ти ла ца, а да на дру гој стра ни 
оста је ве ли ки број пред ста ва крат ког сцен ског ве ка и ма лог 
ко му ни ка ци о ног ефек та”.23 

За кљу чак

У про у ча ва ном пе ри о ду би ло је ви ше фа за у на чи ну фи нан
си ра ња по зо ри шних ин сти ту ци ја у Бе о гра ду, али се ге не рал
но мо же го во ри ти о два пе ри о да. Пр ви, у ко ме су сред ства за 
њи хов рад би ла обез бе ђе на од стра не др жа ве, ре пу бли ке или 
гра да, би ло у пот пу но сти или у нај ве ћем де лу, и пе ри од ка да 
су по зо ри шта мо ра ла зна чај ни је и са ма да оства ру ју при ход, 
да се окре ну тр жи шту. 

На са мом по чет ку пр вог пе ри о да др жа ва је у пот пу но сти 
обез бе ђи ва ла сред ства бе о град ским по зо ри шти ма, али је 
у пот пу но сти ути ца ла и на кре и ра ње њи хо вог ре пер то а ра. 
Ка да се по ли тич ка си ту а ци ја у зе мљи ма ло ре лак си ра ла, на 
ре пер то а ри ма се мо гла ви де ти ра зно ли ка по ну да. Мо жда 
нај зна чај ни је, иа ко ни је би ло ма сов но за сту пље но, би ло је 
што су у то вре ме не ка по зо ри шта, нео п те ре ће на фи нан сиј
ском ис пла ти во шћу пред ста ва, мо гла да екс пе ри мен ти шу и 
пра ве пред ста ве ко је су би ле ва жне са мо ма ло број ној ра фи
ни ра ној пу бли ци. Ин спи ра ци ја за ова кве пред ста ве че сто 
су би ле пред ста ве ко је су го сто ва ле на Би те фу, фе сти ва лу 
у ко ји се ула га ло из по ли тич ких раз ло га, али ко ји је по стао  
ре спек та би лан по зо ри шни фе сти вал у свет ским раз ме ра ма. 
Уо ста лом, још ду го го ди на на кон ње го вог фор ми ра ња, овај 

22 Osno ve po li ti ke du go roč nog raz vo ja kul tu re u Be o gra du, na crt (1979)  
Be o grad: GRO Glas, str. 12.

23 Ne ma njić, M. (1981) Film ska i po zo riš na pu bli ka Be o gra da, Be o grad: Za vod 
za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, str. 269270.
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фе сти вал је био убе дљи во нај зна чај ни ји по зо ри шни до га ђај 
се зо не не са мо у Бе о гра ду, не го у зе мљи.

Ка да је на сту пи ла кри за и ка да су се сма њи ла из два ја ња из 
бу џе та за по зо ри шни жи вот, ре пер то а ре бе о град ских по зо
ри шта су пре пла ви ли ла ки ко ма ди с ци љем да при ву ку ма
сов ну пу бли ку, али се у прак си то ни је де ша ва ло. Пу бли
ка се кон цен три са ла са мо око не ких пред ста ва, а ве ћи на 
позоришта је и да ље игра ла пред по лупра зним са ла ма. 
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ART AND MONEY

THEATRES IN BELGRADE OVER THE PERIOD 1945–1980

Abstract

During the examined period, the state exercised ideological control 
over all segments of public life including artistic creation. This control 
was particularly pronounced in the years following the Second World 
War, even though it was present throughout the entire period. In 
theatres, it was expressed through various forms, of which the most 
significant were political censorship on the one hand, and on the other, 
their dependence on state financing. Since a lot has already been 
written on the significance of the ideological factor, we will instead 
focus on the influence of the financial circumstances on the formation 
of theatre repertoires in Belgrade, between 1945 and 1980. Roughly 
speaking, two major phases were identified. The first one, the period 
of centralization, was the period of strong state control of the theatre 
repertoires in Belgrade, also accompanied with firm financial support. 
The other period, the period of decentralization, allowed theatres to 
create their repertoires more freely, but also meant that they had to 

partly obtain financing from other sources. 

Keywords: state cultural policy, state funding of theatre institutions, 
Belgrade theatres 1945–1980, market orientation of the theatres, thea

tre repertoire, theatre audience


