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Факултет драмских уметности, Београд 

ТЕОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ  
„ПОЗОРИШНОГ ТЕСТАМЕНТА”  

ЈОВАНА ЂОРЂЕВИЋА

Апстракт
Јован Ђорђевић, оснивач и дугогодишњи управник два српска наци-
онална позоришта,2 у свом „позоришном тестаменту“ – Меморан-
думу, који је 2. децембра �87�. упутио тадашњем српском министру 
просвете, досегао је, према савременим критеријумима, значајан на-
учни домет. Поменути меморандум предмет је овог истраживања 
и уједно и доказ да је Ђорђевић, тридесетак година пре утемељења 
научног приступа менаџменту у светским оквирима, теоријски до-
следно поставио начела управљања позориштем издвајајући његове 
посебности у односу на управљање привредним организацијама. Ис-
траживање које је у основи овог рада заснива се на претпоставци да 
Ђорђевићев Меморандум представља документ који можемо смат-
рати почетком научног приступа управљању позориштем код нас. 
Поред доказивања научне заснованости изучаваног документа, рад 
има за циљ да исправи својеврсну неправду која је Ђорђевићу нанета 
услед непостојања одговарајућих научних метода за вредновање ње-
говог стварног доприноса српском позоришту, а изнета је у студији 
Божидара Ковачека.

Кључне речи
Јован Ђорђевић, Меморандум, менаџмент позоришта, Aнри Фајол

Као свој „позоришни тестамент“ Јован Ђорђевић је означио Меморан-
дум, који је 2. децембра 1871. упутио тадашњем српском министру про-

1 sasasailovic@gmail.com
2 Српско народно позориште, Нови Сад 1861. и Књажевско народно позориште, Београд 

1868.
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свете, Јовану Ристићу (Ђорђевић, 1871.а). Кроз исцрпну анализу чиње-
ница, аутор је показао да су тадашње неприлике у Народном позоришту 
последице погрешних процена и поступака Позоришног одбора и нера-
зумевања природе позоришног стваралаштва и улоге управника, које је 
испољио Ђорђе Малетић. 

Упркос томе што је у историји српског позоришта тешко наћи  личнос-
ти које су се по управничким дометима приближиле Јовану Ђорђевићу, 
над овим творцем два српска, национална позоришта и зачетником 
модернизације издавачке делатности Матице српске, остала је да лебди 
оцена коју је изнео Божидар Ковачек. Не спорећи да је Ђорђевић био „... 
у својој средини међу најважнијим, стожерним личностима...“ (Кова-
чек, 1961: 364), Ковачек студију, посвећену овом великану српске култу-
ре, завршава следећом оценом:

„Ђорђевићева разноликост у интересовању и деловању даје му 
право на атрибут једног од најуниверзалнијих интелектуалаца 
свога времена. То је, на жалост, била препрека његовом пуном раз-
растању у кохерентну појаву наше културе...“ (Ковачек, 1964: 363, 
364)

Помињући даље Ђорђевићев књижевни, критичарски и научни рад, 
Ковачек истиче да он ни у једној од ових области није остварио вредније 
резултате. Ипак, оценити Јована Ђорђевића као особу која се није раз-
вила у „кохерентну појаву наше културе“ значи оцењивати само један 
и то мање важан део његовог стваралаштва. Погрешна је тврдња  ако 
схватимо да њен аутор није оценио област Ђорђевићевог рада у којој је 
он заиста „дао оптималну меру своје личности“ и оставио дело које се и 
данас може оценити највишим оценама и то како у практичном тако и 
у теоријском смислу. Реч је о управљању позориштем, дисциплини која 
у новије време има статус науке. Истине ради, треба рећи да Ковачеку 
нису биле доступне методе којима данас можемо вредновати дело по-
зоришних управника.3 Поред тога, значајно је уочити да је и сам имао 
извесну задршку у односу на свој став јер цитирану студију завршава 
следећим закључком:

„Лично недовољно креативан, био је spiritus motor у многим духов-
ним потхватима и замислима, још чешће био је катализатор ства-

3 Управљање као научна дисциплина у сфери уметности почело је да се изучава тек поло-
вином 20. века.
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ралачких процеса. На жалост, то су појаве које готово никада не 
улазе у историјске билансе епоха, јер живе прикривене, стопљене 
с општом духовном физиономијом времена. Због тога ће Ђорђе-
вићево место у историји наше културе, када се оно дефинитивно 
устали, ипак остати ниже него што му дугује општи друштвени 
развој његовог времена.“ (исто)

Захваљујући развоју менаџмента као науке, а посебно менаџмента у 
уметности, данас је могуће у потпуности одбацити ранију Ковачеко-
ву оцену и основано тврдити да је Јован Ђорђевић био прворазредни 
менаџер чак и према данашњим схватањима овог позива (Саиловић, 
2012). Овај рад је, међутим, усмерен ка испитивању теоријске вреднос-
ти Ђорђевићевог „позоришног тестамента“ и то у настојању да се дока-
же да он има све одлике научног дела – структуру, објективност, логич-
ност, систематичност, проверљивост, мерљивост и складност (попис 
особина научног дела дат је према Шушњић, 2002: 139–158). Докази-
вање ове претпоставке од вишеструког је значаја за област менаџмента 
уметности као науке. Оно најпре указује да научни приступ менаџмен-
ту позоришта, данас често оспораван у нашој стручној јавности, има 
своје утемељење у практичном и теоријском делу једног од наших најус-
пешнијих позоришних управника. Није без значаја ни чињеница да би 
доказ да Меморандум има особине и вредност научног дела значила да 
су наши ствараоци теоријски промишљали област менаџмента у позо-
ришту, читавих 30 година пре званично признатог научног приступа 
овој области.4 Применљивост Ђорђевићевих разматрања у конкретној 
ситуацији указује и на велике могућности научног приступа управљању 
позориштем у решавању оперативних проблема. Коначно, овакав доказ 
може послужити као утемељење и оријентир будућих истраживања из 
области менаџмента уметности, посебно оних која буду тежила про-
мишљању системских решења у области позоришног стваралаштва.

4 Према научно прихваћеној класификацији периода у развоју менаџмента, научни 
приступ менаџменту датира од 1903. године. При томе треба имати на уму да је и сам 
Ђорђевић учио од немачких и мађарских позоришних стваралаца па чак користио 
и литературу коју су они створили. Овде се, дакле, не доказује да је Јован Ђорђевић 
претеча научног менаџмента уопште већ се истиче да је менаџмент позоришта имао 
своје теоријске радове знатно пре научног приступа индустријском менаџменту.
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Елементи научне структуре у Меморандуму Јована Ђорђевића

Коен и Нејгел (Cohen, Nagel) тврде да „ниједно истраживање не може 
да почне ако се не осети нека тешкоћа у теоријској или практичној 
ситуацији“ (Коен, Нејгел, 2004: 220). Подстакнут протестима глума-
ца Књажевског народног позоришта (КНП) у Београду,  покренутим 
услед њиховог незадовољства Правилима која је покушао да наметне 
нови управник, Ђорђе Малетић (Ковијанић, 1971: 175–176), Ђорђе-
вић је у практичној ситуацији уочио „тешкоћу“ – недисциплину и де-
моралисање глумаца (Ђорђевић, 1871.б у Ковијанић, 1971: 203), али и 
„већи неред и трошак него што је икад био“ (исто: 205). Ова запажања 
он поставља као истраживачки проблем на самом почетку Меморанду-
ма: „Наше позориште није у нормалном стању; оно болује“ (Ђорђевић, 
1871.б у Ковијанић, 1971: 202). Доследно научној методологији, он раз-
вија и полазну претпоставку: 

„Као што је телесном организму болест последица погрешака, 
чињених против закона здравља, тако је и овде више пута греше-
но против оних начела којима се позориште подиже и усавршава.“ 
(Ђорђевић, 1871.б у Ковијанић, 1971: 202).

Прва помоћна претпоставка гласи: „...Од ових погрешака неке датирају 
од Позоришног одбора...“ (исто). Реч је о занемаривању сарадње са Хр-
ватским народним казалиштем из Загреба и Српским народним позо-
риштем из Новог Сада; укидању хонорара; потписивању уговора са по-
зоришним питомцима и нарушавање начела хијерархије у управљању 
позориштем (исто). Друга помоћна претпоставка заснива се на грешка-
ма које је направио Ђорђе Малетић (исто). По Ђорђевићевом уверењу, 
до ових грешака је дошло услед Малетићевог неразумевања позоришта 
и улоге управника (исто).

Беспрекорном дедуктивном анализом Ђорђевић доказује тачност 
својих претпоставки и изводи одговарајуће закључке користећи по-
датке из свакодневног живота Позоришта. Овом раду не недостаје ни 
теоријско-практично утемељење. Аутор се позива на искуства Српског 
народног позоришта, али и на литературу – laube, Burgtheater, стр. 479  
и Anweisung zur zweckmästigen Bühnenleitung5 барона Тингена (исто: 213, 
214).   

5 „Упутство за успешно управљање позориштем“ (према преводу Радмиле Цветковић у 
Цветковић, 1997).
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На основу изнетих запажања можемо закључити да Меморандум 
у формалном смислу задовољава критеријуме структурирања на-
учног дела. Он има издвојен истраживачки проблем, полазну и 
помоћне претпоставке; заснован је на претходним практич-
ним и теоријским сазнањима о предмету истраживања; у њему 
је приказан и поступак извођења доказа праћен одговарајућим 
закључцима.6 

Објективност као елемент научне структуре  
у Ђорђевићевом Меморандуму

Ово је свакако најупитнија одлика научног дела. Највећи гарант објек-
тивности су исправна теоријска заснованост истраживања и правил-
на примена одговарајуће методологије (Шушњић, 2002: 140–144). Из-
носећи своје виђење проблема у Позоришту, Јован Ђорђевић користи 
статистичку анализу и посматрање као средство прикупљања подата-
ка. Оба поступка свакако одговарају примени у позоришним услови-
ма (види: Лукић у Печујлић, 1982: 302–305).7 Посматрањем одређених 
појава (недисциплина, неред, материјална штета), Ђорђевић комбинује 
дедукцију и индукцију и указује на узроке али и могуће даље последи-
це. Користећи статистичку анализу, он доказује штетност Малетићевих 
поступака дајући им мерљиву димензију.

Логичност научне мисли као одлика Ђорђевићевог приступа 
проблемима КНП-а

Ова особина Меморандума биће испитана на основу механизма из-
вођења потпуног сведочанства који дају Коен и Нејгел (Коен, Нејгел, 
2004: 40, 42). Ђорђевић тврди да су недисциплину и „деморалисање“ 
ансамбла изазвале следеће четири одлуке Позоришног одбора: Зане-
маривање предлога о сарадњи Хрватског народног казалишта (ХНК) и 
Српског народног позоришта (СНП), потписивање годишњих уговора 

6 Последња два елемента структуре биће обрађена током испитивања научних особина 
овог дела.

7 Не спорећи објективност Ђорђевића као посматрача, треба рећи да је период у коме 
пише свој Меморандум био посебно тежак за њега. Мада се из пропратног писма минис-
тру Ристићу и начина на који анализира уочене проблеме види да он посебно наглашава 
своју непристрасност (види: Ђорђевић 1871а, у Ковијанић, 1971: 201–202, Ковачек, 1961: 
275–278), ипак треба имати у виду да је овде реч о методи која је посебно осетљива по 
питању објективности. У објективност Ђорђевићевог приступа изнетог у Меморандуму 
не сумња ни Радимила Цветковић (види: Цветковић, 1997) изводећи посредно закључак 
на основу оцена које о Ђорђевићевом моралном лику дају савременици.
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са позоришним питомцима, укидање хонорара и мешање у послове уп-
раве (види: Ђорђевић, 1871б, у Ковијанић, 1971: 202–205). За анализу 
која следи неопходно је да тврдња о недисциплини и одсуству морала 
мора бити означена као сведочанство, док се став о погрешности од-
ређених одлука ПО означава као закључак. На први поглед би се могло 
рећи да став Занемаривање предлога о сарадњи са ХНК и СНП није 
имплициран ставом о недисциплини и неморалном понашању чланова 
ансамбла. Ђорђевић, међутим, изводи следећу дедукцију: 

„Тим поступком Одборовим и глумац је јако деморалисан. Игноро-
вањем уговора8 постаје и он равнодушан према светињи уговора; 
примамљивањем на већу плату постаје користољубив; од патриота 
постаје космополит, од вештака постаје шпекулант, постаје трго-
вац или боље рећи роба, која се оном купцу продаје који је новцем 
преплати. Да и не помињем штету која се тиме наноси ауторитету 
Позоришне управе и позоришној дисциплини коју је немогуће од-
ржати када кажњеног члана друго позориште са раширеним рука-
ма чека.“ (исто: 203)

Као што се види, без обзира што је на почетку изгледало да сведочанс-
тво не имплицира закључак, након дедуктивне анализе коју је спровео 
Ђорђевић, импликација је утврђена, а закључак се показао као верова-
тан.

Неморал и недисциплина основне су одреднице премисе која упућује 
да је и начин поступања са позоришним питомцима једна од грешака 
Позоришног одбора. Ђорђевић сматра да је Одбор у односу према овим 
сарадницима погрешио тако што је одмах са свима потписао уговоре 
на годину дана, баш као и са редовним глумцима, уместо да их „узме 
на пробу“, без уговорних обавеза. Поврх свега, он замера Одбору и то 
што је са већином питомаца уговор једнострано раскинут након четири 
месеца. Оваквим поступком, сматра Ђорђевић, прекинут је „природ-
ни прираштај нових снага за позориште“ и његов развитак. Позориште 
је доведено у ситуацију да „на страни“ мора тражити и преплаћивати 

8 „Пошто се догађало да су чланови Загребачког позоришта овде примани с нарушавањем 
уговора које имађаху са тамошњом Управом, то се сад и Загребачко позориште према 
Нашем почиње исто тако понашати; и не обазирући се на уговоре које имамо са нашим 
члановима, мамих их к себи на веће плате него што овде имају.“ (Ђорђевић, 1871.б у 
Ковијанић, 1971: 202)
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глумце, што је довело до повећања трошкова, али и до незадовољства 
дела сталних чланова.

„Овом се приликом увукла у обичај и та несретна практика да је 
сваком са стране примљеном члану обично давана већа плата него 
што су је овдашњи, кадкад и бољи, а свакако заслужнији чланови 
имали. Тим је пробуђено огорчење код наших чланова, а уједно је 
понижаван и сам институт.“ (исто)

 Посебну штету моралу у позоришту нанело је једнострано раскидање 
уговора са појединим питомцима, чиме је још једном управа ставила до 
знања да за њу ова врста обавезе нема великог значаја. „То је јако потре-
сло поверење, и служило је и може служити још дуго времена глумцима 
за изговор кад буду хтели уговоре прекидати.“ (исто)

За закључак да је Одбор погрешио укинувши хонораре као облик надо-
кнаде глумцима, Јован Ђорђевић изводи следеће доказе: уз могућност 
примања хонорара, плата глумаца не мора се повећавати, што је погод-
но за Позориште у случају болести глумца, у време позоришног одмора, 
или пензионисања (исто: 204); како се хонорар исплаћује одмах након 
представе, глумац увек има новац код себе, па не тражи плату унапред; 
смањује се потреба за корисницама, додацима глумицама за шминку и 
гардеробу, а престају и друге „небројене бриге и досаде Позоришној уп-
рави“; престаје враћање и одбијање улога, „симулирање болести, тужбе 
због претоварања и учесталог суделовања... у дружини се буди племе-
нито суревновање, воља к раду и послушност“; исплата путем хонорара 
омогућава да се глумац правилније и праведније награди за свој допри-
нос позоришту (исто).

Последња погрешка коју Ђорђевић приписује Одбору доказана је јед-
ноставно и ефектно, потпуно у духу четвртог Фајоловог (Hanri Fayol) 9 
принципа10 (види: Бернс, 2009: 99) али тридесет година раније!

„Грешено је најпосле под Одбором и у томе: што се Одбор много 
мешао у појединости и ситнице Позоришне управе, и тиме упра-
витељу слободу кретања одозго спречавао; што је услед тога Одбор 
са појединим позоришним члановима долазио чешће у непосредан 

9 Анри Фајол (Henri Fayol) сматра се једним од утемељивача научног приступа у менаџ-
менту.

10 „Запослени прима наређења само од једног надређеног.“
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одношај са обилажењем управитеља као непосредне власти, чиме 
се дисциплина и управитељев ауторитет и његова слобода кретања 
одоздо подривала“ (Ђорђевић, 1871.б: 205).

Поред Позоришног одбора, други важан „изазивач“ проблема јесте и 
нови управник, Ђорђе Малетић. Поред тога што није отклонио грешке 
Позоришног одбора, пропустио да спроведе Позоришни закон, поку-
шао на пречац да уведе строжа правила, Малетић је допринео недис-
циплини, неморалу, нереду и повећању трошкова , јер, по Ђорђевићу, 
није разумео улогу управника у позоришту (исто: 210). 

У наставку следи дедукција којом је овај став и доказан. Непримењи-
вање Позоришног закона посебно је значајно по следећим питањима: 
неименовањем „књижевно-вештачког одбора“ преоптерећен је дра-
матург (Ђорђевић); министру просвете није предложено именовање 
редитеља иако је то једноставан корак, па је тако поремећен однос са 
овим сарадником; нису именовани редовни чланови ансамбла, што је 
неопходно ради рангирања глумаца спрам њихових квалитета и заслуга 
а истовремено ради спречавања проблема до којих може доћи прили-
ком пензионисања; уместо да привремене чланове прима редитељ, који 
је са њима најчишће у радном контакту, овај посао је на себе преузео 
управник Малетић, а редитеља овластио да прима статисте, што је по-
реметило структуру ансамбла и изазвало повећање трошкова. Коначно, 
управник Малетић није предузео ништа да се у складу са Законом ос-
нује Пензиони фонд, у који су чланови ансамбла полагали велике наде 
као осигурање у случају болести. „Ту је било јако погрешено што упра-
витељ у том предмету за толико времена ништа радио није. Сасвим би 
друкчији дух сада у дружини владао“ (исто: 206).

Неисправљање грешака Позоришног одбора само је продужило тешко 
стање до кога су оне довеле. Могућност одласка у друга позоришта до-
приносила је недисциплини; уместо да отпуштене позоришне питомце 
замене привремени чланови које би изабрао редитељ, управник је на 
своју руку примио нове чланове, сумњивих квалитета, са којима је пот-
писао уговоре и тако позоришту „руке везао на дуже време“ (исто: 207). 
Потпуно је напуштена замисао о хонорарима, а уместо тога вођена је 
непринципијелна политика платних разреда, што је изазвало незадо-
вољство код дела чланова и повећало издатке за плате. 
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Погрешно схватање улоге драматурга, редитеља и благајника дове-
ло је до грешака у подели послова, а самим тим и до њиховог лошијег 
резултата.

Систематичност Ђорђевићевог научног приступа

Према Шушњићу, систематичност научне мисли испољава се кроз на-
чин излагања (дедукција или индукција), а изнети подаци морају бити 
повезани у јединствен теоријски систем (Шушњић, 2002: 145–146). Под-
сетити се зато треба да Ђорђевић своју анализу започиње издвајањем 
проблема („наше позориште није у нормалном стању; оно болује“) и 
развија хипотетички оквир („...више пута је грешено против оних наче-
ла којима се позориште подиже и усавршава... неке погрешке датирају 
од Позоришног одбора а неке су чињене под садашњом управом“). Оп-
ширном анализом која је раније подробно описана, он доказује своје 
претпоставке. При томе примењује дедуктивни начин излагања, што 
задовољава први критеријум систематичности. 

Знатно је изазовније доказати да су његови ставови повезани у јединс-
твен теоријски систем. Да би се то постигло неопходно је да, истражи-
вања ради, замислимо да је Јован Ђорђевић створио (ако не на папиру, 
онда бар у мислима) скуп појмова који се може означити као теорија 
управљања позориштем. Као и свака теорија, и ова би морала имати 
своја начела. Ђорђевић их у својој полазној претпоставци и помиње. 
То су она начела на којима се „позориште подиже и усавршава“, дак-
ле управља њиме. Која су то начела и какав је то Ђорђевићев теоријс-
ки концепт управљања позориштем? За њега, позориште је „засебни 
организам који има своје особене законе и услове живота, у ком све 
поједине појаве  стоје у међусобној свези и један другог условљавају“. 
(Ђорђевић, 1871.б у Ковијанић, 1971: 227). „Главу и срце“ овог организ-
ма представља управник кога треба да красе:

„Надмоћно знање и искуство, озбиљно и достојанствено држање, 
поштење, доследност, беспристрасност, неуморни рад и надзор и 
старање о додиру института и глумца.“ (исто: 213)

На овим особинама као и на преузимању али и делегирању одговорнос-
ти, треба да се заснива ауторитет управника.
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Из Меморандума уочавамо да Ђорђевић од управника очекује да орга-
низује посао и води запослене. По њему, неопходно је „да се послови (...) 
предузимају по унапред смишљеном плану, природним редом, и према 
потреби и више послова и на више страна у један пут...“ (исто: 211). По-
ред тога, они (послови) треба да буду јасно подељени међу запосленима, 
али уз поштовање јединствене управе и јединственог вођства и хије-
рархијским низом међусобно повезани (види Ђорђевићеве примедбе 
на рачун рада Ђ. Малетића са драматургом, редитељем и благајником, и 
четврту грешку Позоришног одбора, исто). Он од управника очекује да 
се стара о реду у позоришту:

„Од времена до времена ваљало би да се управитељ даде видети 
свуда, па и онде где му се најмање надају; да прегледа инвентаре, 
да се увери јесу ли све набављене ствари на броју, да види у каквом 
се стању налази и би ли шта требало оправљати, да контролира 
набавке...“ (исто: 216)

Однос према сарадницима управник треба да заснива на међусобном 
поштовању. Сви запослени треба да буду праведно награђени за свој 
рад. Зато он предлаже сплет редовне плате и хонорара који се исплаћују 
на основу резултата рада. „Таленат, труд и заслуга, стварају и овде нејед-
накост“ и представљају основ за прорачун праведне награде за рад. 

„Јер изједначити медиокритет са талентом, рад с нерадом, ревност 
са индоленцијом, незнање са знањем: то не значи више делити 
правду него казнити врлину а награђивати порок“. (исто: 219)

Кроз овакав однос код запослених треба развити осећај стабилности 
и свест о томе да се о њима стара, како би они узвратили преданим ра-
дом. Ово питање Ђорђевић обрађује указујући на потребу да се оснује 
Пензиони фонд и каса за позајмице (исто: 206 и 216).

Кршење свих ових начела водило је, како је то у Меморандуму показано, 
недисциплини, нереду и повећању трошкова у Позоришту.

Овде је важно још једном указати на подударност начела која истиче 
Јован Ђорђевић са принципима менаџмента које је тридесетак година 
касније поставио Анри Фајол (опширније поређење види у: Саиловић, 
2012). Такође је битно истаћи и разлику између ова два теоријска кон-
цепта. За разлику од Фајола, Ђорђевић указује на значај планирања. 
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Друга разлика представља основ по коме се раздвајају менаџмент при-
вредних делатности од менаџмента уметности. Реч је о Ђорђевићевом 
инсистирању на моралним вредностима које се у Позоришту морају 
поштовати и неговати, али и о обавези управника да у установи створи 
амбијент у коме ће се глумац и духовно развијати. Тек у светлу ових 
чињеница можемо заиста сагледати вредност позоришног тестамента 
Јована Ђорђевића јер је у њему складно обједињена свест о неопходнос-
ти примене организационих и управљачких начела, заједничких са свим 
другим облицима производње и свест да „Уметност није производња 
која се прилагођава спољним приликама, понуди и потражњи...“ већ 
да представља „...служење које се руководи по унутарњим захтевима и 
оријентише по духовним звездама.“ (Иљин, 2001: 66, наведено према 
Маројевић Диклић, 2010). У овом раду, описујући глумачко стварала-
штво, Дијана Маројевић Диклић користи појам созерцање да би ближе 
описала глумачки поступак који „подразумева спрегу разума, душе и 
духа“ (Маројевић Диклић, 2010). Посматрано из овог угла, постаје нам 
много јасније Ђорђевићево инсистирање на моралу у Позоришту, и то 
не као апстрактној категорији већ као важној одлици амбијента у коме 
се може одиграти процес глумачког созерцања. Тако смо у стању да са-
гледамо не само теоријску заснованост менаџмента позоришта већ и 
његову посебност у односу на општи менаџмент.

Проверљивост и мерљивост као услов научне димензије  
Меморандума Јована Ђорђевића

Сви подаци на које се Ђорђевић у свом Меморандуму позива лако су 
проверљиви. Уговори са ХНК и СНП нису потписани, протести глума-
ца су били свима добро позната чињеница, а били су доступни и бројни 
сведоци који су могли потврдити наводе о односу према позоришним 
питомцима, или сведочити о потезима које је Ђорђе Малетић предузи-
мао.

Мерљивост је неопходна једино као доказ за тврдњу да је поступцима 
Ђорђа Малетића дошло до повећања трошкова. Њу омогућава такса-
тиван попис плата глумаца и једноставна рачуница која потврђује овај 
закључак (види: Ђорђевић, 1871б: 220, 221).

На крају се може закључити да Меморандум Јована Ђорђевића у пот-
пуности задовољава критеријуме научног дела, а што је такође важно, 
потпуно је упоредив са потоњим радовима који се сматрају почетком 



ТЕ
О

РИ
ЈС

КИ
 З

Н
АЧ

А
Ј  

„П
О

ЗО
РИ

Ш
Н

О
Г 

ТЕ
С

ТА
М

ЕН
ТА

”  
ЈО

ВА
Н

А
 Ђ

О
РЂ

ЕВ
И

Ћ
А

120

научног приступа менаџменту. Овај доказ, као што је у уводу нагове-
штено, упућује на могућност да се научним приступом истраже, а мо-
гуће и реше бројни проблеми који се данас јављају у управљању позори-
штем. Истовремено, Ђорђевић успоставља основ за различити приступ 
менаџменту позоришта у односу на друге дисциплине и тако даје не-
опходну аутентичност овој, код нас често оспораваној области.

Закључак

Поредећи Ђорђевићев приступ и поступак испољен у Меморандуму, 
који је настао као резултат његове анализе стања у КНП 1871. године са 
данас важећим методолошким постулатима о одликама научног дела, 
недвосмислено је доказано да овај документ испуњава све критеријуме 
које утврђује савремена наука. Истовремено, историјском анализом до-
казано је да је Меморандум старији од 14 принципа научног менаџмента 
које је поставио Анри Фајол и који се данас сматрају званично првим 
научним приступом овој области. На основу ова два закључка, могуће је 
и оповргавање става који је изнео Божидар Ковачек, а по коме је Ђорђе-
вић оцењен као недовољно успешан у својој делатности.
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THE THEORETICAL AND SCIENTIFIC IMPORTANCE  
OF THE THEATRICAL TESTAMENT OF JOVAN DJORDJEVIĆ

summary 
The memorandum of Jovan Djordjevic from the 2nd of December �87� ad-
dressed to the Minister of education at the time shows all the characteristics 
of a scientific work according to modern criteria. This primarily refers to the 
structure that is based on the posing of a research problem, further to for-
mulated hypotheses, the process of deductive proofs and reaching of conclu-
sions, furthermore to its objectivity, logic, thoroughness, measurability and 
verifiability and finally to its theoretical footing. Besides giving the proof that 
this is a genuine scientific work, these papers demonstrate that the writing 
of Jovan Djordjević was created thirty years prior to the works in the field of 
management which are recognized as the beginning of a scientific approach 
to this area (Henry Fayol). Without intending to attribute that Djordjević 
was a forerunner in  the development of scientific thoughts about manage-
ment, these papers particularly point out that his approach to the manage-
ment of a theatre is characterized by those peculiarities that separate clearly 
this scientific field from similar ones, developed for the needs of the economy. 
The fact that by applying scientific procedures Jovan Djordjevic addressed 
operational problems in the operating of a theatre and offered acceptable 
and feasible solutions, it is justified to think that by this approach  theatrical 
creativity can be eleveted. 
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