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ПРЕДГОВОР
Позоришна делатност у Србији за време немачке окупације 1941-1944.
године до сада није целовито истражена и обрађена. Поједини историчари и
театролози само су дотицали феномен позоришне политике, која је предмет овог
истраживања. Ради се о позоришној политици окупатора и колаборационих
власти, смештеној у простор уоквирен границама тзв. Недићеве Србије, или још
прецизније, оног дела Србије који се налазио под немачком окупацијом,
укључујући и Банат као посебну управну јединицу. Временски оквир је април
1941 - октобар 1944, мада не стриктно, с обзиром на последице, односно трагове
позоришне политике и у каснијим годинама.
У раду на овој књизи пошли смо од давно изреченог става да је позоришна
политика нешто изнад позоришта, да је то техника управљања позориштем и
техника унапређивања позоришта. Њоме се баве највиши органи државе јер су
уметност подјармили. Она може да егзистира само у оним оквирима у којима
они то желе. Тако је код свих диктатура и режима, па наравно и у ономе у
Србији 1941-1944. године. У питању је, дакле, дириговано позориште, односно
диригована духовност уопште.
Сваки сегмент позоришне активности практично се може подвести под
позоришну политику. Пишући о позориштима, од највећих у престоници до
најмањих, дилетантских, у селима, дали смо обиље, надамо се, значајних података, који ће бити подстрек за даља истраживања.
Обимна архивска грађа, штампа и други извори утицали су да у
методолошком приступу будемо нешто другачији него што је читалац навикао.
Есенцијални текстови, најчешће дати у интегралном облику, заузимају велики
део рада, али то се може тумачити као резултат нашег вишегодишњег архивистичког бављења документима.
Од литературе коју смо користили, највише нам је послужила докторска
дисертација Василија Марковића, Позоршини живот у Београду за вријеме
окупације 1941-1944, која је у нешто измењеној верзији објављена под насловом
Театри окупиране престонице 1941-1944, затим радови Слободана Керкеза,
Друитгво Србије у Другом светском рату 1941-1945, Бранка Петрановића,
Србија у Другом светском рату 1939-194; Боривоја Стојковића, Историја
српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и опера) и Нишко
позориште 1918-1944; Александра Радовановића и Јелице Стевановић, Реконструкције годишњака Српског народног позоришта у Београду за сезоне
1941/42, 1942/43 и 1943/44. годину; Рајка Радојковића, Уметничко позориште у
Београду 1939-194; Рајка Стојадиновића, Крагујевачко позориште 1835-1951;
Ненада Ј. Ристића, Џумбусана у Централу - позорииши живот у Паланци (Смед)
1941-1944 и др.
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Архивски извори које смо користили највећим делом се налазе у Архиву
Србије, пре свега у фондовима: Министарство просвете и вера (1941-1944),
Министарство просвете НРС (1944-1951), Народно позориште у Београду (19411945), Министарство финансија НРС (1944-1953), Президијум Народне
скупштине НРС (1946-1953), Комесаријат за цене и наднице (1941-1944) и
Музичка академија (1937-1949). Користили смо и архивску грађу других архива
и музеја, као што су: Историјски архив Београда (Управа града Београда Специјална полиција, Гестапо, Књиге Бањичког логора, Удружење глумаца
Краљевине Југославије, Мемоарска грађа), Војни архив у Београду (Председништво министарског савета - Недићева архива 1941-1944 и Четничка архива),
Архив Југославије - Србије и Црне Горе (Министарство просвете Краљевине
Југославије, Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових
помагача), Историјски архив у Чачку (Градско поглаварство, Чачак 1941-1944),
Музеј позоришне уметности Србије (збирке фотографија и плаката), Музеј
позоришне уметности Војводине (Збирка фотографија), Музеј у Смедереву
(Историјска збирка - плакати) и др. Од великог значаја била нам је и штампа,
посебно: Ново време, Обнова, Српски народ, Коло и Српска сцена, а од
савремених листова и часописа Театрон, Сцена, Политика и Вечерње новости.
Задовољство нам је да се након вишегодишњег истраживања захвалимо
Архиву Србије, институцији која је омогућила бављење једном значајном и занимљивом темом, као и другим установама и појединцима који су нам помогли у
коришћењу њихових фондова, збирки. литературе и штампе.
Посебну захвалност дугујемо стрпљивом ментору, професору Алојзу
Ујесу, који нас је успешно водио током припрема и одбране докторске
дисертације.
Резултати истраживања изложени у овој књизи представљају измењену
и допуњену верзију докторске дисертације „Позоришна политика у Србији
1941-1944", одбрањене марта 2007. на Факултету драмских уметности у
Београду.
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IЈозориште у окупираиој Србији П

УВОД
Године 1918. нестају велике монархије: Царска Русија, Хабзбуршка монархија, Немачка империја и Турско царство. Њиховим гашењем распадају се и
велики културни, а самим тим и позоришни системи. До 1918. постојала су царска, краљевска, кнежевска или властелинска, државна и национална позоришта.
Сва се она укидају и уместо њих настају, пре свега, комунални театри (градска
позоришта).
У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије постојала су национална, бановинска, градска, повлашћена путујућа и путујућа позоришта.
Национална или државна позоришта у Београду, Загребу и Љубљани имала су посебан статус. Основни циљ им је био да негују националну културу, односно изводе дела националних аутора. Начин управљања је био централиован.
Управљало се из Београда, одакле су стизала и финансијска средства. Управници
позоришта такође су утврђивани у Београду, као и репертоар. На крају, сви законски и други правни акти сачињавани су у Београду.
Бановинска позоришта оснивају се после поделе Југославије на бановине
(1929. године). Била су углавном чврста и стабилна, пре свега због великог угледа који су уживали банови. Отварана су у седиштима бановина и великим градовима (Савска - Загреб, Дравска - Марибор, Дунавска — Нови Сад, Моравска Ниш, Приморска - Сплит итд.). Имала су повољне услове за рад, публику и сл.
На темељима ових позоришта касније су никла велика републичка и покрајинска
позоришта.
Градска позоришта морапа су да се боре за своју егзистенцију. Била су
слободна у програмској оријентацији, приказивала су лакша дела, а глумци су
били разврстани по фаховима. У току једне сезоне давало се много премијера и
реприза. Ниво глуме, режије и сценографије био је доста висок.
Повлашћена путујућа позоришта изводила су велики број представа на територији целе Југославије. Била су ослобођена плаћања таксе, за разлику од неповлашћених путујућих позоришта, која су имала само дозволу за рад.
Позоришна активност усмеравана је и контролисана преко Уметничког
одељења Министарства просвете. Први шеф тог одељења био је Бранислав Нушић.
Значајну улогу имало је и Удружење глумаца Краљевине Југославије. Оно
Је подржавало сва настојања да се створе бановинска позоришта као културна
жаришта, желећи и за себе да обезбеди што већа сталешка права и привилегије.
Једна од најзначајнијих културних иницијатива коју је дало Удружење
глумаца било је формирање Повлашћене југословенске уметничке берзе, којаје
требало да посредује у свим гостовањима домаћих и страних позоришних уметника на територији Краљевине Југославије. Сматрало се да ће се на тај начин
увести ред у неке основне културне, али и политичке критеријуме у једној зна-

чаЈноЈ области стваралаштва.' С друге стране, Удружење глумаца је овим путем
ефикасно штитило материјалне интересе свог чланства, а режим је добио још
једну установу преко које је, под фирмом заштите уметности и стваралаштва. у
суштини штитио своје уске политичке интересе. Повлашћена агенција је организовала бројна гостовања оперских, балетских и позоришних уметника (Никола
Зец, бас Бечке опере, примабалерина Нина Кирсанова, Бечки драмски ансамбл,
Чешка филхармонија и др.).
Удружење глумаца посебно је инсистирало на доношењу закона о централном пензионом фонду као основи "за правилно развијање и напредовање наших позоришта" и захтеву да у репертоаре свих позоришта буде унет "што већи
број дела вишег уметничког квалитета и што солидније спреме, да би се преко
њих могао извршити онај неопходно потребан утицај на широке масе, које је и
сувише притисла суровост садашњице". На петнаестогодишњицу Удружења глумаца (1934. године) констатовано је "неиздрживо стање глумачког сталежа, позоришта и његове уметности" и од просветних власти тражена "брза и дефинитивна измена позоришне политике у нашим позориштима" и "један модеран проЈветни закон, који би у савременом духу одредио положај позоришних уметника
и правилно одредио употребу расположивих средстава за усиешно вођење југо:ловенских позоришта". Удружење је инсистирало на социјалном положају своих чланова, сматрајући да је то једини начин "несметаног развоја наше позориине уметности, која је највиднији израз нашег уметничког стварања и наше наЈионалне културе." Инсистирало је на квалификованости, таленту, способностила, селекцији. Све то, по мишљењу глумаца, могло је да допринесе оздрављењу
103оришног живота и подизању квалитета тог вида стваралаштва."
Слабљењем режима, Повлашћена агенција Удружења глумаца губила је
хштролну улогу. Тако су бројна позоришта преко својих пропагандних агената
;ама организовала посете и гостовања страних уметника. Степен бриге државе за
[озориште и позоришну уметност све је више опадао, тако да је Удружењу глутца остало да се бави само својим стапешким пословима.
У позоришном животу Југославије дубок траг оставили су руски драмски
метници и редитељи. Они су носили са собом "једно схватање театра другачије
[о свему, од репертоара до начина интерпретације", што је срдачно прихватила и
озоришна публика и позоришна критика.3 Посебан утицај на наше позориште
мале су глумачке школе које су основали Ј. С. Озаровски, Лидија Мансвјетова,
I. С. Верешчагин, Александра Лескова, Ј. Љ. Ракитин и др. Двадесетих година
озоришне центре у Југославији посетили су познати руски позоришни ансамли: Московски художествени театар (са Станиславским); Московски художеЉ. Димић, Ку.чтурна политика Краљевине Југославије 1918-1941, III, Београд. 1997. 308309.
Исто, 310-311.
Исто, 168; Видети и Ј. Лешић, Историја југословенске модерне режије (1861—1941), Нови Сад, 1984, 83-84.

птина; група руских костимографа и сценографа (брачни пар Браиловски, В. Жедрински, А. Вербицки, В. Загородњук, В. Угљанипшев, П. Фроман) и други.
!\Лноги руски уметници остапи су да живе и стварају у Југославији: Вера Милтиј а д о в н а Греч и њен супруг Поликарп Арсењев Павлов, редитељи, Јурије Ракитин, редитељ, Јаков Осипович Шувалов, редитељ, Владимир Жедрински, Ананије Вербицки, затим оперски солисти Павле Холодков, Георгије Јурењев, Марка
Маркова, Ана Јурењева, Борис Попов, Виктор Григоријев, Надежда Архипова и
др. Сви они утицали су на формирање оперског живота и оперске културе у Краљевини Југославији. Томе је допринео и боравак у Београду славног Фјодора
Шаљапина.
Иста ситуација била је и у области балета. У Југославију, посебно Београд
дошли су и остали велики уметници: Анатолије Жуковски, Нина Кирсанова, Јелена Пољакова, Јања Васиљева, Александар Доброхотов и др.
У области музике, значајан траг су оставили: Александар Слатин - виолина, Александар Боровски-клавир, Илија Слатин-пијаниста и диригент, Олга Јанчевецка-интерпретаторка руских романси и народних песама и др.4
О репертоарској позоришној политици најбоље показатеље даје Удружење
југословенских драмских аутора (УЈДА), основано 1930. године. По мишљењу
чланова Удружења, однос домаћег и страног репертоара био је недопустив: 40%
домаћег и 60% страног драмског репертоара; 10% домаћег и 90% страног оперског репертоара. Удружење је тражило хитно мењање постојеће позоришне политике, пошто "национална позоришта треба да служе првенствено циљевима
наше самосталне културе јер су она пре свега жаришта наших духовних стремљења, а не пресадници туђег духа и укуса".5 Позоришним управама замерано је
што на репертоар стављају и оне стране комаде који су потпуно без укуса и ван
књижевности. Удружење је тражило да се прекине са саботирањем домаћег
драмског репертоара и да се донесе закон о позориштима. Такође је захтевало да
се при државним позориштима образују књижевно-уметнички одбори, да се
уклони страна оперета итд. Сви ови напори нису уродили плодом, тако да је и
ово удружење своју активност свело на бављење сталешким питањима.
У периоду између два светска рата на тлу Краљевине Југославије појавили
су се нови стваралачки импулси у драматургији. Ту су у првом реду, Мирослав
Крлежа, Ранко Маринковић, др Славко Батушић, Светозар Ћоровић и Алекса
Шантић. Значајан је и утицај лево оријентисаних снага, пре свега критичара Велибор Глигорић, Милан Богдановић, Богдан Поповић, др Хуго Клајн, Огњен
Прица, Бранко Гавела, Ели Финци, Јосип Видмар и други.
При Народном позоришту у Београду Опера је започела са радом 1922, а
Балет 1923. године.
4

5

Исто. 170-173; М. Јовановић, Балет Народног позоришта у Београду 1, Првих седамдесет година. Београд, 1994, 20, 28.
Л>. Димић, н. д„ 305.

Културна политика Краљевине Југославије није имала јасне принципе и
правила којих би се у континуитету придржавала и који би доприносили да она
заиста буде систем који зна своје крајње циљеве, материјалне могућности, средства и методе којима се ти циљеви, у економски и културно неразвијеном и неравномерном друштву, могу достићи. У њој је било више стихијности него одлучне иницијативе. Она се сводила на сервис политике и полигон идеологије. Из
једне такве политике није могло да се изнедри позориште другачије од оног какво је било — занемарено и несхваћено, често препуштено приватним агентима
да од њега праве посао.

ГЛАВА ПРВА
КОНЦЕПТ ПОЗОРИШНЕ ПОЛИТИКЕ
У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ И ЊЕГОВО
СПРОВОЂЕЊЕ 1941-1942
Окупација Србије
После капитулације и поделе Југославије, Србија је била под директном
војно окупационом управом Немачке, а у границама пре Балканских ратова
(окупирана Србија са Београдом обухватала је, маја 1941. године, око 51.000
кш" са преко 3,8 милиона становника). Војној управи било је прикључено и
подручје Трепче (Косовскомитровачки, Вучитрнски и ЈТабски срез) због рудника олова, а касније и Банат због прегензије Мађарске и Румуније на ту
област, као и јаке немачке народносне групе у њему. Немци су га задржали у
саставу Србије, али као посебну управну јединицу, са подбаном на челу у Петровграду. Једно време помињала се и могућност оснивања "Донауланда" обнављањем идеје из времена војводе Евгенија Савојског о држави подунавских
Шваба, која би господарила Дунавом и представљала капију Беча. Због Трепче, под специјалном немачком контролом била је и долина Ибра. Као и у
свим другим окупираним земљама, Немци су и у Србији тражили и нашли колаборационисте, те је априла 1941. године формиран Савет комесара, односно комесарска влада са Миланом Аћимовићем на челу. Бановине са банском
управом и среским начелствима и даље су биле задржане, Комесаријат је замењен образовањем Генералске владе генерала Милана Ћ. Недића, коме је
мандат за састав владе дао војни командант окупиране Србије генерал Хајнрих Данкелман.
Немачку политику у Србији спроводио је у почетку, као што смо нагласили, Милан Аћимовић, а касније М. Недић. Милан Аћимовић био је министар унутрашњих послова у Влади Милана Стојадиновића, па се нашао на челу Савета комесара, односно Комесарске владе формиране 30. априла 1941.
године. Ова Влада била је помоћни извршни орган Управног штаба немачког
команданта Србије. Уз Милана Аћимовића, немачку политику спроводили су
и Димитрије Љотић са својом фашистичком организацијом "Збор" и руска
емиграција. Учвршћивању окупационог система доприносиле су и неке војне
и политичке личности Краљевине Југославије, које су и одраније испољавале
пронемачка осећања, под утиском немачких победа 1939-1941. године и уверења у коначну победу Трећег рајха.
Обнављањем Дунавске, Дринске и Моравске бановине стари апарат
власти је интегрисан у окупаторско-колаборационистичку управу. Војна организација управе у Србији спроведена је преко фелдкомандантура: 599 у Београду, 610 у Панчеву, 809 у Нишу и 816 у Ужицу; крајскомандантура у Зе-

муну, Крушевцу, Шапцу, Крагујевцу, Београду, Зајечару, Петровграду, Косовској Мнтровнци и Лесковцу и ортскомандантура успостављених у свим
већим местима на тлу Србије.
Немачка војна управа у Србији добила је задатак да искористи сва средства и све привредне и војне снаге Србије, стављајући их при том у службу
немачке ратне привреде. Требало је припремити за будућност већу управну и
привредну везу Србије и Трећег рајха. Међутим, о њеном дефинитивном положају у току рата није се говорило. Познато је да је било, као што смо и истакли, планова и идеја да се створи држава подунавских Шваба, тзв. Донауланд или Швабенланд. Ови планови су одлагани и ратне поделе задржавале
су привремен карактер, највероватније до очекиване коначне победе Трећег
рајха и његове апсолутне победе и доминације у свету. Извори ипак упућују
да Немачка у току рата није показивала намеру да задржи Србију као део
Трећег рајха и да је због тога пасивизира. Окупација је свођена на максимално извлачење привредних користи.
Немачки систем владавине у Србији почивао је на војноуправном команданту Србије и командујућем генералу, који је представљао највишу власт у окупираној Србији и имао како војну тако и цивилну власт. Ту дужност вршили су
генерали Хелмут Ферстер, Лудвиг фон Шредер, Хајнрих Данкелман, Франц Беме и др. У оквиру институције војноуправног команданта Србије образован је
Управни штаб (с X. Турнером на челу, надлежан за административну и политичку управу) и Командни штаб (са Гравенхорстом на челу). Управни штаб био је
тесно повезан са Берлином и спроводио је политику у складу са налозима који су
стизали из престонице Трећег рајха. Србија је за Трећи рајх имала велики привредни значај. Герингов генерални опуномоћеник за привреду у Србији (Ф. Нојхаузен) био је самосталан у својим активностима и везан за маршала Хермана
Геринга. У војнобирократској структури немачке управе у Србији истакнуто место припадало је опуномоћенику Министарства иностраних послова Трећег рајха
(Ф. Бенцлеру, касније Нојбахеру). Војнообавештајна служба Абвер налазила се
под руководством и командом адмирала В. Канариса, а служба Главног уреда
безбедности (РСХА) под руководством Р. Хајдриха. Установа генералног опуномоћеника за привреду била је одвојена и независна од војноуправног команданта
Србије. Он је имао статус генералног конзула и групенфирера.
Постоји податак да је, априла 1941. године, Геринг дао Нојхаузену следеће упутство:
"Хвала богу, ви нисте постављени тамо да радите за благостање потчињених
народа, него да одузмете све што је могућно од њих да би немачки народ могао да
живи. То је оно што ја очекујем од вашег рада. Претерано интересовање за стране народе мора сада да престане, и то одмах и заувек. Ја имам пред собом извештаје шта
бисте ви имали да испоручите. Савршено ми је свеједно ако ви кажете да ће народи
под вама умрети од глади."6
Организација која се бавила обрадом и контролом културног и уметничког живота у Србији, пре свега у Београду, звала се Служба безбедности
М. Стефановић - Збор Димитрија Љотића, Београд, 1984, 111.

/§јсћегћек5<Неп51, скраћено бО). Бнла је то обавештајна организација нацит и ч к е партије (М80АР), која је надзирала људе и збивања у области културе

и уметности са становишта националсоцијалистичке идеологије и немачких
интереса.

.

Немачка служба безбедности радила Је у СрбиЈи све време окупациЈе.
1941 као III одељење немачке обавештајно-безбедносне централе зване Опер а т и в н а група (Ет5а12§гирре), а 1942-1944. као III одељење централе чији је
н а з и в био Заповедник Полиције безбедности и службе безбедности (Ве{еМзћаћег с1ег бЈро/50, скраћено Вс18). У склопу обавештајне обраде тзв. жив о т н и х подручја (право и управа, унутрашња политика, привредна питања:
в е р с к а питања, здравство и др.), посебан одељак бавио се културним проблем и м а и публицитетом. Званична ознака била му је реферат III ц. Његов делокруг рада обухватао је: високе и средње школе; позориште, уметност, филм и
сл.; музеје, библиотеке и др.; штампу и радио; општи публицитет.'
Начелник III одељења био је СС-мајор Рексајзен (Напз КехеЈзеп), а нас л е д и о га је, јула 1943, капетан Јозеф Хајнчел (Јоке! Нејп15сће1). У ствари,
с л у ж б о м 8 0 руководио је заменик шефа централе потпуковник Лудвиг Тајхман (Еис1\У1§ ТеЈсћтапп). Рефератом III ц (култура и просвета) руководио је
потпоручник, касније поручник Хајнц Шретер (НеЈпг 5сћгое1ег).8
Задатак 80 -а у окупираној Србији било је прикупљање и оцењивање
података ради што тачнијег и потпунијег обавештавања руководства о стварној ситуацији, како би оно могло благовремено да реагује и предузима одговарајуће мере. С тим циљем 80 је изградио разгранту мрежу тајних сарадника од којих је добијао информације о политичким струјањима и расположењима становништва, о реаговањима на мере окупационог режима, једном
речју о збивањима и појавама на свим секторима живота који су спадали у делокруг његовог рада. Знатан део мреже тајних агената коју је створио 50 били су чланови и симпатизери покрега "Збор" Димитрија Љотића. Информисањем руководства, као и непосредно преко љотићеваца и других личности из
своје мреже, 5Б је у значајној мери утицао на ток развоја ситуације у земљи,
пре света у Београду.9
Пратећи, обрађујући и контролишући све појаве друштвеног живота у
Србији, 50 је одговарајућу пажњу посвећивао и позоришном животу. Главни
објект његовог надзора било је Народно позориште у Београду. Деловање 50
-а у том позоришгу није се сводило на уобичајено праћење збивања и личности у њему преко својих тајних сарадника, већ се испољавало и у активном
уплитању у персонална питања позоришта. У архивском фонду "БдС Београд" (ИАБ) постоје документи и лични досијеи о оба поменута вида деловања 5 0 -а.
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Пример за први вид деловања јесу сачувани документи о агентском раду Јосифа Мајснера, а за одлучивање о појединим личностима случај оперске
певачице Меланије Бугариновић, о чему ће касније бити више речи.
Слика окупиране Србије била је више него суморна. Чинило се да је било каква културна активност немогућа. Већ у јулу 1941. основан је Бањички
логор на чије чело је постављен Светозар Вујковић, ранији шеф Антикомунистичког одсека Управе града Београда. Нешто касније основан је и логор на
Старом сајмишту, затим логор на Црвеном крсту у Нишу, логори у Шапцу,
Крагујевцу и још неким местима. Својеврстан метод застрашивања било је
вешање на Теразијама 17. августа 1941, а затим је упућен "Апел српском народу" упорен против комуниста, а за ред и мир. Распламсавањем устанка распламсавао се и гнев окупатора. Дошло је до масовних стрељања у Крагујевцу,
Краљеву, Шапцу и другим местима. За једног убијеног Немца стрељано је
стотину Срба.10 На плакатима и у новинама писало је: "Немачка побеђује на
свим фронтовима". Исте речи одјекивале су и са таласа београдске радио станице бепсЈег Ве1§гас1. Генерал Милан Недић, председник Владе народног спаса, поручио је: "Дошао сам на владу да спасавам народ, да се међусобно не
истреби; да завлада ред и мир, рад и братство; да сачекамо свршетак рата
здружени под српским барјаком. Само слога Србина спасава. Шта ми можемо
сада да учинимо? Ништа. Само себи зло. Ми смо зрно песка у узбурканом
светском мору. Данас се врше обрачуни највећих сила света. Ту ми нити можемо помоћи, нити одмоћи".11
Пропаганда је добијала крила. Организоване су антикомунистичке и антимасонске изложбе, предавања. Колаборационисти су истицали да је победа
Европе у српском интересу, да само ред, рад и мир могу очувати српство или
да опстанак српског народа зависи од испуњења обавеза према својој земљи и
окупатору, да у 27. марту разум није учествовао итд.12 Србија је била пуна из-
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У завршној речи на суђењу одржаном 1946. године, на смрт осуђени Драги Јовановић је
рекао: "Преурањене и појединачне акције без икаквих изгледа на успех, дале су резултате
који су се могли очекивати. Немачка солдатеска опијена успесима и задојена лудостима
немачке расе. одговорила је одмаздама: Крагујевац. Краљево, Мачва, Ужице су болни сведоци тог трагичног збивања. Имао сам представу шта чека Београд и настојао сам да га
поштедим онога што је изгледало неминовно". - В. Лалић - У. Балшић, Досије Драги Јовановић, фељтон, Вечерње новости, Београд, 22. 10. 2006.
Речи генерача Милана Недића српскам народу и омладини. Београд, Ј941, 10.
Недићеву политику подржавао је и један Британац - Џон Емери, син лорда Емерија, министра Велике Британије заИндију. Сукобивши се са оцем, пребегао је у иностранство и живео у Берлину. Говорио је да се стиди што је Енглез јер "Енглези проповедају слободу. а
држе у ропству и експлоатацији милионе и милионе људи на разним континентима". Србима је поручио: "Ја вам саветујем као добар Енглез сасвим обрнуто од онога што жели
мој отац: пођите и даље путем којим сте ишли у последње време! Гледајте да спасете себе
и своју децу, и не мешајте се у сукобе великих. То је најбоља политика!" Џон Емери је био
гост Београда и одржао 20. новембра 1943. у згради Коларчеве задужбине предавање (на
француском) "Данашња Србија у очима једног енглеског националисте". Просветна заједница а.д. штампала је на српском језику његову књигу Енглеска и Европа. Српски народ,
19. 12. 1942, 30. 10. и 20. 11. 1943.

Мислило се само иа једио: како преживети! Они КОЈИ су П О К У Ш А Л И
се одупру повукли су се из Србије или су депорговани у логоре. Устанак је
угушен, а илегални покрет због бројних провала био више него слаб. Све ређе
су се чуле партизанске пушке. Притајени, четници Драже Михаиловића пов р е м е н о су вршили ситније диверзије и саботаже.
Колико год слика Србије изгледала страшно, живот је текао даље. У ком
правцу - зависило је првенствено од Немаца, а затим и колаборациониста. Нису
з а м р л а ни културна дешавања.
Децембра 1941. дошло је до административне реорганизације Недићеве
Србије. Уместо бановинских управа, уведени су окрузи. Посебном уредбом
Србија је подељена на 14 округа:
1. округ банатски, са седиштем у Петровграду;
2. округ београдски, са седиштем у Београду;
3. округ ваљевски, са седиштем у Ваљеву;
4. округ зајечарски, са седиштем у Зајечару;
5. округ крагујевачки, са седиштем у Крагујевцу;
6. округ краљевачки, са седиштем у Краљеву;
7. округ крушевачки, са седиштем у Крушевцу;
8. округ лесковачки, са седиштем у Лесковцу;
9. округ митровачки, са седиштем у Косовској Митровици;
10. округ моравски, са седиштем у Ћуприји (од децембра 1942. у Јагодини);
11. округ нишки, са седиштем у Нишу;
12. округ пожаревачки, са седиштем у Пожаревцу;
13. округ ужички, са седиштем у Ужицу;
14. округ шабачки, са седиштем у Шапцу.
Подручје града Београда чинило је засебну управну јединицу, која је
била под непосредном управом и надзорном влашћу министра унутрашњих
послова, као Управа града Београда.
беглица.

Духовност диригована од стране окупатора и
колаборациониста
После капитулације и распарчавања Југославије, велики број позоришта је
наставио с радом. У Павелићевој Независној држави Хрватској деловало је неколико позоришта: Државно хрватско казалиште у Загребу, затим позоришта у
Осијеку, Дубровнику и Бања Луци. Глумци и особље позоришта били су у униформама и са чиновима, пошто су чинили саставни део војске НДХ и имали привилегију да не морају да иду на Источни фронт. Сва позоришта у НДХ радила су
у духу фашистичких идеја и према културном концепту Трећег рајха. Репертоар
је углавном обухватао национална дела Немачке, Италије, Хрватске и квислиншких влада. Чак су играна и нека јапанска дела. Услови за рад у позоришту су
бигти веома добри, а позоришта максимално обезбеђена. Она за НДХ нису толи-

ко значила као културне ннстшуције, већ као инстшуције пропаганде, којима се
покушавала показати јачина и моћ власти Анте Павелића, Немачке и фашизма.13
Италијанске окупационе власти допустиле су рад позориштима у Љубљани и Марибору, који су и пре рата били главни позоришни центри у Словенији. Исти је случај био и са Црном Гором, где је позориште Зетске бановине радило све до 1944. године. Италијани нису били строги у цензури, па су
се на репертоару нашла и нека национална дела, као што су Свети Сава,
Ђорђе и Ћурђевдан.
Бугарски окупатор развио је позоришну активност у Македонији. У
Скопљу је отворено Државно бугарско позориште које је после Националног
позоришта у Софији било највеће на територији тадашње Бугарске. Цео глумачки ансамбл доведен је из Софије. Бугари су отворили и сцену за младе,
позориште за децу и глумачку школу.14
У окупираној Србији Немци су преко српских колаборациониста обезбеђивали идеолошку усмереност "нове" културне политике. У суштини, радило се
о глобалним идеолошким категоријама немачког националсоцијализма и његове
политичке и расне доктрине. Она је у основи садржала митове о супериорности
германске расе, антисемитизму, германској вери у судбину, митским категоријама "гласа крви" и "крви и земље".
С овим историјско-биолошким фалсификатима ишла је деструктивна
критика оспоравања демократије, парламентаризма и страначког плурализма.
Целокупна енергија нацизма била је усмерена да се створи "Ого58е Оеи1бсћ1ап(Ј". Све је било подређено и дозвољено да се оствари ова митоманска
замисао немачких управљача о господству Германа над светом. Стога је и феномен културе био подређен утилитарним, прагматичним циљевима нацистичке културе. Тој сфери имали су да служе књижевност, филм, драмска
уметност, спорт и физичка култура.
Нацисти тежиште стављају на култ снаге; они обожавају ред; посебна
пажња се обраћа на биологију да би се псеудо путем доказала и потврдила расна теорија о супремацији германске расе и немачке нације. Историјска наука
служи да оправда фалсификате из даље и ближе прошлости. Стога у систему
културе који организују нацисти, посебно место припада уздизању и ширењу
германских легенди, антиинтелектуализму, идеалистичком приказивању села
и сељаштва. Психологија је она научна дисциплина којој су нацисти одредили улогу науке која се бори против мекуштва, а за снажење воље.
Анализа нацистичке културе и културе под њиховим утицајем открива
неке опште одлике које су мање-више заједничке за целокупну немачку сфеРУ утицаја. Ако је реч о скулптури, архитектури и сличним творевинама, оне
морају импресионирати својим огромним размерама. Историчари нацистичке
С. Тодоровић, Позоришни живот на тлу Југославије у периоду 1941-1945. године, Факултет драмских уметности, Београд, 1989, 1-5 (у рукопису). Видети прилог ХХ1У/1.
Исто; Р. Стефановски, Театарот во Македонија,Скопје, 1985.

културе из тога изводе иека општа обележја: монументализам, агресивност,
ирационализам, владавину митова, култ вође и физичког над интелектуалним, борбеност, милитантне песме, слављење легенди, подстицање конзервативне свести и призивање прошлости.15
Немци су тако конципираној културној политици давали примарни задатак, користећи је као главно пропагандно средство у спровођењу своје идеологије и политике.

Вођа Трећег рајха Адолф Хитлер истицао је да препород Немачке ниЈе
могућ без препорода немачке уметности и културе. Овај став се рефлектовао

у свим окупираним земљама, пошто је визија нове Европе подразумевала њено д у х о в н о јединство по нацистичком моделу. Препород је захтевао елиминацију културе и уметности коју су до тада формирали аутори из редова масона, Јевреја и левичара, а посебно комуниста, "јер уметност мора да прати филозофију и естетику нацистичке доктрине"."'
Нацистичке вође потенцирале су значај културног стваралаштва у времену
док рат још траје, истичући да немачка култура цвета и у рату. С тим у вези министар пропаганде Јозеф Гебелс, у прокламацији приликом отварања "уметничких недеља" у Берлину (од 31. маја до 22. јуна 1942), рекао је:
"Данас почињу у главном граду Великонемачког Рајха 'Берлинске уметничке
недеље'. У време када свет стоји пред снажним војничким и политичким одлукама,
стајаће Берлин три недеље у центру најживљег културног активитета. Под мотом
'Уметност народа' имаће Берлин прилике да се упозна са великим уметничким делима. Почасни гости ове националсоцијалистичке културне демонстрације биће рањеници и радници. Њима стоји половина карата бесплатно на расположењу. Дубоки
смисао ове уметничке манифестације обележавају следећи моменти: наш народ треба
да се упозна са високим вредностима немачке културе да би је што боље бранио од
бољшевичког варварства и плутократије. У исто време он треб

