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Публика на свечаној представи у 
част адмирала Емила Пола Емебла 
Гепрата и француских официра, 9. 
септембар 1917. (адмирал Гепрат 
седи у средини са белом шапком, 
лево од њега су: Гепратова ћерка, 
француски официр, командант 
логора Лазуаз пуковник Нешић и 
туниски бег Мухамед V ан-Насир)
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Les spectateurs au spectacle solennel 
en l’honneur de l’Amiral Émile Paul Aim-
able Guépratte et des officiers français, 
le 9 septembre 1917 (l’Amiral Guépratte 
est assis au milieu, coiffé du bonnet mil-
itaire blanc; à sa gauche se trouvent la 
fille de Guépratte, un officier français, 
colonel Nešić, commandant du camp de 
Lazouaze, et Mohamed V el-Naceur, bey 
de Tunis)
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СРПСКОПОЗОРИШТЕУВЕЛИКОМРАТУ

Т
еа тар ска актив ност међу рат ни ци ма није рет ка поја ва: хро ни ке су забе ле жи ле да је Алек сан дар 
Вели ки водио глум це у Екба та ну; да је Напо ле он у похо ду на Еги пат повео с вој ском „балет ски кор-
пус“, а када је кре нуо на Руси ју, чуве на глу ми ца Луј за Физил је пошла с њима; Сара Бер нар, иако 
већ оста ре ла, реци то ва ла је пое ме о хра бро сти и побе ди у рово ви ма на Вер ден ском фрон ту. 

Први свет ски рат је за Срби ју, већ исцр пље ну прет ход ним бал кан ским рато ви ма, био пре дуг и пре-
те жак. На тери то ри ји Срби је, па ни у Новом Саду који је до рата при па дао Аустро у гар ској монар хи ји, 
позо ри шта нису ради ла. 

У међу вре ме ну, позо ри шни живот се пре но си ван гра ни ца земље, на Крф и Кор зи ку, на Солун ски 
фронт, у Бугар ску, Мађар ску и Аустри ју, у Фран цу ску и Тунис. Глум ци по ста ју вој ни ци, за ро бље ни ци, 
ра ње ни ци, из бе гли це, и по зо ри ште ожи вљу је та мо где за ста ну. У помоћ им при ска чу офи ци ри, инте-
лек ту ал ци и даро ви ти ама те ри свих стру ка. Срп ска позо ри шта која ничу на фрон ту, у заро бље нич ким 
лого ри ма, у бол ни ца ма и рекон ва ле сцент ским цен три ма има ла су вели ки ути цај на одр жа ва ње и поди-
за ње вој нич ког мора ла и буђе ње наци о нал ног духа; нека су дело ва ла током целог рата.

При ли ком повла че ња пре ко Алба ни је и Црне Горе, у тро ме сеч ној аго ни ји 1915, по невре ме ну и 
вели кој хлад но ћи, по бес пу ћи ма, без хра не и оде ће, изгу бље но је више од 300.000 срп ских вој ни ка и 
циви ла. На остр во Крф је пре ба че но око 135.000, од којих 6.000  боле сни ка и рање ни ка. Неда ле ко од 
Крфа, на „остр ву смр ти“ Видо, умр ло је 5.400 душа. Око 12.000 избе гли ца, међу који ма је било нај ви-
ше обо ле лих и рање них вој ни ка, пре ба че но је у Афри ку; само у Бизер ти је умр ло пре ко хиља ду људи. 
Нај ве ћи део циви ла, првен стве но уче ни ка и сту де на та, учи те ља и про фе со ра, пре ба чен је у Фран цу ску, 
Швај цар ску, Вели ку Бри та ни ју и Руси ју...  

Вој нич ка позо ри шта су пра вље на на брзи ну, на самим бор бе ним лини ја ма, на поло жа ју, маски ра-
на... Дело ва ла су у затиш ји ма изме ђу бор би, изме ђу наред би за покрет. Рање ни и боле сни срп ски вој-
ни ци и циви ли опо ра вља ли су се у мно го људ ним рекон ва ле сцент ским цен три ма. Међу њима је било 
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LETHÉÂTRESERBEDANSLAGRANDEGUERRE

L
’acti vité théâtrale des soldats-guerriers n’est pas un phénomène rare : les chroniques ont noté qu’Alexandre 
le Grand a mené des acteurs à Ecbatane, que Napoléon, lors de sa campagne en Égypte, a conduit le 
« corpus de ballet » avec l’armée, tandis que, Louise Fusil, actrice fameuse, a rejoint son armée lors de sa 
campagne en Russie ; que Sarah Bernhardt, déjà dans un âge avancé, récitait des poèmes sur le courage et 
la victoire dans les tranchées du front de Verdun. 

Pour la Serbie, déjà épuisée par des guerres des Balkans qui venaient de terminer, la Première Guerre 
mondiale était longue et dure. Les théâtres ne foncti onnaient pas sur le territoire serbe, ni à Novi Sad (qui avait 
appartenu, avant la guerre, à la monarchie austro-hongroise). 

Dans l’entretemps, la vie théâtrale se propageait hors des fronti ères du pays, à Corfou et en Corse, au Front 
de Salonique, en Bulgarie, en Hongrie et en Autriche, en France et en Tunisie. Ce ne sont que des soldats, des 
prisonniers, des blessés, des réfugiés qui deviennent acteurs, de sorte que le théâtre naît là où ils s’arrêtent. 
Des offi  ciers, des intellectuels et des amateurs doués – toutes professions confondues – viennent à leur aide.  
Des théâtres serbes – poussant au front, dans des camps de prisonniers, des hôpitaux et des centres de 
convalescents – exerçaient une infl uence capitale sur le mainti en et la hausse du moral des soldats et l’éveil de 
l’esprit nati onal ; quelques-uns foncti onnaient jusqu’à la fi n de la Grande Guerre. 

Lors de la retraite de l’armée serbe à travers l’Albanie et le Monténégro, dans l’agonie trimestrielle de 1915, 
dans les conditi ons diffi  ciles causée par des intempéries et le gel, dans les endroits déserts, sans vêtements ni 
chaussures appropriés, plus de 300 000 soldats et civiles serbes ont disparu. Plus de 135 000 ont été transportés 
à l’île de Corfou, dont 6 000 malades et blessés. Pas loin de Corfou, sur l’île de Vido – l’« ile de la mort » – 5 400 
ont péri. Environ 12 000 réfugiés, dont la plupart étaient des soldats blessés ou malades, ont été transportés en 
Afrique ; à Bizerte seulement, plus de 1000 hommes se sont éteints. La plupart de civils, parmi lesquels étaient 
aussi des lycéens et des étudiants, insti tuteurs et professeurs, ont été transférés en France, Suisse, Grande 
Bretagne et en Russie…

Les théâtres militaires étaient construits à la hâte, même aux lignes de bataille, au poste, masqués… Ils 
opéraient dans les repos entre les batailles ou entre les ordres d’avancer. Les soldats et civiles serbes blessés et 
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глу ма ца, па и глу ми ца који би чим су им то здрав стве на ста ња дозво ља ва ла – осни ва ли позо ри шта. 
Позо ри шта у заро бље нич ким лого ри ма била су нај број ни ја, само у Аустро у гар ској монар хи ји било их 
је шезде сет осам. Заро бље ни ци изму че ни гла ђу и хлад но ћом, изну ре ни при сил ним радом, на иви ци 
смр ти, пра ви ли су позо ри шта!

Пред ста ве су игра не на отво ре ном, у по сто је ћим ам фи те а три ма или у бара ка ма, гара жа ма и дру-
гим по год ним гра ђе ви на ма; гле да ли шта су могла да при ме од не ко ли ко сто ти на до не ко ли ко хи ља да 
гле да ла ца. Сце но гра фи је су им про ви зо ва не од сан ду ка за му ни ци ју и не у по тре бљи вих ави он ских кри-
ла, или тешко наба вље ног мате ри ја ла из нај бли жих гра до ва. Про блем набав ке кости ма је савла да ван 
захва љу ју ћи покло ни ма љуби те ља позо ри шта, али нај ви ше често зади вљу ју ћој инвен ци ји поје ди на ца: 
исто риј ски ко сти ми су пра вље ни од џа ко ва за хра ну и шатор ског плат на ко ји су фар ба ни и сли ка ни на-
ци о нал ним ша ра ма, окло пи, кал па ци и ко ле ни це од ли ме них ку ти ја од га са, зеј ти на и кон зер ви са не 
хра не, а ма че ви су де ља ни од ле та ва. 

Ре пер то ар је био пре те жно ро до љу би во-на ци о нал ни, радо су гле да не и коме ди је дома ћих ауто ра 
(Триф ко ви ћа, Сте ри је, Ну ши ћа), а игра на су и дела стра них ауто ра, па чак и Мо ли јеро ва. Не ки тек сто ви 
су би ли пре не ти из зе мље у из гнан ство, али нај че шће су их глум ци за пи си ва ли по се ћа њу.

У свим по зо ри шти ма и њи хо вим про гра ми ма нео бич но ва жну уло гу су од и гра ли вој ни ор ке стри, 
ци вил ни му зи ча ри и ци ган ски ор ке стри, пред во ђе ни про фе си о нал ним музи ча ри ма попут дири ген та 
Народ ног позо ри шта Ста ни сла ва Би нич ког.

Поред орга ни зо ва них позо ри шних тру па, на рати шту и у избе гли штву, срп ски глум ци су и поје ди нач-
но при ре ђи ва ли про гра ме. 
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но при ре ђи ва ли про гра ме. 



11

malades se rétablissaient dans des centres de convalescence surchargés. Là-bas, ils rencontraient des acteurs, 
même des actrices, qui – dès que la conditi on de leur santé le leur permett ait – fondaient des théâtres. C’est, en 
eff et, dans les camps de prisonniers que les théâtres étaient les plus nombreux : en monarchie austro-hongroise 
seulement, ils étaient soixante-huit. Tourmentés par la famine et le froid, épuisés par le travail forcé, à la limite 
de la mort, des prisonniers faisaient du théâtre !

Les spectacles étaient joués en plein air, dans les amphithéâtres déjà existants ou dans les barraques, garages 
ou autres bâti sses convenables ; les gradins pouvaient accueillir de quelques centaines à quelques milliers de 
spectateurs. La scénographie était improvisée à parti r des boîtes à muniti ons ou des ailes d’avion inuti lisables, 
ou des autres matériaux, diffi  ciles à procurer même des villes les plus proches. Le problème de l’acquisiti on 
des costumes était surmonté grâce aux cadeaux des amateurs de théâtre, mais surtout grâce à la créati vité 
admirable des individus. C’était notamment à parti r des sacs à nourriture et de la toile de tente qu’étaient 
fabriqués les costumes historiques ; ils étaient ensuite peints et puis colorés en décorati ons nati onales. De 
même, les casques et des genouillères étaient créés à parti r des boîtes à gaz en tôle, des boîtes à huile ou des 
conserves, tandis que des épées étaient faites des latt es. 

Le répertoire était composé surtout des pièces au sujets patrioti ques et nati onaux ; les comédies des auteurs 
serbes (Tri� ović, Sterija, Nušić) étaient aussi bien reçues. Les ouvrages des auteurs étrangers étaient également 
joués, y inclus Molière. Certains textes étaient apportés de Serbie en exil, mais la plupart étaient notés par les 
acteurs eux-mêmes, par mémoire.  

Dans tous les théâtres et leurs programmes, un rôle considérable appartenait aux orchestres militaires, aux 
musiciens civils et aux orchestres de Tziganes, guidés par des musiciens professionnels, comme Stanislav Binički, 
chef d’orchestre du Théâtre nati onal. 

Hormis les troupes de théâtre organisées, au front et en exil, les acteurs serbes préparaient des programmes 
également de manière individuelle. 
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СРПСКОВОЈНИЧКОЛОГОРСКОПОЗОРИШТЕУЛАЗУАЗУКОДБИЗЕРТЕ
(ТУНИС,АФРИКА)

В
ели ки вој ни логор Лазу аз наме њен срп ским резер вним тру па ма (у којем су рани је бора ви ле фран-
цу ске тру пе Зуа ва) нала зио се 4 км од Бизер те, рат ног при ста ни шта на Сре до зем ном мору, у под-
нож ју брда шца Надор. Ту је било два де сет бара ка наме ње них рекон ва ле сцен ти ма, а неда ле ко се 
нала зио логор под о фи цир ске шко ле из Ско пља. Од свих срп ских рекон ва ле сцент ских лого ра овај 
је имао нај ве ће про бле ме:  дале ко од отаџ би не, у сасвим непо зна том све ту, надо мак пусти ње, 

изне мо гли, боле сни, под ути ца јем кли ме на коју су се тешко при ви ка ва ли, вој ни ци су често западали 
у тешка депре сив на ста ња. У лого ру је посто ја ла само кан ти на у којој је могло да се купи пиће. Све ове 
окол но сти пого до ва ле су тешком кри ми на лу, коц ки, пијан стви ма, само у би стви ма и све чешћим уби-
стви ма. На Коман ди је било да одлу чи како да се из те ситу а ци је иза ђе. Спа со но сно реше ње било је у 
томе да се орга ни зу ју неке забав не вече ри и, нарав но, позо ри ште, о којем је сво ја сећа ња забе ле жио 
глу мац Душан Цвет ко вић Дуца („Срп ско вој нич ко позо ри ште у Бизер ти – Афри ка“, мемо ри јал на зби р ка 
МПУС). 

У лого ру су, изме ђу оста лих, били позна ти глум ци Дими три је Гинић и Душан Живо тић, као и путу-
ју ћи глу мац, ина че собо-сли кар Миро слав Крстић Шти ха. Уско ро им се при дру жу ју глум ци који на вест 
о осни ва њу позо ри шта пре ла зе из лого ра у окол ним мести ма (Сиди Абда лах, Оран, твр ђа ва Мерз ел 
Кебир...): Душан Раден ко вић, Андра Ћур чић, Душан Бур за, затим Алек сан дар Злат ко вић и Душан Цвет-
ко вић који ће се поред Шти хе наро чи то иста ћи тума че њем жен ских лико ва, Коста Јова не ско вић (који се 
бавио и фото гра фи јом, па је мно ге од ових тре ну та ка и ове ко ве чио) и др. Оста так ансам бла су чини ли 
ама те ри раз ли чи тих про фе си ја (адво кат, суди ја, хирург, публи ци ста, апо те кар, глав ни уред ник „Поли-
ти ке“, трго вац, обу ћар, ђаци под о фи цир ске шко ле...). У логор су сти гли и сли ка ри Јосиф Цар, Добро сав 
Воји но вић Пели кан и Или ја Кола ре вић. Душан Бур за (после рата суфлер у Опе ри) задр жан је у Лазу а зу 
на тран спор ту из туни ске бол ни це, те је и он постао члан овог позо ри шта. При ја ви ла се и неко ли ци на 

СРПСКОВОЈНИЧКОЛОГОРСКОПОЗОРИШТЕУЛАЗУАЗУКОДБИЗЕРТЕ

В
изне мо гли, боле сни, под ути ца јем кли ме на коју су се тешко при ви ка ва ли, вој ни ци су често западали 
у тешка депре сив на ста ња. У лого ру је посто ја ла само кан ти на у којој је могло да се купи пиће. Све ове 
окол но сти пого до ва ле су тешком кри ми на лу, коц ки, пијан стви ма, само у би стви ма и све чешћим уби-
стви ма. На Коман ди је било да одлу чи како да се из те ситу а ци је иза ђе. Спа со но сно реше ње било је у 
томе да се орга ни зу ју неке забав не вече ри и, нарав но, позо ри ште, о којем је сво ја сећа ња забе ле жио 
глу мац Душан Цвет ко вић Дуца („Срп ско вој нич ко позо ри ште у Бизер ти – Афри ка“, мемо ри јал на зби р ка 
МПУС). 

У лого ру су, изме ђу оста лих, били позна ти глум ци Дими три је Гинић и Душан Живо тић, као и путу-
ју ћи глу мац, ина че собо-сли кар Миро слав Крстић Шти ха. Уско ро им се при дру жу ју глум ци који на вест 
о осни ва њу позо ри шта пре ла зе из лого ра у окол ним мести ма (Сиди Абда лах, Оран, твр ђа ва Мерз ел 
Кебир...): Душан Раден ко вић, Андра Ћур чић, Душан Бур за, затим Алек сан дар Злат ко вић и Душан Цвет-
ко вић који ће се поред Шти хе наро чи то иста ћи тума че њем жен ских лико ва, Коста Јова не ско вић (који се 
бавио и фото гра фи јом, па је мно ге од ових тре ну та ка и ове ко ве чио) и др. Оста так ансам бла су чини ли 
ама те ри раз ли чи тих про фе си ја (адво кат, суди ја, хирург, публи ци ста, апо те кар, глав ни уред ник „Поли-
ти ке“, трго вац, обу ћар, ђаци под о фи цир ске шко ле...). У логор су сти гли и сли ка ри Јосиф Цар, Добро сав 
Воји но вић Пели кан и Или ја Кола ре вић. Душан Бур за (после рата суфлер у Опе ри) задр жан је у Лазу а зу 
на тран спор ту из туни ске бол ни це, те је и он постао члан овог позо ри шта. При ја ви ла се и неко ли ци на 
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LETHÉÂTREMILITAIRESERBEDUCAMPDELAZOUAZE,PRÈSDE
BIZERTE(TUNISIE,AFRIQUE)

L
e grand camp militaire de Lazouaze, desti né aux troupes de réserve serbes (et qui avait été habité par des 
troupes de zouaves français), était situé à 4 kilomètres de Bizerte, port de guerre sur la Méditerranée, au 
pied du mont Nador. Une vingtaine de barraques desti nées aux convalescents y étaient situées, tandis 
que le camp de l’école des sous-offi  ciers de Skopje se trouvait aux environs. De tous les camps serbes 
de convalescents, celui-ci avait des inconvénients les plus grands : loin de leur patrie, dans un monde 

complètement inconnu, à proximité du désert, exténués, malades, sous l’infl uence du climat auquel ils ne 
s’habituaient que diffi  cilement, les soldats étaient souvent accablés de graves états dépressifs. Le camp 
avait une canti ne où l’on pouvait se procurer des boissons. Toutes ces circonstances sti mulaient la hausse 
de la criminalité, du jeu, de l’alcoolisme ; les suicides et les meurtres devenaient de plus en plus fréquents. 
Il appartenait au Commandement de l’armée de décider comment résoudre une telle situati on. La soluti on 
salvatrice était de faire organiser des soirées diverti ssantes, y compris, bien entendu, le théâtre. L’acteur 
Dušan Cvetković Duca a noté ses souvenirs de ce théâtre (« Théâtre militaire serbe à Bizerte, Afrique », 
collection mémorielle du Musée de l’art théâtral de Serbie).

Ce camp abritait, parmi d’autres soldats, quelques acteurs connus : Dimitrije Ginić et Dušan Životi ć, ainsi 
que Miroslav Krsti ć Šti ha, acteur ambulant et peintre mural de par son méti er. Ils étaient vite rejoints par 
des acteurs qui, ayant reçu la nouvelle sur l’ouverture du théâtre, se sont déplacés des camps situés aux 
environs (de Sidi Abdallah, d’Oran, de la forteresse de Mers-el-Kébir...) : par Dušan Radenković, Andra Ćurčić, 
Dušan Burza, puis par Aleksandar Zlatković et Dušan Cvetković, qui, comme Štiha, se disti nguerait par son 
interprétati on des rôles féminins, puis par Kosta Jovanesković – qui faisait également de la photographie, de 
sorte qu’il a pu éterniser de nombreux évènements – et d’autres acteurs. Le reste de l’ensemble était formé 
des amateurs de professions diff érentes (avocat, juge, chirurgien, publiciste, pharmacien, éditeur en chef 
de « Politika », marchand, cordonnier, élèves de l’école de sous-officiers…). Les peintres Josif Car, Dobrosav 
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Rideau du théâtre à Lazouaze, peint par Josif Car, « Campement de l’armée serbe dans les montagnes de 
l’Albanie » ; dans le tympan au-dessus l’estrade, l’aigle blanc bicéphale en albâtre, fait par Miroslav Krstić Štiha

La Malédiction de jeune fille de Ljubinko Petrović, scène du spectacle

Завеса позоришта у Лазуазу коју је осликао Јосиф Цар, „Збег српске војске у планинама Албаније“; у 
тимпанону изнад позорнице двоглави бели орао у алабастеру, рад Мирослава Крстића Штихе 

Девојачка клетва Љубинка Петровића, сцена из представе 

Georges Dandin de Molière, Miroslav Krstić 
Štiha comme Madame de Sotenville 

Жорж Данден Молијера, Мирослав Крстић 
Штиха као Госпођа од Сотенвила 
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Cabaret, Radoje Romanović et Kosta Jovanesković Zuleïka de M. Nović, Nikola Spasić comme Zuleïka

Кабаре, Радоје Романовић и Коста Јованесковић Зулејка М. Новића, Никола Спасић као Зулејка

La Bataille de Kossovo de D. Ginić, scène du spectacle

Бој на Косову Д. Гинића, сцена из представе
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мај сто ра-зана тли ја који су желе ли да помог ну око изград ње позор ни це, која је „скро је на“ по нацр ти ма 
Гини ћа, а сли кар Дра го слав Васи ље вић Фига осли као је дра пе ри је на пред њим пор та ли ма; Михај ло 
Мика Петро вић је осли као заве су; Добро сав Ђор ђе вић – шуму, а Шти ха сео ске и град ске собе и салон. 
У гле да ли ште, које се нала зи ло у сло бод ном про сто ру, могло је да се сме сти око 250-300 гле да ла ца. 
Око репер то а ра је нај ви ше био анга жо ван Гинић, који је у недо стат ку ори ги нал них дра ма по сећа њу 
напи сао двадесетак кома да. 

Прва пред ста ва је изве де на 2. апри ла 1917: Пола зак вој ске на гра ни цу, у пре ра ди и режи ји Гини-
ћа. Већ сле де ћег дана игран је Дра га ше ви ћев Хај дук Вељ ко, тако ђе у Гини ће вој режи ји. Пре почет ка 
пред ста ве кроз Бизер ту је про шла повор ка уче сни ка јашу ћи на коњи ма; испред су била два тру ба ча, а 
пра тио их је орке стар којим је упра вљао Дра гу тин Покор ни. Сви ра ли су тада вео ма попу лар ни „Марш 
на Дри ну“ Ста ни сла ва Бинич ког. Поча сни гости су били наш коман дант Кар ло Михел и адми рал Гепрат 
(Емил Пол Емебл Гепрат / Émile Paul Aima ble Guépratt  e, 30. VIII 1856 – 21. IX 1939). У њихо ву част одсви-
ра не су наша хим на и „Мар се ље за“. Потом је оди гран „шаре ни про грам“: Морав ка Сре те но ви ћа, Жен-
ске сузе Дими ћа и У смрт Б. Цвет ко ви ћа. Хор којим је дири го вао мла ђи брат Д. Покор ног, отпе вао је 
„Косо во“ Даво ри на Јен ка. У самом кома ду Хај дук Вељ ка је тума чио Душан Раден ко вић, у изван ред но 
сачи ње ном кости му (црве но-пла вом, укра ше ном срмом), „ефект но је дело вао и нико није могао да 
пре по зна офар ба ну ћебад“. Пред ста ва је има ла тако вели ки успех да су чак и неки фран цу ски листо ви 
писа ли о њој. 

Публи ка је сва ким даном у све већем бро ју при сти за ла у позо ри ште, али је про стор био суви ше 
мали да при ми све заин те ре со ва не. Сто га је, опет пре ма одлу ци Коман де, поче ла изград ња позо ри шта 
амфи те а трал ног обли ка са лепе за сто рас по ре ђе ним седи шти ма, за око 2.500 гле да ла ца и исто толи ко 
места за ста ја ње, са нат кри ве ном позор ни цом и две про стра не гар де ро бе. Град ња је отпо че ла по свим 
оби чај ним про пи си ма: поста вљен је камен теме љац у који је узи да на пове ља. У полу кру жном тим па-
но ну, изнад позор ни це, Шти ха је изра дио, у ала ба сте ру, дво гла вог белог орла, чији је распон кри ла 
изно сио 4 м; Јосиф Цар је исли као заве су (8 x 6 м), на којој је пред ста вљен збег срп ске вој ске у пла ни на-
ма Алба ни је, а у пер спек ти ви су се нази ра ла срп ска села у пла ме ну. Насли кан је био и Вези ров мост. У 
првом пла ну, десном углу седи зами шљен на каме ну Краљ Петар I, а изнад њега је анђео са раши ре ним 
кри ли ма. 

У току град ње позо ри шта тру па је интен зив но дава ла пред ста ве у обли жњим лого ри ма: Сиди Абда-
ла ху, Сиди Фата ла ху, Сио ну и ази лу Бене гро. Захва љу ју ћи непо сред ној бли зи ни каме но ло ма, позо ри-
ште је изгра ђе но вео ма брзо и отпо че ле су при пре ме за пре ми је ру Субо ти ће вог Боја на Косо ву, које су 
тра ја ле само месец дана. И ово га пута Гинић је био реди тељ, а фото гра фи је све до че и о неве ро ват но 
ефект но сачи ње ним кости ми ма које је тако ђе он кре и рао. Комад је зах те вао вели ки број лепих и рас-
ко шних кости ма срп ског сред њо ве ков ног плем ства и оста лих двор ја на. У ту свр ху су успе шно офар ба ни 
„унтер ци ге ри“ и пот ко шу ље које су окре та не тако да про рез буде на леђи ма, а напред су при ши ва ни 
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Vojinović Pelikan et Ilija Kolarević ont eux aussi rejoint le camp. Dušan Burza (qui devait devenir souffl  eur à 
l’Opéra après la guerre) était retenu à Lazouaze durant le transport de l’hôpital tunisien, de sorte qu’il est 
lui aussi devenu membre du théâtre. Certains arti sans, qui voulaient aider avec la constructi on du plateau, 
eff ectué selon les esquisses de Ginić, l’ont rejoint aussi, tandis que le peintre Dragoslav Vasiljević-Figa a peint 
des draperies sur le portail ; Mihailo-Mika Petrović a peint le rideau ;  Dobrosav Đorđević, la forêt, et Šti ha 
les chambres des maisons de ville et de campagne et le salon.  Le gradin, situé dans l’espace libre, pouvait 
accueillir entre 250 et 300 spectateurs. C’est Ginić qui s’est engagé le plus au sujet du répertoire, ayant 
transcrit, par mémoire – faute des textes originaux – une vingtaine de pièces de théâtre. 

C’est le 2 avril 1917 qu’a été joué le premier spectacle, Le départ de l’armée à la fronti ère, adapté et mis 
en scène par Ginić. Le jour suivant déjà, on a joué Haïdouk Veljko de Dragašević, aussi mis en scène par Ginić. 
Avant le début de la pièce, un défi lé de ses parti cipants a traversé Bizerte en chevauchant ; il était précédé 
de deux trompe�  stes et suivi de l’orchestre dirigé par Draguti n Pokorni. Ils jouaient la « Marche à la Drina » 
de Stanislav Binički, pièce musicale très populaire à l’époque. Ce sont le commandant serbe Karlo Mihel et 
l’amiral Guépratt e (Émile Paul Aimable Guépratt e, né le 30 août 1856 et décédé le 21 novembre 1939) qui 
étaient les invités d’honneur ; c’est en leur honneur que les hymnes nati onaux serbe et la « Marseillaise » 
ont été joués. Ensuite, on a joué les variétés : La Moravka de Sretenović, Les larmes féminines de Dimić et 
À la mort de B. Cvetković. Le chœur, dirigé par le frère cadet de D. Pokorni, a chanté « Kossovo » de Davorin 
Jenko. Dans la pièce représentée, c’est Dušan Radenković qui a joué le rôle de Haïdouk Veljko, dans le costume 
préparé majestueusement (de couleurs rouge et bleue, au ti ssu scinti llant), qui « paraissait très eff ecti f et 
personne ne pouvait y reconnaître des couvertures de lit peintes ».  Le spectacle a connu un tel succès que 
même quelques journaux français en ont écrit. 

De jour en jour, le public affl  uait au théâtre dans un nombre croissant ; l’espace s’est avéré être trop peti t 
pour accueillir tous les intéressés. C’est pourquoi – encore une fois, selon la décision du Commandement 
–la constructi on du théâtre de forme amphithéâtrale a été initiée, aux sièges disposés en éventail, pouvant 
accueillir environ 2500 spectateurs et autant de personnes debout, à la scène couverte et à deux vastes 
garde-robes. Le début de la constructi on a été célébré selon les coutumes :  la pierre fondatrice a été posée, 
ensemble avec une charte de fondati on. Dans le tympan semi-circulaire en haut de l’estrade, un aigle blanc 
bicéphale a été construit en albâtre par Štiha, à l’envergure de 4 mètres ; Josif Car a peint le rideau (8 x 6 
mètres) représentant le campement de l’armée serbe dans les montagnes de l’Albanie ; en perspecti ve, on 
entrevoyait les villages serbes en fl ammes. Le pont du Vizir était peint aussi. Au coin à droite du premier plan 
était représenté le roi Pierre Ier, assis sur une pierre et contemplati f, surmonté d’un ange aux ailes déployés. 

Durant la constructi on du théâtre, la troupe montait, de manière intensive, des spectacles dans les camps 
environnants : à Sidi-Abdallah, à Sidi-Fathallah, à Sion et dans l’asyle de Bénégro. Grâce à la proximité d’une 
carrière, le théâtre a été construit rapidement et des préparati ons pour la première de la Bataille de Kossovo 
de Suboti ć ont commencé ; elles ne devaient durer qu’un mois. Cett e fois-ci aussi, c’est Ginić qui était metteur 



18

дупли крсто ви. Пла ште ви и саре су пра вље ни од шатор ских кри ла и опши ва ни крзном куни ћа. За цара 
Лаза ра је ими ти ран и хер ме лин. За шесна ест кости ма су пра вље ни окло пи и каци ге од кон зер ви које 
су мај сто ри узи ма ли из кан ти не и „иску ца ва ли чуда“ – на неким окло пи ма је чак ими ти ра на рибља 
крљушт. Тур ске кости ме није било тешко напра ви ти, јер се у Афри ци могло лако доћи до сви ле и срме. 
Кости ме је шио чика Жика, аба џи ја из Аран ђе лов ца. Публи ка је била оду ше вље на. У гле да ли шту је међу 
гости ма био и адми рал Гепрат, који се после пред ста ве попео на сце ну и сва ко ме пона о соб чести тао.

Беле шке Душа на Цвет ко ви ћа доно се и исцрп не подат ке о углав ном наци о нал ном и попу лар ном 
репер то а ру који је бро јао 41 комад 23 дома ћа ауто ра и 30 насло ва 16 стра них ауто ра, међу који ма 
је нај ви ше фран цу ских (Ж. Б. П. Моли јер, Ежен Лабиш, Октав Мир бо, Вик то ри јен Сар ду, Алек сан дар 
Бисон, Алфред Капис...).  Поку шај да се на сце ну поста ви и неко дело из салон ског репер то а ра (Сар ду-
о ва Отаџ би на, са темом из вре ме на Фран цу ске рево лу ци је) није наи шао на одо бра ва ње публи ке, док 
је вео ма леп успех имао комад Срп ска душа фран цу ског ауто ра Ж. Гра мо на, о дога ђа ји ма са Солун ског 
фрон та.

Пред ста ве су игра не до 23. окто бра 1918; у ско ро 200 пред ста ва насту пи ло је око 90 про фе си о нал-
них глу ма ца и ама те ра, пред око 800.000 гле да ла ца међу који ма су били пре све га срп ски вој ни ци и 
офи ци ри, затим гости из Бизер те, пред став ни ци фран цу ске вој ске међу који ма је био поча сни и увек 
радо виђе ни гост адми рал Гепрат, те пред став ник фран цу ске вла де у Туни су Режан Ала пе ти, Туни ша ни, 
бол ни чар ке Енгле ски ње и Фран цу ски ње... Вој ни ци су има ли бес пла тан улаз, а офи ци ри су пла ћа ли 1 
фра нак; од при хо да су ку по ва ни шмин ка, гар де ро ба и дру га опре ма за позо ри ште. 

Поред намен ски сази да ног амфи те а тра, позо ри ште у Ла зу а зу се од оста лих срп ских рат них позо-
ри шта исти че по још два кури о зи те та. Пред ста ве је редов но пра тио лист „Напред“ који је изла зио у 
Афри ци (уред ник проф. др Весе лин Чај ка но вић), и то на ћири ли ци, захва љу ју ћи фран цу ском офи ци-
ру Албе ру Офе ру који је ову штам па ри ју наба вио 1916. и при кљу чио је фран цу ској штам па ри ји „Сен 
Пол“. Током рада позо ри ште је сте кло и знат ни фун дус кости ма, чији дета љан попис се чува у МПУС. 
Међу даро дав ци ма су, поред самих глу ма ца, биле сестре енгле ског вицекон зу ла, мно га цивил на и вој-
на лица, као и Срби добро вољ ци из Аме ри ке, који су пред одла зак на фронт оста ви ли сво ја цивил на 
оде ла. По одлу ци мини стра вој ног, 1919. овај фонд је пре дат Народ ном позо ри шту у Бео гра ду и Вој ном 
музе ју. Спро вод ник гар де ро бе је био Алек сан дар Злат ко вић, а инспек тор свих вој нич ких позо ри шта 
Бра на Цвет ко вић.

Пре не си мо и део сећа ња на ово позо ри ште које је пово дом јед ног госто ва ња бео град ског Народ-
ног позо ри шта у Загре бу 1924, пет годи на касни је забе ле жио хрват ски књи жев ник Анте Ковач, и сам 
сво је вре ме но у свој ству пот по руч ни ка годи ну дана ста ци о ни ран у Лазу а зу („Вре ме“, 7. новем бар 1929). 
Посе тио је тада у гар де ро би већ оста ре лог Чика Гину (Д. Гини ћа), а са Алек сан дром Злат ко ви ћем у 
дужем сусре ту обно вио сећа ња на заро бље нич ке позо ри шне дане. „Боже, какве нео бич не и инте ре-
сант не пред ста ве! Адми рал Гепрат и дру ги фран цу ски гости не могу да се сна ђу од уди вље ња. Па те 
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en scène ; les photos témoignent des costumes effectivement fabriqués, qui étaient, en effet, sa création 
aussi. La pièce exigeait un grand nombre de beaux costumes somptueux de la noblesse serbe médiévale et 
des courtisans. À ces fi ns, de long caleçons étaient peints avec succès, ainsi que les maillots de corps, tournés 
de sorte que la fente soit au dos, alors que les croix doubles étaient cousues avant. Les capes et les ti ges des 
bott es étaient fabriqués en toile de tente et brodées de la fourrure de lapin. Pour le tsar Lazar, l’hermine était 
imitée. Pour seize costumes, les armures et les casques étaient fabriqués à parti r des boîtes de conserves, 
prélevées de la canti ne par les arti sans qui y « forgeaient des merveilles » : quelques armures contenaient 
même l’imitati on de l’écaille du poisson. Les costumes turcs n’étaient pas diffi  ciles à arranger, vu qu’en 
Afrique ce n’était pas compliqué de se fournir de la soie et du ti ssu scinti llant. Les costumes ont été cousus 
par l’« oncle » Žika, drapier d’Aranđelovac. Le public était transporté d’enthousiasme. L’amiral Guépratt e était 
parmi les spectateurs ; à la fi n du spectacle, il est monté sur scène pour féliciter personnellement chaque 
parti cipant. 

Les notes de Dušan Cvetković comportent des données minuti euses sur le répertoire surtout national et 
populaire, qui comptait 41 pièces, dont 23 étaient des auteurs serbes, ensemble avec 30 ti tres de 16 auteurs 
étrangers, parmi lesquels les Français étaient les plus nombreux (J.-B. P. Molière, Eugène Labiche, Octave 
Mirbeau, Victorien Sardou, Alexandre Bisson, Alfred Capus...).  La tentati ve de mett re en scène aussi une 
pièce de répertoire des salons (Patrie de Sardou, ayant comme cadre l’époque de la révoluti on française) 
n’a pas eu l’approbati on du public, tandis que la pièce L’âme serbe de l’auteur français G. Grammont, sur les 
événements du Front de Salonique, a connu un grand succès.

Les spectacles étaient joués jusqu’au 23 octobre 1918. Dans presque 200 spectacles, environ 90 acteurs, 
professionnels et amateurs, ont joué devant environ 800 000 spectateurs, dont la plupart étaient les soldats 
et les offi  ciers serbes, puis les invités de Bizerte, les représentants de l’armée française, parmi lesquels était 
l’amiral Guépratt e, comme invité d’honneur et toujours bienvenu, puis le régent Alapeti te, représentant 
du gouvernement français en Tunisie, des Tunisiens, des infi rmières anglaises et françaises... Les soldats 
bénéfi ciaient de l’entrée libre, alors que le prix de billet pour les offi  ciers se montaient à 1 franc. Les revenus 
servaient à se procurer du maquillage, des costumes et autre équipement pour le théâtre.  

Outre l’amphithéâtre constuit, le théâtre de Lazouaze se disti nguait des autres theâtres militaires serbes 
par deux traits singuliers. Les spectacles étaient suivis régulièrement par le magazine « Napred », qui sortait 
en Afrique (édité par le dr Veselin Čajkanović, professeur d’université), en lett res cyrilliques, grâce à Albert 
Off ert, offi  cier français qui s’est procuré cett e imprimerie en 1916 et l’a jointe à l’imprimerie française de 
« Saint-Paul ». Pendant son travail, le théâtre s’est muni d’un fonds considérable de costumes, dont le 
recensement détaillé est sauvegardé au MATS. Ensemble avec les acteurs, les donateurs étaient les sœurs 
du vice-consul anglais, de nombreuses personnes civiles et militaires, ainsi que les Serbes volontaires de 
l’Amérique qui devaient déposer leurs costumes civils. Selon la décision du ministre militaire, ce fonds a été 
transféré au Théâtre nati onal à Belgrade et au Musée militaire en 1919. Aleksandar Zlatković a été chargé de 
transférer la garde-robe, alors que Brana Cvetković était l’inspecteur de tous les théâtres militaires.
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глу ми це! (...) Тре ба ло је виде ти Злат ко ви ћа као Бен га ли ну у Мадам Мон го ден или као Зулеј ку или као 
Анже ли ку у Жор жу Дан де ну! (...) Фран цу зи су озбиљ но пита ли: ‘Како се зове та сјај на глу ми ца?’ Шти ха 
је играо сери о зни је госпо ђе (...) Сум њам да је игде у саве знич ким вој ска ма било савр ше ни јих жен-
ских кре а ци ја од ових мушких у Лазу а зу! И коли ко је ту било сло вен ске топли не!“ Ковач овде беле жи 
и анег до те: нео бич ну сце ну кад се Гепрат усред пред ста ве поја вио у гле да ли шту, па су сви при сут ни по 
про пи су салу ти ра ли адми ра лу, рачу на ју ћи и „жене“ у сук ња ма на бини, или кад је неки добро во љац 
из Аме ри ке пла тио пет фра на ка неком срп ском вој ни ку како би му уго во рио саста нак са Зулеј ком – коју 
је ван ред но добро, и глу мом и песмом, тума чио наред ник Спа сић. Он завр ша ва текст кон ста та ци јом 
да је ово вој нич ко позо ри ште због сво је уло ге у поди за њу мора ла има ло већи зна чај него било које 
после рат но у земљи: „А Гини ћев импро ви зо ва ни теа тар је био бистар срп ски и југо сло вен ски све ти о-
ник неко ли ко хиља да кило ме та ра дале ко од Отаџ би не, испод Кап Над о ра, где се тако често потре сно 
узди за ло и ода кле се тако сен ти мен тал но гле да ло са туђег песка пре ко голе мих и суд бин ских вало ва...“   
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Aspect de la reliure-imprimerie à Bizerte, qui publiait le journal « Napred » (éditeur en chef professeur Veselin Čajkanović) 

Изглед књиговезнице-штампарије у Бизерти која је издавала лист „Напред“ (главни уредник проф. Веселин Чајкановић) 
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Transmett ons aussi une parti e des souvenirs de ce théâtre, notés par Ante Kovač, écrivain croate – lui 
aussi stati onné à l’époque concernée à Lazouaze en qualité du sous-lieutenant –, à l’occasion d’une visite 
du Théâtre nati onal de Belgrade à Zagreb en 1924, publiées cinq ans plus tard (« Vreme » du 7 novembre 
1929). Il a, à cett e occasion, rendu visite l’« oncle » Gina (D. Ginić), déjà vieilli, à la garde-robe du théâtre, 
et a, ensemble avec Aleksandar Zlatković, renouveléé ses souvenirs des journées théâtrales prisonnières. 
« Mon Dieu, quel spectacle singulirer et éblouissant � L’amiral Guépratte et les autres convives français ne 
pouvaient se rétablir de l’enthousiasme. Mais ces actrices-là ! […] Il fallait voir Zlatković comme Bengaline 
dans Madame Mongodin ou comme Zouleïka ou comme Angélique de George Dandin ! […] Les Français 
étaient sérieux en demandant : ‘Quel est le nom de cett e actrice merveilleuse ?’ En revanche, Štiha jouait les 
rôles des dames plus sérieuses […]. Je doute que nulle part, parmi les armées des alliés, on ait pu voir des 
interprétati ons féminines plus parfaites que celles jouées par les hommes à Lazouaze ! Et combien y était de 
chaleur slave ! » Kovač note ici des anecdotes aussi : la scène fabuleuse où l’amiral Guépratte a apparu parmi 
les spectateurs en plein spectacle, de sorte que tous saluaient l’amiral selon les règles, y inclus les « femmes » 
sur scène, vêtus de jupes ; ou, lorsqu’un volontaire de l’Amérique a payé cinq francs à un soldat français pour 
lui organiser un rendez-vous avec Zouleïka, jouée extraordinairement bien, avec le jeu et le chant, par le 
sergent Spasić. Il termine son texte par la constatati on que ce théâtre militaire a exercé une infl uence plus 
grande que n’importe quel théâtre dans le pays d’après-guerre, vu son rôle dans la hausse du moral des 
soldats : « Mais le théâtre imporvisé de Ginić était un phare claire, serbe et yougoslave, à quelques milliers de 
kilomètres de la Patrie, sous le Cap Nador, où l’on soupirait si fréquemment et de manière si bouleversante 
et d’où l’on observait, de manière si senti mentale, depuis le sable d’un pays étranger, à travers les vagues 
énormes et fatales… ».   
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L’amiral Guépratte était le président d’honneur de La grande soirée artistique, programme dramatique et musical représenté 
le 4 août 1918 en faveur de la « Confrérie de l’armée et de la marine »

Адмирал Гепрат био је почасни председник Велике уметничке вечери, драмско-музичког програма 
изведеног 4. августа 1918. у корист „Братства војске и морнарице“
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Адмирал Гепрат био је почасни председник Велике уметничке вечери, драмско-музичког програма 
изведеног 4. августа 1918. у корист „Братства војске и морнарице“

Affiches des spectacles imprimées dans le journal « Napred »

Позоришни плакати штампани у листу „Напред“

Artilleria rusticana de B. Cvetković, scène du spectacle, dans la représentation des élèves de l’École des sous-officiers à Lazouaze, 1918. 

Артиљерија рустикана Б. Цветковића, сцена из представе у извођењу питомаца Подофицирске школе у Лазуазу, 1918. 
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ПОЗОРИШТЕJУГОСЛОВЕНСКЕДИВИЗИЈЕ
(КРФ,СОЛУН,ХАЛКИДИКИ,ДОЊИПОЖАР–ГРЧКА)

Ј
уго сло вен ска диви зи ја, која је 1917. обра зо ва на од Вар дар ске диви зи је и југо сло вен ских добро во-
ља ца, има ла је сво је вој нич ко позо ри ште на самом фрон ту – нај ста ри је и нај ве ће у срп ској вој сци: 
Позо ри ште Вар дар ске, касни је Југо сло вен ске диви зи је. Њего ва исто ри ја почи ње још на Крфу, у 
првим дани ма изгнан ства, почет ком 1916. у Првом бата љо ну XXI пука, где су испр ва при ре ђи ва не 
вој нич ке заба ве на који ма се реци то ва ло и пева ло, у хору и уз гусле. Убр зо се осе ти ла потре ба за 

масов ни јом и озбиљ ни јом заба вом, те позна ти бео град ски сати ри чар, глу мац и сли кар Бра на Цвет ко-
вић осни ва позо ри ште којим је упра вљао, где је режи рао пред ста ве и играо у њима. 

Кра јем мар та 1916. поје ди не опо ра вље не једи ни це пола зе са Крфа на фронт ка Солу ну, после чега 
се цела Диви зи ја уло го ри ла на Хал ки ди кију, у бли зи ни села Захар џи ја. Про гра ми вој нич ких заба ва 
доби ја ју мно го боље усло ве и озбиљ ни ји карак тер, за шта нај ви ше заслу га има ју про фе си о нал ни глум-
ци који су се ту нашли, а наро чи то Сима Ста но је вић Шућур, члан Народ ног позо ри шта у Ско пљу. Тру па 
од тридесетак акте ра је убр за но саку пља ла гар де ро бу, пра ви ла кули се, при ба вља ла тек сто ве и поче ла 
са при пре мом пред ста ва. Већ у мају 1916. је реа ли зо ва на прва пред ста ва која се састо ја ла од при год ног 
пре да ва ња, сокол ских вежби и Шућу ро вог кома да писа ног за ову при ли ку – Осве ти мо Срби ју. При ка-
зи ва ње пред ста ва је наста вље но кад год су то вој на деј ства дозво ља ва ла. Репер то ар је био искљу чи во 
наци о нал ни. Сви су били задо вољ ни радом позо ри шта у тешким рат ним усло ви ма, са коман дом арми-
је на челу.  У јед ној од писа них наред би, која се чува у МПУС, коман дант нагла ша ва: „Бла го да ре ћи Богу, 
народ ном духу, глум ци ма, морал је код мојих тру па порас тао“.  

Нажа лост, већ сре ди ном јула наста вљен је пут ка Солу ну. У првом засто ју, код места Вар те коп, одмах 
је начи њен поку шај орга ни зо ва ња нове сце не који је осу је ћен бугар ским напа дом. Све до јану а ра 1917. 
усле ди ле су вели ке рат не опе ра ци је на одбра ни Солу на, после чега је Диви зи ја посла та на Моглен ски 
фронт. У таквим окол но сти ма о позо ри шту није могло бити ни гово ра, али су глум ци заба вља ли вој ни ке 
у рово ви ма кад год и како год су могли.
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LETHÉÂTREDELADIVISIONYOUGOSLAVE
(CORFOU,THESSALONIQUE,CHALCIDIQUE,DONYIPOZHAR–GRÈCE)

L
a division yougoslave, formée en 1917 à parti r de la Division du Vardar et des volontaires yougoslaves, 
avait son théâtre militaire sur le front même, le plus ancien et le plus grand dans l’armée serbe : à savoir, la 
Théâtre de la Division du Vardar, plus tard de la Division yougoslave. Son histoire commence déjà à Corfou, 
dès les premières journées d’exil, au début de l’année 1916, dans le Premier bataillon du 21e régiment, 
où on organisait d’abord des diverti ssments avec les récitati ons et les chants, en chœur ou accompagné 

du guzla. On a rapidement ressenti  le besoin d’un diverti ssement de masse et plus sérieux, de sorte que Brana 
Cvetković, sati rique, acteur et peintre belgradois réputé, a fondé le théâtre qu’il devait diriger, mett re les 
spectacles en scène et y interpréter des rôles. 

Vers la fi n du mars 1916, quelques unités rétablies ont quitt é le Corfou pour att eindre le Front de Salonique ; 
ensuite, toute la Division s’est cantonnée à Chalcidique, près du village de Zahardzia. Les programmes des 
fêtes militaires ont bénéfi cié de meilleures conditi ons et ont obtenu un caractère beaucoup plus sérieux, grâce 
aux acteurs professionnels qui s’y sont trouvés, surtout à Sima Stanojević Šućur, membre du Théâtre nati onal 
de Skopje. La troupe composée d’une trentaine de parti cipants collectait les costumes à la hâte, bâti ssait des 
coulisses, acquérait des textes et s’est mise à préparer les spectacles. En mars 1916 déjà, on a réalisé le premier 
spectacle, composé d’une conférence de circonstance, des exercices de « soko » (jeunes sporti fs) et de la pièce 
de Šućur, rédigée spécialement pour cett e occasion-ci et inti tulée Vengeons la Serbie. Les représentati ons 
des spectacles a été conti nué chaque fois que les missions militaires le permett aient. Le répertoire était 
exclusivement nati onal. Tous – avec le Commandement de l’armée en tête – étaient contents des acti vités du 
théâtre dans les conditi ons graves de la guerre. Dans un des ordres écrits, conservé au MATS, le commandant 
souligne : « C’est grâce à Dieu, à l’esprit du peuple, aux acteurs, que le moral de mes troupes a augmenté. » 

Malheureusement, dès la moiti é du juillet, la route pour Thessalonique a conti nué. Dès le premier repos, 
à proximité du village de Vertekop, on a fait la tentati ve d’organiser une scène nouvelle ; elle a été contrariée 
par l’assaut bulgare. Jusqu’au janvier 1917, des grandes opérati ons pour la défense de Thessalonique ont suivi, 
après quoi la Division a été envoyée au front de Moglena. Dans de telles circonstances, le théâtre était hors 
questi on ; cependant, les acteurs diverti ssaient les soldats dans les tranchées de toutes les manières et dans 
toutes les circonstances possibles.
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Сре ди ном 1917. Диви зи ја се уло го ри ла у месту Доњи Пожар и позо ри ште поно во делу је већ од 
кра ја јуна; глум ци ста ну ју у шато ри ма, игра ју на позор ни ци од каме на, земље и пру ћа. Под упра вом 
резер вног капе та на Мила на Радо са вље ви ћа, ина че секре та ра Мини стар ства гра ђе ви на, у позо ри шту 
је извр ше на реор га ни за ци ја, оси гу ра ни су стал ни при хо ди за њего во одр жа ва ње, напра вљен је декор, 
наба вље на гар де ро ба. Кад су вре мен ски усло ви оне мо гу ћи ли при ка зи ва ње пред ста ва на отво ре ном, 
Радо са вље вић орга ни зу је поди за ње позо ри шне згра де: сце на је била широ ка 7 и дубо ка 5 мета ра, 
амфи те а трал но поре ђа не клу пе су могле да при ме 600 гле да ла ца (око њих је, на наро чи то уздиг ну том 
пар те ру, могло ста ти још пре ко 800 људи); испред позор ни це је био уко пан орке стар са седи шти ма и 
пул то ви ма, а у згра ди су се нала зи ли и гар де ро ба и две мање про сто ри је за ста но ва ње. Заве су сачи ње-
ну од 20 шатор ских кри ла, уља ним боја ма је осли као бео град ски сли кар Коста Мили че вић, а пред ста-
вља ла је визи ју рање ног вој ни ка – срећ ни завр ше так рата и повра так кући; изнад су били позо ри шни 
сим бо ли, а на фаса ди краљ и пре сто ло на след ник. Позо ри ште дости же свој врху нац, орга ни за ци ја је 
на висо ком нивоу, ква ли тет пред ста ва тако ђе, у тру пи је неко ли ко про фе си о нал них глу ма ца и дру гих 
позо ри шних делат ни ка, редов ни при хо ди су обез бе ђе ни из добро вољ них при ло га (уме сто ула зни ца). 
Сачи ње на је импо зант на библи о те ка од 67 драм ских тек сто ва, дома ћих и пре ве де них, углав ном забе-
ле же них по сећа њу глу ма ца, а које је један од вој ни ка, ина че књи го ве зац, „уко ри чио“ шатор ским кри-
ли ма. Иако у рат ним усло ви ма, пред ста ве су оби ло ва ле и сцен ским ефек ти ма: бен гал ска ватра, муње, 
гро мо ви, вода из чесме, живи коњ... Да би се про бе и пред ста ве нео ме та но одр жа ва ле, чла но ви позо-
ри шта су рас по ре ђе ни у теле граф ске и бол нич ке чете, а обез бе ђе на им је и зајед нич ка исхра на.

Већи на вој ни ка никад рани је није била у позо ри шту, па је пре сва ког ком пли ко ва ни јег и важни јег 
кома да држа но увод но пре да ва ње. Иако су вој ни ци нај ви ше воле ли шале, било је вели ког инте ре со ва-
ња и за озбиљ не кома де. Већи на пред ста ва је има ла по неко ли ко репри за, а нај по пу лар ни је – по пра-
ви лу је реч о дели ма наци о нал не књи жев но сти – дожи ве ле су и десе так при ка зи ва ња. 

Поред поме ну тог Симе Ста но је ви ћа Шућу ра, међу про фе си о нал ним глум ци ма овде су били глу мац 
и реди тељ Народ ног позо ри шта Дра го љуб Гошић, као и пото њи члан овог теа тра Ђура Марин ко вић, 
одли чан тенор који је са успе хом тума чио жен ске лико ве. Оста так тру пе су чини ли сту ден ти, учи те љи, 
чинов ни ци, зана тли је... као и један управ ник цир ку са. 

Како беле жи Годи шњак Народ ног позо ри шта, пред офан зи ву, кад је тре ба ло осло бо ди ти отаџ би-
ну из које се тако дав но оти шло, „силан дух и пове ре ње у побе ду про ве ја ва ли су кроз редо ве у вој-
сци и лепо је било виде ти како су после пред ста ве дугач ке коло не вој ни ка напу шта ле позо ри ште са 
песмом која се пола ко губи ла у ноћи“. Нај бо љи доказ о неве ро ват ном успо ну и успе ху овог теа тра пру-
жа пода так да је 10. авгу ста 1918. оди гра на јуби лар на, сто та пред ста ва! Два де сет дана касни је, сти гла 
је наред ба којом је нало жен покрет у Сара ћи но во; био је то крај Позо ри шта Jугословенске диви зи је. 
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Vers la moiti é de 1917, la Division s’est cantonnée dans le village de Donyi Pozhar, de sorte que le théâtre 
s’est remis au travail déjà vers la fi n de juin ; les acteurs habitaient les tentes et jouaient sur le plateau fait de 
pierre, terre et faisceaux. Sous la gesti on de Milan Radosavljević, capitaine de réserve et secrétaire du Ministère 
de la constructi on, une réorganisati on a été eff ectuée au théâtre, les revenus réguliers pour son entreti en ont été 
assurés, le décor a été fait et les costumes ont été obtenus. Puisque les conditi ons météorologiques rendaient 
impossible la représentati on des spectacles en plein air, Radosavljević a organisé la constructi on du bâti ment 
de théâtre. La scène avait 7 mètres de largeur et 5 mètres de profondeur ; ses banquett es, disposées en mode 
amphithéâtral, pouvaient accueillir 600 spectateurs (autour d’eux, sur le parterre relevé, encore plus de 800 
personnes pouvaient être disposées). Devant la scène se trouvait la fosse d’orchestre, avec les sièges et les 
pupitres, tandis que dans le bâti ment se trouvaient une garde-robe et deux peti tes pièces à vivre. Le rideau, 
fait à parti r de 20 toiles de tente, a été peint à l’huile par Kosta Miličević, peintre belgradois ; elle représentait la 
vision d’un soldat blessé, à savoir la fi n heureuse de la guerre et le retour à la maison. Les symboles de théâtre 
se trouvaient en haut, et la façade représentait le Roi et l’hériti er du trône. Le théâtre a att eint son apogée, 
l’organisati on était à un niveau très élevé, ainsi que la qualité des pièces joués ; la troupe contenait déjà quelques 
acteurs professionnels et d’autres arti stes de théâtre. Les revenus étaient assurés par la charité (au lieu de la 
vente des billets). Une bibliothèque impressionnante a été bâti e, composée de 67 textes dramati ques, nati onales 
ou traduites, notés avant tout selon la mémoire des acteurs et reliés par un soldat (relieur par méti er) en toile 
de tente. Malgré les conditi ons de guerre, les spectacles abondaient en eff ets spéciaux : le feu de Bengal, la 
foudre, les tonnerres, l’eau du robinet, le véritable cheval… Afi n de monter des répéti ti ons et des spectacles 
sans interrupti on, les membres du théâtre étaient disposés dans des troupes de télégraphistes et des troupes 
sanitaires, et l’alimentati on commune leur était assurée.

La majorité de soldats ne s’était jamais rendu au théâtre auparavant, de sorte qu’avant chaque pièce plus 
complexe et plus importante, on avait une conférence d’ouverture. Quoique les soldats aimaient surtout les 
plaisanteries, l’intérêt était aussi grand pour les pièces plus sérieuses. La plupart de spectacles avaient plusieurs 
reprises, et le plus populaires – c’étaient surtout des pièces provenant de la litt érature nati onale – bénéficiaient 
d’une dizaine de représentations.

À part Sima Stanojević Šućur, parmi les soldats se trouvaient des acteurs profesionnels comme Dragoljub 
Gošić, acteur et mett eur en scène du Théâtre nati onal, ainsi que Đura Marinković, ténor excellent qui interprétait 
avec succès les rôles féminins et qui devrait devenir membre du même théâtre. Les étudiants, insti tuteurs, 
employés, arti sans, ainsi qu’un directeur du cirque, formaient le reste de la troupe, ensemble avec les autres 
professionnels.

Comme c’est noté dans les Annales du Théâtre nati onal, avant l’off ensive, où il fallait libérer la Patrie qu’on 
avait quitt é il y avait longtemps, « un esprit puissant et une forte foi à la liberté apparaissaient parmi les rangs de 
l’armée ; c’était un spectacle précieux de voir, la nuit, après le spectacle, de longues colonnes de soldats quitt er 
le théâtre avec un chant, qui se perdait lentement la nuit. » La meilleure preuve de l’essor et de la réussite de ce 
théâtre représente le fait que le 10 aout 1918, on a joué un spectacle jubilaire, le centi ème ! Vingt jours plus tard, 
un ordre est arrivé, commandant le mouvement à Saratyinovo : ce fut la fi n du Théâtre de la Division yougoslave. un ordre est arrivé, commandant le mouvement à Saratyinovo : ce fut la fi n du Théâtre de la Division yougoslave. 
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L’ensemble du « Théâtre militaire de la Division du Vardar (yougoslave) » sur scène, 1918.

Ансамбл Војничког позоришта Вардарске (Југословенске) дивизије на сцени, 1918.

Les acteurs apprennent les rôles dans l’extérieur 
Deux sergents de N. S. Đurković, Jakovljević 
dans le rôle du maréchal Vukasović, 1918. 

Глумци уче улоге у екстеријеру Два наредника Н. С. Ђурковића, Јаковљевић 
у улози Маршала Вукасовића, 1918.
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L’Assaillant, Dragoljub Gošić comme Selim-Bey et instituteur Tošić comme Emina, 1918.

Зулумћар, Драгољуб Гошић као Селим Бег и учитељ Тошић као Емина, 1918.

Koštana de B. Stanković, Nebojša Ćosić comme Stojan et Đura Marinković comme Koštana, 1918. 

Коштана Б. Станковића, Небојша Ћосић као Стојан и Ђура Маринковић као Коштана, 1918. 
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ПОЗОРИШТЕ„ТОШАЈОВАНОВИЋ“
(СОЛУН,ВОДЕН–ГРЧКА)

О
раду вој нич ког позо ри шта „Тоша Јова но вић“, које је до рата било повла шће но обла сно позо ри-
ште у Бито љу, гово ри нам девет стра на запи са који се чува у МПУС. Током ева ку а ци је Срби је цела 
про фе си о нал на тру па овог теа тра, са управ ни ком Миха и лом Лази ћем на челу, успе ла је да се са 
добрим делом библи о те ке и гар де ро бом пре ба ци у Солун. По одо бре њу начел ни ка шта ба Врхов-
не коман де, при сту па ју им и глум ци вој ни обве зни ци, као и неке глу ми це, који су се прво као боле-

сни, па онда као рекон ва ле сцен ти нала зи ли у гра ду и око ли ни.

При ка зи ва њем Нуши ће вог Обич ног чове ка, 30. јану а ра 1917. у згра ди солун ског Позо ри шта „Оде-
он“, почи ње сери ја пред ста ва у овој сали; потом је тру па пре ба че на у Рекон ва ле сцент но оде ље ње у 
Воде ну, с тим да даје бес плат не пред ста ве за офи ци ре и вој ни ке у том оде ље њу и лого ру IV допун ског 
бата љо на, а уве че у гра ду – за гра ђан ство и офи ци ре, уз напла ту ула зни ца. Овде се тру пи при кљу чу ју 
још неки глум ци и глу ми це НП у Бео гра ду и НП у Ско пљу.

Пред ста ве су има ле знат ног ути ца ја, наро чи то у кру го ви ма боле сни ка, рање ни ка и рекон ва ле сце-
на та. Ово позо ри ште је ради ло од 30. јану а ра до 5. авгу ста 1917. у Солу ну (50 пред ста ва), од 20. авгу ста 
1917. до 20. сеп тем бра 1918. у Воде ну, када се по наре ђе њу мини стра вој ног вра ти ло у Битољ и наста-
ви ло сво ју редов ну делат ност 28. окто бра 1918. Тру па је више пута игра ла пред ста ве и на госто ва њи ма: 
у Рекон ва ле сцент ном оде ље њу у Зеј тин ли ку, у Микри, затим у Вер те ко пу, Енгле ској бол ни ци у Воде ну 
итд. Позо ри ште је дало укуп но око 211 пред ста ва.

Током две годи не тра ја ња, састав ове тру пе коју су чини ли про фе си о нал ни глум ци пре тр пео је мање 
изме не. Као ста ти сти и хор кори шће ни су ама те ри. Изве де но је укуп но 36 дела срп ских и сло вен ских 
ауто ра (нека од њих и пре ко 20 пута), те 35 дела стра них ауто ра, међу који ма су и Алек сан дар Дима 
Син, Ежен Лабиш, Вик то ри јен Сар ду, Жан Ришпен, Алек сан дар Бисон,  Еду ард Бри збар / Ежен Нис, Анри 
Мејак / Лидо вик Але ви, Анхелм Гиме ра, Пао ло Ђако ме ти, Хозе Ече га рај, па чак и Хен рих Ибзен (Аве ти) 
и Ежен Ростан (Сира но Бер же рак – III и V чин)...

О
сни, па онда као рекон ва ле сцен ти нала зи ли у гра ду и око ли ни.

При ка зи ва њем Нуши ће вог 
он“, почи ње сери ја пред ста ва у овој сали; потом је тру па пре ба че на у Рекон ва ле сцент но оде ље ње у 
Воде ну, с тим да даје бес плат не пред ста ве за офи ци ре и вој ни ке у том оде ље њу и лого ру IV допун ског 
бата љо на, а уве че у гра ду – за гра ђан ство и офи ци ре, уз напла ту ула зни ца. Овде се тру пи при кљу чу ју 
још неки глум ци и глу ми це НП у Бео гра ду и НП у Ско пљу.

Пред ста ве су има ле знат ног ути ца ја, наро чи то у кру го ви ма боле сни ка, рање ни ка и рекон ва ле сце-
на та. Ово позо ри ште је ради ло од 30. јану а ра до 5. авгу ста 1917. у Солу ну (50 пред ста ва), од 20. авгу ста 
1917. до 20. сеп тем бра 1918. у Воде ну, када се по наре ђе њу мини стра вој ног вра ти ло у Битољ и наста-
ви ло сво ју редов ну делат ност 28. окто бра 1918. Тру па је више пута игра ла пред ста ве и на госто ва њи ма: 
у Рекон ва ле сцент ном оде ље њу у Зеј тин ли ку, у Микри, затим у Вер те ко пу, Енгле ској бол ни ци у Воде ну 
итд. Позо ри ште је дало укуп но око 211 пред ста ва.

Током две годи не тра ја ња, састав ове тру пе коју су чини ли про фе си о нал ни глум ци пре тр пео је мање 
изме не. Као ста ти сти и хор кори шће ни су ама те ри. Изве де но је укуп но 36 дела срп ских и сло вен ских 
ауто ра (нека од њих и пре ко 20 пута), те 35 дела стра них ауто ра, међу који ма су и Алек сан дар Дима 
Син, Ежен Лабиш, Вик то ри јен Сар ду, Жан Ришпен, Алек сан дар Бисон,  Еду ард Бри збар / Ежен Нис, Анри 
Мејак / Лидо вик Але ви, Анхелм Гиме ра, Пао ло Ђако ме ти, Хозе Ече га рај, па чак и Хен рих Ибзен (
и Ежен Ростан (
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LETHÉÂTRE«TOSAJOVANOVIC»
(THESSALONIQUE,VODÉNА–GRÈCE)

S
ur les acti vités du théâtre militaire « Toša Jovanović », qui avait été avant la guerre le théâtre principal du 
territoire, avec son siège à Bitola, témoignent neuf pages du texte conservé au MATS. Durant l’évacuati on 
de la Serbie, toute la troupe professionnelle de ce théâtre, avec le directeur Mihailo Lazić à la tête, a 
réussi à se déplacer à Thessalonique, ensemble avec la parti e majeure de sa bibliothèque et de la garde-
robe. Selon la permission du commissaire de l’État-major, les acteurs conscrits l’ont adhéré, ainsi que 

certaines actrices, qui se trouvait alors en ville, d’abord comme malades, et puis comme convalescents.

La représentati on de L’homme comme tous les autres de Nušić, le 30 janvier 1917 dans le bâti ment du 
théâtre « Odéon » à Thessalonique, ouvre la série de spectacles tenus dans cett e salle-ci ; puis, la troupe a 
été transférée au Service de soin de convalescents à Vodéna, afi n de représenter des pièces gratuites pour 
les soldats et offi  ciers dans ce département et dans le camp du 4e bataillon de réserve ; dans la ville, la soirée, 
les spectacles n’étaient pas gratuits. Ici, les acteurs ont été rejoints par quelques autres acteurs et actrices du 
Théâtre nati onal de Belgrade et du Théâtre nati onal de Skopje. 

Les spectacles exerçaient une infl uence considérable, surtout parmi les malades, blessés et convalescents. 
Ce théâtre opérait du 30 janvier jusqu’au 5 août 1917 à Thessalonique (50 spectacles), du 20 août 1917 au 
20 septembre 1918 à Vodénа, quand, suite à l’ordre du Ministre de l’armée, il est retourné à Bitola pour 
conti nuer ses acti vités régulières le 28 octobre 1918. À plusieurs reprises, la troupe a joué les spectacles en 
visite : au Service de soin des convalescents à Zéïti nlik, à Mikra, puis à Vertekop, à l’hôpital anglais à Vodénа, 
etc. Ce théâtre a représenté environ 211 représentati ons au total.

Durant deux années de son acti vité, la compositi on de cett e troupe, formée par les acteurs professionnels, 
a subi de moindres modifi cati ons. Les fi gurants et les membres du chœur étaient des amateurs. On a 
représenté, en somme, 36 pièces des auteurs serbes et slaves (quelques-unes avaient plus de 20 reprises), 
puis 35 pièces des auteurs étrangers, parmi lesquels celles d’Alexandre Dumas Fils, Eugène Labiche, Victorien 
Sardou, Jean Richepin, Alexandre Bisson, Édouard Brisebarre, Eugène Nisse, Henri Meilhac, Ludovic Halévy, 
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Као дру га позо ри шта која су врши ла сво ју захтевну уло гу у дота да неви ђе но тешким усло ви ма Вели-
ког рата, и ово је позо ри ште савла ђи ва ло све тех нич ке и морал не тего бе са неочекиваним успе хом и 
мно го пожр тво ва ња и уме шно сти сво јих чла но ва. Његов ути цај на очу ва ње мора ла вој ни ка и избе гли-
ца је непро це њив. Рефе ра ти управ ни ка Рекон ва ле сцент ног оде ље ња у Воде ну, где је стал но бора ви ло 
изме ђу три и чети ри хиља де вој ни ка и где су се на почет ку поја ви ле кра ђе, коц ка и мелан хо ли ја, гово ре 
„да је за очу ва ни морал код вој ске у мно го ме има захва ли ти ути ца ју позо ри шта“, као и „физич ком и 
душев ном оја ча њу обо ле лих вој ни ка“. О ово ме све до че и касни ја при зна ња вој них струч ња ка и пси-
хо ло га: „Коц ка, кра ђа, мелан хо ли ја, физич ка изну ре ност и духов на уту че ност знат но су попу сти ле и 
изгу би ле од сво га деј ства ути ца јем позо ри шних пред ста ва и умет но сти. Јан ков Ђидо није, можда, имао 
никад јачег и леп шег ефек та но пред сво јим гле да о ци ма на солун ском фрон ту, оним гру бим рат ни ци ма 
који су, посма тра ју ћи сво ју народ ну ношњу, сво је оби ча је и сво је народ но коло, гла сно, ностал гич но 
узви ки ва ли: ‘Их, бла го њима!’“ (Годи шњак).

Као дру га позо ри шта која су врши ла сво ју захтевну уло гу у дота да неви ђе но тешким усло ви ма Вели-
ког рата, и ово је позо ри ште савла ђи ва ло све тех нич ке и морал не тего бе са неочекиваним успе хом и 
мно го пожр тво ва ња и уме шно сти сво јих чла но ва. Његов ути цај на очу ва ње мора ла вој ни ка и избе гли-
ца је непро це њив. Рефе ра ти управ ни ка Рекон ва ле сцент ног оде ље ња у Воде ну, где је стал но бора ви ло 
изме ђу три и чети ри хиља де вој ни ка и где су се на почет ку поја ви ле кра ђе, коц ка и мелан хо ли ја, гово ре 
„да је за очу ва ни морал код вој ске у мно го ме има захва ли ти ути ца ју позо ри шта“, као и „физич ком и 
душев ном оја ча њу обо ле лих вој ни ка“. О ово ме све до че и касни ја при зна ња вој них струч ња ка и пси-
хо ло га: „Коц ка, кра ђа, мелан хо ли ја, физич ка изну ре ност и духов на уту че ност знат но су попу сти ле и 
изгу би ле од сво га деј ства ути ца јем позо ри шних пред ста ва и умет но сти. Јан ков 
никад јачег и леп шег ефек та но пред сво јим гле да о ци ма на солун ском фрон ту, оним гру бим рат ни ци ма 
који су, посма тра ју ћи сво ју народ ну ношњу, сво је оби ча је и сво је народ но коло, гла сно, ностал гич но 
узви ки ва ли: ‘Их, бла го њима!’“ (

Đido de J. Veselinović et de D. Brzak, Vidosava et Ljubica Jovanović et Zdenka Tešić, Mikra près de Thessalonique, 1917. 

Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака, Видосава и Љубица Јовановић и Зденка Тешић, Микра код Солуна, 1917.
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Àngel Guimerà, Paolo Giacome�  , José Echegaray, même Henrik Ibsen (Les Revenants) et Edmond Rostand 
(Cyrano de Bergerac, Actes III et IV). 

Comme tous les autres théâtres exerçant leur rôle difficile dans des conditions dures sans précédents 
durant la Grande Guerre, ce théâtre a lui aussi dû aff ronter de nombreux obstacles techniques et moraux, 
avec succès et avec un énorme sacrifi ce et l’habilité de ses membres. Son infl uence sur le moral des soldats 
et des réfugiés est inesti mable. Les rapports du directeur du Service de soin de convalescents à Vodénа, qui 
abritait toujours entre 3000 et 4000 soldats, où au début on trouvait des problèmes du vol, du jeu, de la 
mélancolie, nous apprennent que « le moral sauvegardé de l’armée avait beaucoup à remercier l’influence du 
théâtre », ainsi que le théâtre a rendu possible « le renforcement physique et moral des soldats malades ». Les 
confessions ultérieures des experts et des psychologues en témoignent aussi : « Le jeu, le vol, la mélancolie, 
l’exténuati on physique et l’abatt ement moral ont largement disparu et perdu de leur infl uence sous l’infl uence 
des spectacles et de l’art du théâtre. Le Đido de Janko n’a peut-être jamais eu d’eff et plus fort ni plus beau 
que devant ses spectateurs au Front de Salonique, devant ces guerriers rudes qui, en observant les costumes 
populaires, leurs coutumes et leur ‘kolo’ (ronde) populaire, s’écriaient avec la nostalgie : « Ah ! Qu’ils ont de 
la chance ! » (Annales).
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Affiche du spectacle Đido de J. Veselinović et de D. Brzak  

Rapport sur le travail du Théâtre « Toša Jovanović »

Плакат представе Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака

Извештај о раду Позоришта „Тоша Јовановић“
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Membres du Théâtre « Toša Jovanović » après la représentation de 
Đido au Front de Salonique, 1916.

Membres du Théâtre militaire « Toša Jovanović » à Vodéna, 1917–18. 

Чланови Позоришта „Тоша Јовановић“ после извођења Ђида на 
Солунском фронту, 1916.

Чланови војничког Позоришта „Тоша Јовановић“ у Водену, 1917–18. 
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ПОЗОРИШТЕСРПСКОГРЕКОНВАЛЕСЦЕНТНОГОДЕЉЕЊАУЗЕЈТИНЛИКУ
(СОЛУН,ГРКА)

О
позо ри шту рекон ва ле сцент ног оде ље ња у Зеј тин ли ку код Солу на сазна је мо из днев ни ка „Позо-
ри ште срп ског рекон ва ле сцент ног оде ље ња у Зеј тин ли ку од 5. II 1917. до 23. IX 1918“, који се чува 
у МПУС. Иде ја о осни ва њу позо ри шта при овом оде ље њу роди ла се несум њи во код глу ма ца који 
су ту бора ви ли, али је дошла у обли ку наред бе управ ни ка бол ни це др И. Ешке на зи ја и управ ни ка 
оде ље ња др Ђор ђа Про ти ћа. Тако ђе по наре ђе њу, осно ва на је и упра ва која је мора ла да води 

рачу на о реду, а посеб но о хиги је ни у позо ри шту. Усло ви за рад позо ри шта били су вео ма лоши. У лет-
њим месе ци ма пред ста ве су се одр жа ва ле под ведрим небом, а у јесен су доби је не неке про сто ри је 
у позо ри шту Допун ске коман де, али су стал не поправ ке и позо ри шна режи ја тро ши ле иона ко вео ма 
скром на мате ри јал на сред ства. Осим ових оте жа ва ју ћих окол но сти ни упра ве нису биле стал не, често 
су се мења ле баш из здрав стве них раз ло га: управ ник и глу мац Дра го љуб Гошић је морао да напу сти 
позо ри ште маја 1917; на њего во место је дошао глу мац Миха и ло Дими три је вић Диле, чије здра вље 
тако ђе није било добро... 

Поред десе так про фе си о нал них глу ма ца, већи део овог ансам бла који је пре тр пео мно ге изме не 
чини ли су бого сло ви, а било је и учи те ља, сту де на та, гим на зи ја ла ца, чинов ни ка, трго ва ца, кро ја ча, рад-
ни ка, обу ћа ра, поли циј ских писа ра, хоте ли је ра, земљо рад ни ка... Јед но вре ме са њима је насту па ла и  
Холан ђан ка Лудо ви ка Конинг, добро вољ на бол ни чар ка. 

Репер то ар је као и у дру гим позо ри шти ма био саста вљен од дела дома ћих писа ца, пре во да и пре-
ра да и као и у дру гим позо ри шти ма нај че шће су игра ни комади дома ћих ауто ра – Бра не Цвет ко ви ћа, 
Нуши ћа, Сте ри је, Триф ко ви ћа, Гли ши ћа... 

Поме ну ти днев ник наво ди све пред ста ве, са ком плет ним глу мач ким поде ла ма. Под насло вом „При-
мед бе“, иако теле граф ски, забе ле же на су нека запа жа ња запи сни ча ра: да се глас суфле ра не сме чути код 
тиших сце на и да глум ци не сме ју забо ра вља ти рекви зи ту која им је потреб на на сце ни, да се на про ба ма 
мора игра ти исто као и на пред ста ва ма, уз поне ку рече ни цу о вред но сти кома да и игри глу ма ца. 

О раду овог теа тра све до че и пла ка ти које чува МПУС, а на који ма чита мо и да су у пред ста ва ма уче-
ство ва ли хор бого сло ва и там бу ра шки збор, а касни је и орке стар.

ПОЗОРИШТЕСРПСКОГРЕКОНВАЛЕСЦЕНТНОГОДЕЉЕЊАУЗЕЈТИНЛИКУ

О
рачу на о реду, а посеб но о хиги је ни у позо ри шту. Усло ви за рад позо ри шта били су вео ма лоши. У лет-
њим месе ци ма пред ста ве су се одр жа ва ле под ведрим небом, а у јесен су доби је не неке про сто ри је 
у позо ри шту Допун ске коман де, али су стал не поправ ке и позо ри шна режи ја тро ши ле иона ко вео ма 
скром на мате ри јал на сред ства. Осим ових оте жа ва ју ћих окол но сти ни упра ве нису биле стал не, често 
су се мења ле баш из здрав стве них раз ло га: управ ник и глу мац Дра го љуб Гошић је морао да напу сти 
позо ри ште маја 1917; на њего во место је дошао глу мац Миха и ло Дими три је вић Диле, чије здра вље 
тако ђе није било добро... 

чини ли су бого сло ви, а било је и учи те ља, сту де на та, гим на зи ја ла ца, чинов ни ка, трго ва ца, кро ја ча, рад-
ни ка, обу ћа ра, поли циј ских писа ра, хоте ли је ра, земљо рад ни ка... Јед но вре ме са њима је насту па ла и  
Холан ђан ка Лудо ви ка Конинг, добро вољ на бол ни чар ка. 
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тиших сце на и да глум ци не сме ју забо ра вља ти рекви зи ту која им је потреб на на сце ни, да се на про ба ма 
мора игра ти исто као и на пред ста ва ма, уз поне ку рече ни цу о вред но сти кома да и игри глу ма ца. 
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LETHÉÂTREDUSERVICEDESOINDECONVALESCENTSSERBESÀ
ZÉÏTINLIK(THESSALONIQUE,GRÈCE)

S
ur le théâtre du Service de soin de convalescents serbes à Zéïti nlik près de Thessalonique témoigne le journal 
« Théâtre du Departement serbe de convalescents à Zéïti nlik du 5 février 1917 au 23 septembre 1918 », 
conservé au MATS. L’idée de fonder un théâtre auprès de ce département est issue sans doute des acteurs 
qui s’y trouvaient, mais a vu le jour dans la forme de l’ordre du dr I. Eschenazi, directeur de l’hôpital, et de 
dr Đorđe Proti ć, directeur du département. Cet ordre prévoyait le mise en place d’une directi on, devant 

garanti r l’ordre et surtout l’hygiène dans le théâtre. Les conditi ons de travail du théâtre étaient très mauvaises. 
Durant les mois d’été, les pièces étaient jouées en plein air, tandis qu’en automne on pouvait obtenir quelques 
locaux auprès du théâtre du Commandement de réserve ; toutefois, de constantes réparati ons et la mise en 
scène dépensaient des fonds matériels, déjà trop modestes. Ces diffi  cultés mises à part, la compositi on de la 
directi on n’était pas constante, vu qu’elle a été modifi ée surtout pour des raisons médicales :  Dragoljub Gošić, 
directeur et acteur, a dû abandonner le théâtre en mai 1917. Sa place était occupée par Mihailo Dimitrijević-
Dile, acteur dont la santé n’était pas bonne non plus...

Outre une dizaine d’acteurs professionnels, la majorité de cet ensemble, qui a subi de nombreuses 
modifi cati ons, était composée de théologiens, mais aussi les insti tuteurs, étudiants, lycéens, employés, 
marchands, tailleurs, ouvriers, cordonniers, notaires de police, hôteliers, agriculteurs… Durant une période, 
l’Hollandaise Ludovica Koning, infi rmière volontaire, jouait avec eux. 

Comme dans les autres théâtres, le répertoire était composé des ouvrages des auteurs serbes, des traducti ons 
et des adaptati ons ; comma ailleurs, on a joué le plus souvent les ouvrages des auteurs serbes : Brana Cvetković, 
Nušić, Sterija, Tri� ović, Glišić...

Le journal susmenti onné énumère tous ces spectacles, avec des distributi ons de rôles complètes. Quelques 
observati ons du rapporetur, inti tulées « Remarques » ont été notées, de manière télégraphique: la voix du 
souffl  eur ne doit jamais être entendue durant les scènes moins bruyantes; les acteurs ne doivent jamais oublier 
l’équipement nécessaire sur scène; aux répéti ti ons, il faut jouer avec le même sérieux que dans les spectacles. 
On a noté ainsi quelques phrases sur la valeur des pièces et sur le jeu des acteurs.  

Les affi  ches conservées au MATS témoignent des acti vités de ce théâtre, disant que le chœur des théologiens 
parti cipait aux spectacles, ainsi qu’un ensemble de tambouritzas, puis l’orchestre. 
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La première affiche du Théâtre du Service de soin des 
convalescents serbes à Zéïtinlik, le 5 février 1917.

Први плакат Позоришта Српског реконвалесцентног 
одељења у Зејтинлику, 5. фебруар 1917.

Artilleria rusticana de B. Cvetković, ensemble (convalescents, étudiants et théologiens), 1917.

Артиљерија рустикана Б. Цветковића, ансамбл (реконвалесценти, ђаци и богослови), 1917.

Théâtre et spectateurs après la représentation de Đido de
 J. Veselinović et de D. Brzak

Позориште и публика после представе Ђидо 
Ј. Веселиновића и Д. Брзака
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Affiche du spectacle Belle Hélène de B. Cvetković Rista de réserve de B. Cvetković : Milan Jovanović comme Rista

Плакат представе Лепа Јелена Б. Цветковића Риста резервиста Б. Цветковића, Милан Јовановић као Риста
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ПЕВАЧКОПОЗОРИШНОДРУШТВОСРБАЗАРОБЉЕНИКАУБОЛДОГАСОЊУ
(МАЂАРСКА)

З
аро бље нич ко позо ри ште у Бол до га со њу је осно ва но на ини ци ја ти ву швај цар ског иза сла ни ка који 
је и сам дао нов ча ну помоћ за њего ву изград њу и гар де ро бу. Музеј позо ри шне умет но сти Срби је 
чува запи сни ке са сед ни ца упра ве овог позо ри шта, која је одмах иза бра на (ори ги нал ни руко пис 
на 105 стра ни ца). Упр кос честим изме на ма у саста ву упра ве рад позо ри шта је нео ме та но текао. 

Упра ва је кон сти ту и са на почет ком новем бра 1916. и одмах се обра ти ла јед ној већој гру пи лека ра 
за „савет и пот по ру“; они су при хва ти ли иде ју о осни ва њу позо ри шта и изра зи ли жељу да уче ству ју у 
њего вом раду, сма тра ју ћи позо ри шне пред ста ве „дело твор ним на духов но рас по ло же ње“. Прва пред-
ста ва је одр жа на у јед ној логор ској бара ци на Божић, 7. јану а ра 1917 – игран је Ђидо, а у првом, кон-
церт ном делу изво ђе не су хор ске и соло песме које је певао глу мац Божи дар Божа Нико лић. Пред ста ва 
је била огла ше на на чети ри пла ка та, а при хо ди од добро вољ них при ло га су уред но поде ље ни на позо-
ри шне тро шко ве и за сиро ма шне чла но ве. У публи ци су били срп ски офи ци ри-заро бље ни ци, лека ри и 
аустро у гар ски офи ци ри који су на кра ју пред ста ве у оду ше вље њу покло ни ли ансам блу 50 лита ра вина! 
Већ 13. јану а ра, на „Срп ску Нову годи ну“, изве де на је Арти ље ри ја русти ка на Бра не Цвет ко ви ћа, а на 
кра ју пред ста ве је ансамбл „у општем оду ше вље њу“ оди грао срп ско коло. Иду ће годи не позо ри шна 
тру па је за пра во слав ни Божић при ре ди ла вече ру за Коман ду, а заузврат је позо ри ште опет доби ло 50 
лита ра вина, месо и купу с.

Позо ри ште је названо „Певач ко позо ри шно дру штво“, осно ван је Умет нич ки одбор са неко ли ко сек-
ци ја (музич ка, сцен ска, лите рар на, реди тељ ска), уве де но је место архи ва ра који ће води ти рачу на о 
руко пи си ма и њихо вим пре пи си ва њи ма, као и о библи о те ци. Пра вил ник је изме ђу оста лог про пи си вао 
да про ба ма могу при су ство ва ти само управ ник и реди тељ, као и да само јед на про ба може бити чита ћа 
а све оста ле се мора ју одр жа ва ти на бини. 

ПЕВАЧКОПОЗОРИШНОДРУШТВОСРБАЗАРОБЉЕНИКАУБОЛДОГАСОЊУ

З
за „савет и пот по ру“; они су при хва ти ли иде ју о осни ва њу позо ри шта и изра зи ли жељу да уче ству ју у 
њего вом раду, сма тра ју ћи позо ри шне пред ста ве „дело твор ним на духов но рас по ло же ње“. Прва пред-
ста ва је одр жа на у јед ној логор ској бара ци на Божић, 7. јану а ра 1917 – игран је 
церт ном делу изво ђе не су хор ске и соло песме које је певао глу мац Божи дар Божа Нико лић. Пред ста ва 
је била огла ше на на чети ри пла ка та, а при хо ди од добро вољ них при ло га су уред но поде ље ни на позо-
ри шне тро шко ве и за сиро ма шне чла но ве. У публи ци су били срп ски офи ци ри-заро бље ни ци, лека ри и 
аустро у гар ски офи ци ри који су на кра ју пред ста ве у оду ше вље њу покло ни ли ансам блу 50 лита ра вина! 
Већ 13. јану а ра, на „Срп ску Нову годи ну“, изве де на је 
кра ју пред ста ве је ансамбл „у општем оду ше вље њу“ оди грао срп ско коло. Иду ће годи не позо ри шна 
тру па је за пра во слав ни Божић при ре ди ла вече ру за Коман ду, а заузврат је позо ри ште опет доби ло 50 
лита ра вина, месо и купу с.

ци ја (музич ка, сцен ска, лите рар на, реди тељ ска), уве де но је место архи ва ра који ће води ти рачу на о 
руко пи си ма и њихо вим пре пи си ва њи ма, као и о библи о те ци. Пра вил ник је изме ђу оста лог про пи си вао 
да про ба ма могу при су ство ва ти само управ ник и реди тељ, као и да само јед на про ба може бити чита ћа 
а све оста ле се мора ју одр жа ва ти на бини. 
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LASOCIÉTÉDECHANTETDETHÉÂTREDESERBESPRISONNIERSÀ
BOLDOGASSZONY(HONGRIE)

L
e théâtre de prisonniers à Boldogasszony a été fondé à l’initi ati ve de l’émissaire suisse qui a lui-même off ert de 
l’aide fi nancier pour sa constructi on et pour les costumes. Le Musée de l’art théâtral de Serbie garde les procès-
verbaux issus des réunions de la directi on de ce théâtre, qui a été immédiatement nommée (le manuscrit 
original comporte 105 pages). En dépit de fréquents changements dans la compositi on de la directi on, les 
acti vités du théâtre de sont déroulées sans interrupti ons. 

 La directi on a été nommée au début de novembre 1916 et s’est immédiatement adressée à un large groupe 
de médecins pour « le conseil et le souti en » ; ils ont accepté l’idée de fonder le théâtre et ont manifesté leur 
volonté de parti ciper dans ses acti vités, en considérant les spectacles théâtraux « eff ecti fs pour l’humeur ».  Le 
premier spectacle a été exécuté dans une barraque du camp à Noël, le 7 janvier 1917 : ce fut la représentati on de 
Đido, alors que dans la première parti e – celle qui conti ent de la musique – on a interprété des chants de chœur 
et des chants solo, joués par l’acteur Božidar Boža Nikolić. La représentati on a été publiée par quatre affi  ches, et 
les revenus provenant de la charité ont été équitablement distribués pour les dépenses du théâtre et pour aider 
les membres les plus démunis. Les spectateurs étaient les offi  ciers-prisonniers serbes, les médecins et les offi  ciers 
austro-hongrois, qui, dans un élan d’enthousiasme, ont fi ni par off rir 50 litres de vin à l’ensemble !  Le 13 janvier 
déjà, à la fête du « Nouvel An serbe » on a joué l’Arti lleria rusti cana de Brana Cvetković ; le spectacle terminé, 
l’ensemble a, « dans un transport général », joué le kolo serbe. L’année suivante, la troupe de théâtre a off ert un 
dîner au Commandement à l’occasion du Noël orthodoxe ; en revanche, le théâtre a obtenu 50 litres de vin, de la 
viande et du chou.

Le théâtre a été nommé « Société de chant et de théâtre ». Une directi on arti sti que a été fondée avec plusieurs 
secti ons (musicale, scénique, litt érires, celle de la mise en scène), on a introduit le poste de l’archiviste qui devait 
gérer les manuscrits et de les faire recopier, ainsi qu’organiser la bibliothèque. Le règlement prescrivait, entre 
autre, qu’uniquement le directeur et le mett eur en scène soient authorisés à assiser aux répéti ti ons et qu’une seule 
répéti ti on puisse être fondée sur la lecture (tandis que les autres doivent être jouées sur le plateau). 
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Финан си је су вође не вео ма уред но: од при хо да су покри ва ни позо ри шни тро шко ви, а оста так је 
раци о нал но дељен за помоћ сиро ти њи у лого ру и у Бео гра ду, затим за бол ни цу, за купо ви ну кини на и 
аспи ри на, за пла те изво ђа чи ма која је сви ма у пару била иста, те за бан ке те и даће (укуп ни рас хо ди за 
позо ри ште и позо ри шно осо бље су изно си ли 5.082, а за оста ле став ке 6.512 кру на). Међу нај по пу лар-
ни јим пред ста ва ма је био и комад с пева њем Сео ска лола мађар ског писца Е. Тота, у позна тој пре ра-
ди глум ца Сте ва на Деска ше ва. Аустро у гар ски офи ци ри су били наро чи то оду ше вље ни због уба че них 
мађар ских песа ма и оди гра них чар да ша.  

Нео че ки ва но вели ка заин те ре со ва ност ста нов ни ка села иза зва ла је про бле ме, па је коман дан ту ра 
прво изда ла наред бу о забра ни огла ша ва ња пред ста ва ван огра де лого ра, али публи ка је и даље про-
ди ра ла у позо ри ште. Одлу че но је да први и дру ги редо ви сто ло ва буду за аустро у гар ске офи ци ре и 
њихо ве поро ди це; тре ћи и четвр ти за лека ре и срп ске, фран цу ске, ита ли јан ске и руске офи ци ре, а оста-
ли сто ло ви за аустро у гар ске под о фи ци ре, њихо ве поро ди це и оста ле гле да о це.

Током рада овог теа тра кроз ансамбл су про шла 63 чла на, а задр жа ло се око 40. Поред поме ну тог 
Нико ли ћа, у тру пи је делао и про фе си о нал ни глу мац Мило рад Тоскић, као и пото њи члан Опе ре Народ-
ног позо ри шта Мило рад Милу ти но вић. Захва љу ју ћи тада мла дом дири ген ту и ком по зи то ру Љубо ми ру 
Бошња ко ви ћу, музич ка делат ност у лого ру је тако ђе била вео ма жива. Пре пред ста ва или као засеб-
ни про гра ми при ре ђи ва ни су и кон цер ти у изво ђе њу соли ста и хора, који је неде љом и о пра зни ци ма 
певао и у цркви; изво ђе на су дела дома ћих, сло вен ских и немач ких ком по зи то ра.

Репер то ар је био углав ном наци о нал ни, али је било и пре во да, а још више пре ра да. Раз у ме се, 
кома ди су оба ве зно дава ни логор ској Коман ди на цен зу ру. 

У мају 1918. је одр жа на цен трал на про сла ва дво го ди шњег рада Певач ког дру штва (које је прет хо-
ди ло Певач ком позо ри шном дру штву), а послед ња пред ста ва од укуп но 69, изве де на је на госто ва њу у 
лого ру Нежи дер, 11. новем бра 1918. Књи жев ник и реди тељ Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Вели мир 
Живо ји но вић је сво је вре ме но обја вио сво ја сећа ња на ово позо ри ште у днев ном листу „Поли ти ка“, 
чији део је пре нео Годи шњак Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 1918–1922:

„Ја знам само по при ча њу прве почет ке орга ни зо ва ња позо ри шних пред ста ва. (...) Неко ли ко мла-
ди ћа који су били у позо ри шти ма или код позо ри шта поку ша ли су да по сећа њу реста у ри ра ју изве сне 
кома де (...). Изво је ва на је дозво ла од коман дан та лого ра да се јед на бара ка ста ви позо ри шту на рас по-
ла га ње и у њој су, не знам из чијих сред ста ва, али несум њи во сна гом самих заро бље ни ка, напра вље не 
клу пе посте пе но уздиг ну те пре ма поза ди ни, напра вље на позор ни ца и потреб не кули се, уве де на елек-
три ка за позор ни цу и салу. Кули се су, нарав но, мала ли наши људи. Гар де ро ба је изра ђи ва на у соп стве-
ној заро бље нич кој ради о ни ци, изме ђу оста лог и жен ска оде ла. Вла су ље, креп и шмин ка наба вље ни су, 
сва ка ко по згод ној при ли ци, из које обли жње варо ши, а доц ни је из Беча и Пеште. Јед ном речи има ло 
се, кад сам ја дошао, све што је потреб но за занат.

Финан си је су вође не вео ма уред но: од при хо да су покри ва ни позо ри шни тро шко ви, а оста так је 
раци о нал но дељен за помоћ сиро ти њи у лого ру и у Бео гра ду, затим за бол ни цу, за купо ви ну кини на и 
аспи ри на, за пла те изво ђа чи ма која је сви ма у пару била иста, те за бан ке те и даће (укуп ни рас хо ди за 
позо ри ште и позо ри шно осо бље су изно си ли 5.082, а за оста ле став ке 6.512 кру на). Међу нај по пу лар-
ни јим пред ста ва ма је био и комад с пева њем 
ди глум ца Сте ва на Деска ше ва. Аустро у гар ски офи ци ри су били наро чи то оду ше вље ни због уба че них 
мађар ских песа ма и оди гра них чар да ша.  

Нео че ки ва но вели ка заин те ре со ва ност ста нов ни ка села иза зва ла је про бле ме, па је коман дан ту ра 
прво изда ла наред бу о забра ни огла ша ва ња пред ста ва ван огра де лого ра, али публи ка је и даље про-
ди ра ла у позо ри ште. Одлу че но је да први и дру ги редо ви сто ло ва буду за аустро у гар ске офи ци ре и 
њихо ве поро ди це; тре ћи и четвр ти за лека ре и срп ске, фран цу ске, ита ли јан ске и руске офи ци ре, а оста-
ли сто ло ви за аустро у гар ске под о фи ци ре, њихо ве поро ди це и оста ле гле да о це.

Током рада овог теа тра кроз ансамбл су про шла 63 чла на, а задр жа ло се око 40. Поред поме ну тог 
Нико ли ћа, у тру пи је делао и про фе си о нал ни глу мац Мило рад Тоскић, као и пото њи члан Опе ре Народ-
ног позо ри шта Мило рад Милу ти но вић. Захва љу ју ћи тада мла дом дири ген ту и ком по зи то ру Љубо ми ру 
Бошња ко ви ћу, музич ка делат ност у лого ру је тако ђе била вео ма жива. Пре пред ста ва или као засеб-
ни про гра ми при ре ђи ва ни су и кон цер ти у изво ђе њу соли ста и хора, који је неде љом и о пра зни ци ма 
певао и у цркви; изво ђе на су дела дома ћих, сло вен ских и немач ких ком по зи то ра.

Репер то ар је био углав ном наци о нал ни, али је било и пре во да, а још више пре ра да. Раз у ме се, 
кома ди су оба ве зно дава ни логор ској Коман ди на цен зу ру. 

У мају 1918. је одр жа на цен трал на про сла ва дво го ди шњег рада Певач ког дру штва (које је прет хо-
ди ло Певач ком позо ри шном дру штву), а послед ња пред ста ва од укуп но 69, изве де на је на госто ва њу у 
лого ру Нежи дер, 11. новем бра 1918. Књи жев ник и реди тељ Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Вели мир 
Живо ји но вић је сво је вре ме но обја вио сво ја сећа ња на ово позо ри ште у днев ном листу „Поли ти ка“, 
чији део је пре нео 

„Ја знам само по при ча њу прве почет ке орга ни зо ва ња позо ри шних пред ста ва. (...) Неко ли ко мла-
ди ћа који су били у позо ри шти ма или код позо ри шта поку ша ли су да по сећа њу реста у ри ра ју изве сне 
кома де (...). Изво је ва на је дозво ла од коман дан та лого ра да се јед на бара ка ста ви позо ри шту на рас по-
ла га ње и у њој су, не знам из чијих сред ста ва, али несум њи во сна гом самих заро бље ни ка, напра вље не 
клу пе посте пе но уздиг ну те пре ма поза ди ни, напра вље на позор ни ца и потреб не кули се, уве де на елек-
три ка за позор ни цу и салу. Кули се су, нарав но, мала ли наши људи. Гар де ро ба је изра ђи ва на у соп стве-
ној заро бље нич кој ради о ни ци, изме ђу оста лог и жен ска оде ла. Вла су ље, креп и шмин ка наба вље ни су, 
сва ка ко по згод ној при ли ци, из које обли жње варо ши, а доц ни је из Беча и Пеште. Јед ном речи има ло 
се, кад сам ја дошао, све што је потреб но за занат.
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Les données sur les fi nances étaient notées de manière méti culeuse : les revenus couvraient les dépenses du 
théâtre, tandis que le restant était réparti  pour aider les démunis au camp et à Belgrade, puis pour l’hôpital, pour 
l’acquisiti on du quinquina et de l’aspirine, pour les salaires des acteurs qui étaient toujours les mêmes pour tous, 
puis pour les banquets et les funérailles (les dépenses du théâtre et du personnel du théâtre s’élevaient à 5 082 
dinars au total, et les autres dépenses à 6 512 couronnes). La pièce musicale au chant inti tulée Le Gaillard du village 
de l’écrivain hongrois E. Toth, dans une adaptati on connue de l’acteur Stevan Deskašev, comptait parmi les plus 
populaires. Les offi  ciers austro-hongrois en étaient surtout enthousiasmés, vu les chants hongrois et les czardas 
intercalés. 

 L’intérêt énorme et surprenant des habitants du village a causé des problèmes, de sorte que le commandement 
a d’abord publié l’interdicti on d’affi  cher les spectacles hors des enceintes du camp ; le public pénétrait le théâtre 
malgré tout. On a décidé que le premier et le deuxième rang des tables soient réservés aux offi  ciers austro-hongrois 
et à leurs familles ; le troisième et le quatrième, aux médecins et aux offi  ciers serbes, français, italiens et russes ; 
le restant des tables étaient réservés aux sous-offi  ciers austro-hongrois, à leurs familles et aux autres spectateurs. 

 Durant la période acti ve de ce théâtre, 63 membres ont parti cipé à son travail, dont 40 y sont restés. Le 
susmenti onné Nikolić mis à part, l’acteur professionnel Milorad Toskić était acti f dans le théâtre, ainsi que Milorad 
Miluti nović, qui devait devenir membre de l’Opéra du Théâtre nati onal. Grâce à Ljubomir Bošnjaković, chef d’orchestre 
et compositeur jeune à l’époque, l’acti vité musicale du camp était très vivante.  Avant les spectacles, ou comme des 
programmes à part, étaient organisés des concerts des solistes et du chœur qui chantait à l’église le dimanche et à 
l’occasion des fêtes ; on interprétait des ouvrages des compositeurs serbes/yougoslaves, slaves et allemands. 

 Le répertoire était surtout nati onal, mais il y avait aussi des traducti ons, et encore plus d’adaptati ons. Bien 
entendu, il était obligatoire de le présenter au commandement du camp pour le faire censurer. 

Au mois de mai 1918 était organisée la célébrati on centrale des acti vités biennales de la Société de chant (qui 
avait précédé la Société de chant et de théâtre), tandis que le dernier de 69 spectacles au total était représenté 
en visite au camp de Nezsider le 11 novembre 1918. Velimir Živojinović, litt éraire et mett eur en scène du Théâtre 
nati onal de Belgrade, a publié ses souvenirs de ce théâtre dans le journal de « Politi ka », dont les Annales du Théâtre 
nati onal de Belgrade 1918–1922  transfère les parti es :  

« J’ai seulement entendu parler des premièrs débuts de l’organisati on des représentati ons théâtrales. [...] 
Quelques jeunes hommes qui avaient parti cipé aux acti vités des théâtres ou près des théâtres ont essayé de 
restaurer certaines pièces, par mémoire [...]. On a obtenu la permission auprès du commandant du camp de mett re 
une barraque du camp à la dispositi on du théâtre ; là-dedans, je ne sais pas de quel fonds, mais sans aucun doute 
par la force des prisonniers eux-même, on a fabriqué des bancs en mode d’amphithéâtre, on a fait le plateau et des 
coulisses nécessaires, on a introduit l’électricité pour le théâtre et la salle. Les coulisses étaient, bien sûr, peintes 
par nos hommes. Les costumes étaient fabriqués dans notre propre atelier de prisonniers, les vêtements de femmes 
entre autres. Les perruques, le papier crépon et le maquillage ont été acquis bien sûr selon les occasions, de quelque 
bourg proche, et plus tard de Vienne et de Pest. En un mot, quand je m’y suis présenté, il y avait tous ce qu’il fallait 
pour ce méti er.  
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У прво вре ме пред ста ве су биле рет ке. Прво о Ускр су и Божи ћу, доц ни је још о којим пра зни ци-
ма. Потом су бива ле чешће, наро чи то кад је дозво ље но доба вља ње потреб них тек сто ва. Да није било 
малих трве ња око поде ла уло га, сит них несу гла си ца и капри са, веро ват но да би биле и чешће.

Нај зад је и то укло ње но. Завр шна ета па, која је тра ја ла ско ро годи ну дана, пред ста вља ла је ста лан 
орга ни зо ван рад, при лич но сло жен, при лич но уре ђен и лепо пло дан. Тру па је има ла упра ву која је 
дава ла план рада, која је рас по ре ђи ва ла при хо де и рас хо де, која је одре ђи ва ла репер то ар и дели ла 
уло ге; има ла је бла гај ни ка и архи ва ра, капел ни ка и хоро во ђу, сва ко днев но су држа не орке стар ске, хор-
ске и глу мач ке про бе, а сва ке неде ље дава на је пред ста ва која је увек била пуна публи ке. (...)

Начин рас по ре да пред ста ва и про ба могу послу жи ти као при мер. Одре ђи вао се, наи ме, про грам 
рада за цео месец и то тако да се за нов вели ки комад има на рас по ла га њу месец дана рада. То се 
пости за ло на тај начин што би, реци мо, прве неде ље била ста вље на два мала већ игра на кома да са 
неко ли ко музич ких нуме ра (вио ли на, соло пева ње, дуе ти); дру ге неде ље би дошао какав већ рани је 
игран, вели ки комад који испу ња ва пред ста ву; тре ће неде ље два мала нова кома да са соло нуме ра ма 
или са тре ћим позна тим кома дом и четвр те неде ље – нов вели ки комад. Тако се сва ког месе ца има ла 
по јед на вели ка пре ми је ра, по два нова мала кома да и уз то по неко ли ко малих нових нуме ра, не рачу-
на ју ћи ту орке стар који је сви рао пре кома да и изме ђу чино ва, а који је ско ро сва ке неде ље спре мао по 
коју нову музич ку нуме ру. Како су, међу тим, про бе држа не сва ког дана, то је за вели ке кома де било у 
току од месе ца оси гу ра но два на ест до пет на ест про ба.

Тако је било омо гу ће но да се у току јед не годи не при ка же сра змер но вели ки број кома да наших и 
стра них, који су често, у недо стат ку тек сто ва, били пре во ђе ни у лого ру. (...) Сем тога било је и ори ги-
нал них логор ских тво ре ви на. Тако логор ске реви је (Бошко вић) и опе ра Смрт (вио ли ни ста Лов че вић); а 
два ред су при ре ђе на и лите рар на мати неа на који ма су изме ђу оста ло га чита ни сти хо ви С. Пан ду ро ви-
ћа и Т. Ђуки ћа, који су се у то доба нала зи ли у лого ру.

Не тре ба поми ња ти, јер то је јасно, да су жен ске уло ге игра ли мушкар ци, али тре ба рећи да је, сем 
тро ји це четво ри це који су позна ва ли позор ни цу, оста ли глу мач ки мате ри јал био саста вљен из самих 
ама те ра, често и таквих који рани је нису ни виде ли позор ни цу. Па ипак су пред ста ве ишле махом врло 
склад но и носи ле карак тер озбиљ но сти, која је за при ли ке у који ма се ради ло била завид на. Кад кажем 
да се смео учи ни ти екс пе ри мент чак и са Хауп тма но вом Елгом, и да је тај екс пе ри мент успео (...), 
мислим да сам тиме довољ но дао потвр ду.

Напо ре до са глу мач ким радом мора ла се раз ви ја ти и опре ма, тако да се на кра ју, кад је дошао слом 
Аустри је, нала зи ло чита во јед но скла ди ште кули са, гар де ро бе, дела, уло га, нота и инстру ме на та. Ште та 
је што се то није могло сачу ва ти и пре не ти, као што се желе ло, јер би за јед но мало путу ју ће позо ри ште 
могло има ти дра го це ну вред ност. На жалост, позо ри ште је баш пред пола зак, у доба пљач ке лого ра, 
раз би је но и раз не се но из њега све што је било вред ни је, пре но што се сти гло спа ко ва ти и поне ти...“

У прво вре ме пред ста ве су биле рет ке. Прво о Ускр су и Божи ћу, доц ни је још о којим пра зни ци-
ма. Потом су бива ле чешће, наро чи то кад је дозво ље но доба вља ње потреб них тек сто ва. Да није било 
малих трве ња око поде ла уло га, сит них несу гла си ца и капри са, веро ват но да би биле и чешће.

Нај зад је и то укло ње но. Завр шна ета па, која је тра ја ла ско ро годи ну дана, пред ста вља ла је ста лан 
орга ни зо ван рад, при лич но сло жен, при лич но уре ђен и лепо пло дан. Тру па је има ла упра ву која је 
дава ла план рада, која је рас по ре ђи ва ла при хо де и рас хо де, која је одре ђи ва ла репер то ар и дели ла 
уло ге; има ла је бла гај ни ка и архи ва ра, капел ни ка и хоро во ђу, сва ко днев но су држа не орке стар ске, хор-
ске и глу мач ке про бе, а сва ке неде ље дава на је пред ста ва која је увек била пуна публи ке. (...)

Начин рас по ре да пред ста ва и про ба могу послу жи ти као при мер. Одре ђи вао се, наи ме, про грам 
рада за цео месец и то тако да се за нов вели ки комад има на рас по ла га њу месец дана рада. То се 
пости за ло на тај начин што би, реци мо, прве неде ље била ста вље на два мала већ игра на кома да са 
неко ли ко музич ких нуме ра (вио ли на, соло пева ње, дуе ти); дру ге неде ље би дошао какав већ рани је 
игран, вели ки комад који испу ња ва пред ста ву; тре ће неде ље два мала нова кома да са соло нуме ра ма 
или са тре ћим позна тим кома дом и четвр те неде ље – нов вели ки комад. Тако се сва ког месе ца има ла 
по јед на вели ка пре ми је ра, по два нова мала кома да и уз то по неко ли ко малих нових нуме ра, не рачу-
на ју ћи ту орке стар који је сви рао пре кома да и изме ђу чино ва, а који је ско ро сва ке неде ље спре мао по 
коју нову музич ку нуме ру. Како су, међу тим, про бе држа не сва ког дана, то је за вели ке кома де било у 
току од месе ца оси гу ра но два на ест до пет на ест про ба.

Тако је било омо гу ће но да се у току јед не годи не при ка же сра змер но вели ки број кома да наших и 
стра них, који су често, у недо стат ку тек сто ва, били пре во ђе ни у лого ру. (...) Сем тога било је и ори ги-
нал них логор ских тво ре ви на. Тако логор ске реви је (Бошко вић) и опе ра 
два ред су при ре ђе на и лите рар на мати неа на који ма су изме ђу оста ло га чита ни сти хо ви С. Пан ду ро ви-
ћа и Т. Ђуки ћа, који су се у то доба нала зи ли у лого ру.

Не тре ба поми ња ти, јер то је јасно, да су жен ске уло ге игра ли мушкар ци, али тре ба рећи да је, сем 
тро ји це четво ри це који су позна ва ли позор ни цу, оста ли глу мач ки мате ри јал био саста вљен из самих 
ама те ра, често и таквих који рани је нису ни виде ли позор ни цу. Па ипак су пред ста ве ишле махом врло 
склад но и носи ле карак тер озбиљ но сти, која је за при ли ке у који ма се ради ло била завид на. Кад кажем 
да се смео учи ни ти екс пе ри мент чак и са Хауп тма но вом 
мислим да сам тиме довољ но дао потвр ду.

Напо ре до са глу мач ким радом мора ла се раз ви ја ти и опре ма, тако да се на кра ју, кад је дошао слом 
Аустри је, нала зи ло чита во јед но скла ди ште кули са, гар де ро бе, дела, уло га, нота и инстру ме на та. Ште та 
је што се то није могло сачу ва ти и пре не ти, као што се желе ло, јер би за јед но мало путу ју ће позо ри ште 
могло има ти дра го це ну вред ност. На жалост, позо ри ште је баш пред пола зак, у доба пљач ке лого ра, 
раз би је но и раз не се но из њега све што је било вред ни је, пре но што се сти гло спа ко ва ти и поне ти...“
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Au début, les spectacles étaient rares. D’abord, pour les Pâques et Noël, et plus tard à l’occasion des autres 
fêtes. Plus tard, ils sont devenus de plus en plus fréquents, surtout quand on avait autorisé l’acquisiti on des textes 
nécessaires. S’il n’y avait pas de peti ts désaccords au sujet de la distributi on des rôles, de moindres oppositi ons et 
de caprices, ils seraient probablement encore plus fréquents.  

Finalement, ceci fut écarté. L’étape fi nale, qui durait un an environ, représentait le résultat des acti vités 
constantes et organisées, assez complexes et réglées et bien fructueuses. La troupe avait la direction qui formait 
le projet du travail, distribuait les revenus et les dépenses, établissait le répertoire et distribuait les rôles ; elle 
avait un trésorier et un archiviste, un chapelain et un chef de chœur ; on avait quoti diennement des répéti ti ons 
de l’orchestre, du chœur et des acteurs, tandis que chaque dimanche on représentait un spectacle, bien visité. [...]

La dispositi on des spectacles et des répéti ti ons peuvent servir d’exemple. On dressait le programme du travail 
notamment pour le mois enti er, de sorte qu’une grande pièce nouvelle puisse disposer d’un mois de préparati on. 
Ceci était accompli de la manière suivante : par exemple, durant la première semaine, on représentait deux peti tes 
pièces déjà jouées, avec quelques pièces musicales (violon, chant solo, duets) ; la deuxième semaine, on jouait une 
pièce déjà jouée, que devait être grande et occuper le spectable enti er ; la troisième semaine, deux brèves pièces 
nouvelles, aux pièces de chant solo ou avec une troisième pièce connue, et durant la quatrième semaine, c’était la 
nouvelle grande pièce. De cett e manière, chaque mois on off rait une grande première, deux brèves pièces et, en 
plus, quelques brèves pièces nouvelles, sans comtper l’orchestre qui jouait avant la pièce et entre les actes, et qui 
devait, presque chaque semaine, préparer une nouvelle pièce musicale. Toutefois, comme les répéti ti ons étaient 
organisées chaque jour, les grandes pièces nouvelles avaient de douze à quinze répéti ti ons chaque mois.

C’est exactement ce qui a permis la mise en œuvre d’un nombre proporti onnellement grand de pièces serbes 
et étrangères, qui, faute de textes, étaient traduites dans le camp même. [...] Outre cela, il y avait de créati ons 
originales faites dans le camp. Par exemple, les revues du camp (Bošković) et l’opéra Mort (le violoniste Lovčević) ; 
à deux reprises, on a organisé les matinées littéraires, où étaient lus, entre autres, les ouvrages de S. Pandurović et 
T. Đukić, qui étaient internés au camp à l’époque. 

Cela va sans dire, puisque c’est évident, que les rôles féminins étaient distribués aux hommes, mais il faut dire 
que, hormis trois ou quatre hommes qui connaissaient du théâtre, le reste des acteurs n’étaient que des amateurs, 
même ceux qui n’avaient jamais vu de scène. Les spectacles allaient de manière très cohérente et étaient dotés 
du sérieux, qui était à envier vu les circonstances. Quand je dis qu’on a osé entreprendre une véritable expérience 
avec Elga de Hauptmann, et que cett e expérience a réussi [...], je pense que je donne une confi rmati on suffi  sante.

Parallèlement avec l’acti vité des acteurs, l’équipement devait être développé, de sorte qu’à la fi n, quand l’échec 
de l’Autriche est survenu, il s’y trouvait tout un abri de coulisses, costumes, pièces, rôles, notes et instruments. 
Dommage qu’on ne pût pas sauvegarder ni transporter tout cela, comme on le souhaitait, puisque ceci pouvait 
représenter une véritable richesse pour un peti t théâtre ambulant. Malheureusement, avant le départ même, au 
moment du pillage du camp, le théâtre a été cassé et tout ce qui était le plus précieux était dispersé, avant qu’on 
ne pût faire les paquets et emporter… »

le projet du travail, distribuait les revenus et les dépenses, établissait le répertoire et distribuait les rôles ; elle 
avait un trésorier et un archiviste, un chapelain et un chef de chœur ; on avait quoti diennement des répéti ti ons 

notamment pour le mois enti er, de sorte qu’une grande pièce nouvelle puisse disposer d’un mois de préparati on. 
Ceci était accompli de la manière suivante : par exemple, durant la première semaine, on représentait deux peti tes 
pièces déjà jouées, avec quelques pièces musicales (violon, chant solo, duets) ; la deuxième semaine, on jouait une 
pièce déjà jouée, que devait être grande et occuper le spectable enti er ; la troisième semaine, deux brèves pièces 
nouvelles, aux pièces de chant solo ou avec une troisième pièce connue, et durant la quatrième semaine, c’était la 
nouvelle grande pièce. De cett e manière, chaque mois on off rait une grande première, deux brèves pièces et, en 
plus, quelques brèves pièces nouvelles, sans comtper l’orchestre qui jouait avant la pièce et entre les actes, et qui 
devait, presque chaque semaine, préparer une nouvelle pièce musicale. Toutefois, comme les répéti ti ons étaient 

et étrangères, qui, faute de textes, étaient traduites dans le camp même. [...] Outre cela, il y avait de créati ons 

à deux reprises, on a organisé les matinées littéraires, où étaient lus, entre autres, les ouvrages de S. Pandurović et 

que, hormis trois ou quatre hommes qui connaissaient du théâtre, le reste des acteurs n’étaient que des amateurs, 
même ceux qui n’avaient jamais vu de scène. Les spectacles allaient de manière très cohérente et étaient dotés 
du sérieux, qui était à envier vu les circonstances. Quand je dis qu’on a osé entreprendre une véritable expérience 

de l’Autriche est survenu, il s’y trouvait tout un abri de coulisses, costumes, pièces, rôles, notes et instruments. 
Dommage qu’on ne pût pas sauvegarder ni transporter tout cela, comme on le souhaitait, puisque ceci pouvait 
représenter une véritable richesse pour un peti t théâtre ambulant. Malheureusement, avant le départ même, au 
moment du pillage du camp, le théâtre a été cassé et tout ce qui était le plus précieux était dispersé, avant qu’on 
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Đido de J. Veselinović et de D. Brzak, l’ensemble, 1916.

Les membres du La société de chant et de théâtre 
à Boldogasszony, 1918.

Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака, ансамбл представе, 1916.

Чланови Певачког позоришног друштва 
у Болдогасоњу, 1918.
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Đido de J. Veselinović et de D. Brzak, l’ensemble, 1916.

Les membres du La société de chant et de théâtre 
à Boldogasszony, 1918.

Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака, ансамбл представе, 1916.

Чланови Певачког позоришног друштва 
у Болдогасоњу, 1918. Dimitrije Mitrović, étudiant en droit, 

dans un rôle inconnu

Димитрије Митровић, студент права, 
у непознатој улози 

Prince Ivo de Semberija de B. Nušić, Pavle Panić 
et Milorad Toskić, 1918. 

Affiche du spectacle Đido de J. Veselinović et de D. Brzak

Кнез Иво од Семберије Б. Нушића, Павле Панић
 и Милорад Тоскић, 1918. 

Плакат представе Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака
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ПОЗОРИШТАУАШАХУ
(АУСТРОУГАРСКА)

У
заро бље нич ком лого ру у Аша ху дело ва ла су чак три позо ри шта од којих је нај бо ље и нај о збиљ ни-
је било Кадет ско позо ри ште. 

У овом лого ру је бора вио глу мац Мило рад Тоскић (касни је пре ме штен у Бол до га соњ) и уз 
помоћ дру гих заро бље ни ка, који нису има ли везе са умет но шћу, успео да у јуну 1916. доби је 

дозво лу коман дан та лого ра Цимер ма на за покре та ње Позо ри шта, под усло вом „да пазе шта ће игра ти“ 
и да то буду углав ном шале и лакр ди је. Позо ри ште је зави си ло од добро вољ них при ло га саку пље них 
међу чла но ви ма, док је Коман да дала про стор за изво ђе ње пред ста ва (бара ку 33), ста ре сла ма ри це за 
кули се, даске за бину и клу пе за публи ку. Енту зи ја зам за осни ва ње позо ри шта био је међу свим заро-
бље ни ци ма вели ки, а томе је допри не ла и Тоски ће ва при ступ на бесе да, коју је одр жао на јед ној од 
осни вач ких сед ни ца 5. јуна 1916: „Ми смо још увек вој ни ци и силом при ли ка поста ли рат ни заро бље-
ни ци. Па како се нала зи мо овде и пре ко наше воље, и да би нам дани што лак ши били, и да би што пре 
доче ка ли свр ше так рата, са мање мука и пат њи. Ми их не може мо одстра ни ти, али их може мо убла жи-
ти... бар за тре ну так... сто га ћемо осно ва ти позо ри ште заро бље ни ка“ (МПУС).

Прва пред ста ва је оди гра на 15. авгу ста 1916, на Вели ку Госпо ји ну. Насту пи ла је пау за до почет ка 
децем бра, током које су при пре ма ни нови кома ди како би репер то ар могао да тече без засто ја. Ипак, 
због опа сно сти од пожа ра пред ста ве су сре ди ном фебру а ра забра ње не, али су вели ким зау зи ма њем 
Тоски ћа доби је на бурад за воду, па је позо ри ште поно во про ра ди ло почет ком апри ла. Зани мљи ва је 
анег до та из овог позо ри шта: супру га јед ног аустро у гар ског пуков ни ка је сти гла тек пред крај пред ста ве; 
он је замо лио ансамбл да ради њего ве госпо ђе оди гра пред ста ву поно во од почет ка, што је и учи ње-
но! И још јед на: 21. маја 1916. ухва ће ни су бегун ци који су покра ли позо ри шну гар де ро бу и пре ру ше ни 
побе гли.

У
дозво лу коман дан та лого ра Цимер ма на за покре та ње Позо ри шта, под усло вом „да пазе шта ће игра ти“ 
и да то буду углав ном шале и лакр ди је. Позо ри ште је зави си ло од добро вољ них при ло га саку пље них 
међу чла но ви ма, док је Коман да дала про стор за изво ђе ње пред ста ва (бара ку 33), ста ре сла ма ри це за 
кули се, даске за бину и клу пе за публи ку. Енту зи ја зам за осни ва ње позо ри шта био је међу свим заро-
бље ни ци ма вели ки, а томе је допри не ла и Тоски ће ва при ступ на бесе да, коју је одр жао на јед ној од 
осни вач ких сед ни ца 5. јуна 1916: „Ми смо још увек вој ни ци и силом при ли ка поста ли рат ни заро бље-
ни ци. Па како се нала зи мо овде и пре ко наше воље, и да би нам дани што лак ши били, и да би што пре 
доче ка ли свр ше так рата, са мање мука и пат њи. Ми их не може мо одстра ни ти, али их може мо убла жи-
ти... бар за тре ну так... сто га ћемо осно ва ти позо ри ште заро бље ни ка“ (МПУС).

Прва пред ста ва је оди гра на 15. авгу ста 1916, на Вели ку Госпо ји ну. Насту пи ла је пау за до почет ка 
децем бра, током које су при пре ма ни нови кома ди како би репер то ар могао да тече без засто ја. Ипак, 
због опа сно сти од пожа ра пред ста ве су сре ди ном фебру а ра забра ње не, али су вели ким зау зи ма њем 
Тоски ћа доби је на бурад за воду, па је позо ри ште поно во про ра ди ло почет ком апри ла. Зани мљи ва је 
анег до та из овог позо ри шта: супру га јед ног аустро у гар ског пуков ни ка је сти гла тек пред крај пред ста ве; 
он је замо лио ансамбл да ради њего ве госпо ђе оди гра пред ста ву поно во од почет ка, што је и учи ње-
но! И још јед на: 21. маја 1916. ухва ће ни су бегун ци који су покра ли позо ри шну гар де ро бу и пре ру ше ни 
побе гли.
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LESTHÉÂTRESÀASCHACH
(AUTRICHE-HONGRIE)

P
armi les trois théâtres acti fs dans le camp de prisonniers à Aschach, le Théâtre des cadets était le meilleur 
et le plus sérieux. 

L’acteur Milorad Toskić, interné dans ce camp (transféré plus tard à Boldogasszony), a réussi, avec 
l’aide des autres prisonniers qui n’avaient rien à voir avec l’art, à obtenir la permission du commandant 

du camp Zimmermann, en 1916, de fonder le Théâtre, pourvu qu’« ils fassent très att enti on à ce qu’ils vont 
jouer », et que ce ne soient que, pour la plupart, des plaisanteries et des so�  es. Le théâtre dépendait de la 
charité de ses membres ; c’était le commandement qui a procuré des locaux pour les spectacles (barraque 33), 
de vieux matelas en paille pour les coulisses, des planches pour le plateau et des bancs pour les spectateurs. 
Parmi tous les prisonniers, l’enthousiasme pour fonder le théâtre était très grand ; le discours de Toskić y 
a largement contribué, prononcé durant la réunion de la fondati on tenue le 5 juin 1916 : « Nous sommes 
encore soldats et nous sommes devenus prisonniers de guerre par force majeure. Et, comme nous sommes 
ici contre notre volonté, et pour que nos journées ici soient plus faciles, et que nous puissions att endre la 
fi n de la guerre avec le moins de tourments et souff rances. Nous ne pouvons pas les faire disparaître, mais 
nous pouvons les att énuer... au moins pour un moment... et c’est pourquoi nous allons fonder un théâtre des 
prisonniers » (MATS). 

Le premier spectacle a été joué le 15 août 1916, à l’Assompti on.  Il a été suivi par un repos jusqu’au début 
de décembre, durant lequel on préparait de nouvelles pièces, pour que le répertoire soit toujours dynamique. 
Toutefois, vu le danger des incendies, les spectacles étaient interdits vers la moiti é du février, mais, grâce à la 
grande initiative de Toskić, on a obtenu des tonneaux d’eau, de sorte que le théâtre a repris ses acti vités vers 
le début d’avril. Une anecdote peut nous représenter l’ambiance de ce théâtre : l’épouse d’un colonel austro-
hongrois n’est arrivée que vers la fi n du spectacle ; il a demandé l’ensemble de rejouer toute la pièce, depuis 
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Тако ђе у Аша ху, у заро бље нич ком лого ру где су бора ви ли сту ден ти под о фи ци ри, дело ва ло је Кадет-
ско позо ри ште. Ради во је Кара џић који у овом лого ру бора ви 1916–17, у сво јим запи си ма даје нешто 
пода та ка о ово м позо ри шту које је, суде ћи по бро ју пред ста ва (130), било вео ма запо сле но. Игра ли су 
углав ном сту ден ти, а на репер то а ру су осим Нуши ћа, Сте ри је, Триф ко ви ћа, Нуши ћа, Срем ца... били и 
Моли јер, Иго, Гогољ. Позо ри ште је има ло исли ка ну заве су, „Гуслар“. Сам Кара џић је држао вео ма струч-
на пре да ва ња – о коме ди ји и њеном настан ку, о комич ном, о вицу, паро ди ји и цини зму. У лого ру је 
осно ва на и чита о ни ца (аме рич ка), а изла зио је и заро бље нич ки лист. 

Тако ђе у Аша ху,
ско позо ри ште. Ради во је Кара џић који у овом лого ру бора ви 1916–17, у сво јим запи си ма даје нешто 
пода та ка о ово м позо ри шту које је, суде ћи по бро ју пред ста ва (130), било вео ма запо сле но. Игра ли су 
углав ном сту ден ти, а на репер то а ру су осим Нуши ћа, Сте ри је, Триф ко ви ћа, Нуши ћа, Срем ца... били и 
Моли јер, Иго, Гогољ. Позо ри ште је има ло исли ка ну заве су, „Гуслар“. Сам Кара џић је држао вео ма струч-
на пре да ва ња – о коме ди ји и њеном настан ку, о комич ном, о вицу, паро ди ји и цини зму. У лого ру је 
осно ва на и чита о ни ца (аме рич ка), а изла зио је и заро бље нич ки лист. 

Othello de W. Shakespeare, scène du spectacle, 1918. 

Отело В. Шекспира, сцена из представе, 1918. 
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le début, pour sa femme, ce qui fut fait ! En voilà encore une : le 21 mai 1916, les fugiti fs ont été arrêtés : ils 
avaient volé des costumes de théâtre et se sont enfuis du camp, déguisés.

C’était également à Aschach, dans le camp de prisonniers où étaient stati onnés les étudiants sous-offi  ciers, 
qu’opérait le « Théâtre des cadets ». Radivoje Karadžić, qui était interné dans ce camp de 1916 à 1917, laisse 
dans ses notes quelques données sur ce théâtre qui, en jugeant selon le nombre de spectacles données (130), 
était très acti f. Les rôles étaient joués surtout par les étudiants, et le répertoire contenait, hormis les pièces 
de Nušić, Sterija, Tri� ović, Sremac... celles de Molière, Hugo, Gogol. Le théâtre possédait un rideau peint, 
« Le Guzlar ». Karadžić donnait des conférences professionnelles, portant sur la comédie et sa naissance, sur 
le comique, sur la plaisanterie, la parodie et le cynisme. Une bibliothèque même était fondée dans le camp 
(américaine), et une revue de prison sortait aussi. 
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СРПСКОЗАРОБЉЕНИЧКОПОЗОРИШТЕ„РУЦОВИЋ“УПАНИЧАРЕВУ
(БУГАРСКА)

З
ва нич на доку мен та и број на лич на сећа ња све до че о томе да је ста ње наших заро бље ни ка и 
интер ни ра них гра ђа на у Бугар ској било нај те же, прак тич но несно сно. То важи и за ста ње у лого ру 
у Пани ча ре ву, у око ли ни Ста ре Заго ре; сва ка дис трак ци ја, па, раз у ме се, и ства ра ње позо ри шта 
наи ла зи ли су на непре мо сти ве пре пре ке. 

При ти сак и гоње ње од стра не бугар ских вла сти пре ма нашим гра ђа ни ма мало су попу сти ли од 
сеп тем бра 1917, када је Швај цар ско дру штво хри шћан ске мла де жи упу ти ло у лагер Пани ча ре во свог 
деле га та Кон ра да Миле ра. Интер нир ци су ову ситу а ци ју иско ри сти ли и одмах обра зо ва ли позо ри ште, 
које је у почет ку било врло при ми тив но: на поди ју му од неко ли ко даса ка изво ђе не су обич не, про сте 
шале и реци та ци је.

Касни је је сазван збор заро бље ни ка на којем је фор ми ра но и име но ва но Срп ско заро бље нич ко 
позо ри ште „Руцо вић“, за управ ни ка је иза бран капе тан I кла се Милу тин Воји но вић, а за реди те ље – 
тех ни чар и резер вни пот по руч ник Мија Јова но вић, и тех ни чар, наред ник-ави ја ти чар Мил. Јевре мо вић. 
Тру пу су чини ли мла ди офи ци ри и чинов ни ци, љуби те љи позо ри шне умет но сти који су и у нај те жим 
при ли ка ма пока за ли воље и сна ге да се посве те пози ву чији је ути цај био цењен и кори стан у кру го ви-
ма интер ни ра них гра ђа на Срби је.

Прво бит на свр ха позо ри шта била је да се, поред нео п ход но потреб ног скре та ња пажње заро бље ни-
ци ма, ука же и ствар на, мате ри јал на помоћ вој ни ци ма-рекон ва ле сцен ти ма. Сто га је у прво вре ме улаз 
био бес плата н за вој ни ке, а за све оста ле је утвр ђе на мини мал на цена ула зни це, која се испо ста ви ла 
недо вољ ном. Убр зо је ста ра ње о рекон ва ле сцент ним вој ни ци ма пре у зео наро чи ти одбор са Кон ра дом 
Миле ром на челу, па су цене ула зни ца пове ћа не и позо ри ште је поче ло да напре ду је. За крат ко вре ме 
је има ло на рас по ла га њу око три де сет кули са захва љу ју ћи који ма је могло при ка за ти три сало на, чети-
ри обич не собе, по један дућан са рафо ви ма и робом, ули цу, тера су, башту са кипо ви ма и др.

На репер то а ру су била попу лар на дела дома ћих ауто ра (Кошта на Бори са ва Стан ко ви ћа, Под ва ла
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LETHÉÂTREPRISONNIERSERBE«RUCOVIC»ÀPANITCHAREVO
(BULGARIE)

L
es documents offi  ciels, ainsi que de nombreux témoignages personnels, nous apprennent que l’état de 
prisonniers et des citoyens serbes internés en Bulgarie était le plus diffi  cile, pour ainsi dire insupportable. 
Ceci était le cas aussi dans le camp de Panitcharevo, aux environs de Stara Zagora : chaque idée de 
distracti on, y inclus la mise en œuvre du théâtre, ont dû aff ronter des obstacles presque insurmontables. 

La pression et la persécuti on de la part des autorités bulgares envers nos citoyens ont été allégés depuis 
le septembre 1917, quand la Société suisse de la jeunesse chréti enne a envoyé son délégué Konrad Müller au 
camp de Panitcharevo. Les internés ont uti lisés cett e situati on pour fonder immédiatement un théâtre, qui, 
au début, était très primiti f : notamment, sur le plateau composée de quelques planches, on ne jouait d’abord 
que les plaisanteries simples et vulgaires et des récitati ons.  

Un ensemble de prisonniers a été convoqué plus tard ; à cett e réunion a été fondé le théâtre, appelé le 
Théâtre serbe prisonnier « Rucović ». Miluti n Vojinović, capitaine de 1ère classe, a été nommé directeur, 
alors que Mija Jovanović, technicien et sous-lieutenant de réserve, et Mil. Jevremović, technicien et sergent-
aviateur, ont été proclamés mett eurs en scène. La troupe a été composée de jeunes offi  cier et employés, 
amateurs de l’art théâtrale, qui ont, même dans les moments les plus diffi  ciles, fait montre de la volonté et du 
courage pour de consacrer à la vocati on dont l’infl uence était appréciée et uti le dans les cercles des citoyens 
serbes internés. 

 Le premier objecti f du théâtre était de procurer, ensemble avec la distracti on nécessaire aux soldats, 
également du véritable aide matériel aux soldats-convalescents. C’est pourquoi, dans un premier temps, 
l’accès était gratuit aux soldats, tandis que tous les autres achetaient des billets à prix minime, ce qui s’est 
avéré être insuffi  sant. Le soin des convalescents a été repris, très vite, par un comité parti culier, dirigé par 
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Мило ва на Гли ши ћа, У харе му Св. Нико ли ћа), док су међу стра ним ауто ри ма нај ви ше били засту пље ни 
Моли јер (На силу лекар, Жорж Дан ден и Женид ба на силу), Брак, Шилер, Гогољ, Лесинг... а игран је 
и комад бугар ског писца Т. К. Стан че ва Невер на жена. Изве де но је око 120 пред ста ва. Позо ри ште је 
има ло вели ког зна ча ја за одр жа ва ње мора ла заро бље ни ка и пред ста вља све тлу тач ку у њихо вим сумо-
р ним сећа њи ма на рат не годи не.

***

Поред наве де них, као нај зна чај ни ја се издва ја ју: 

По зо ри ште на Кор зи ци – на овом фран цу ском остр ву је било око хиља ду срп ских избе гли ца, међу 
који ма и неко ли ко глу ма ца и тумач енгле ске миси је, глу мац Народ ног позо ри шта  у Бео гра ду Вла де та 
Дра гу ти но вић. Финан си ра ни од енгле ске миси је, они 1916. осни ва ју позо ри шну дру жи ну. Под патро-
на том пре фек та Кор зи ке и углед них енгле ских и фран цу ских дама, 7. и 8. мар та 1916. изве де не су две 
пред ста ве јед ног од нај по пу лар ни јих кома да – Ђидо Јан ка Весе ли но ви ћа и Дра го ми ра Брза ка – у корист 
фран цу ских рат ни ка и рање ни ка. Пред ста ве су игра не у Позо ри шту „Све тог Габри је ла“ на Напо ле о но-
вом буле ва ру у Аја чи ју.

Вој нич ко по зо ри ште IX пеша диј ског пу ка – сме ште но је у месту Црве на Земља, код села Буди мир-
ци, дело ва ло је од 20. Х 1917. до 29. VIII 1918. и дало 192 пред ста ве. Тру па је била сачи ње на од ама-
те ра и само јед ног про фе си о нал ног глум ца, а све до кра ја ју је пред во дио спо соб ни нови нар Ради во је 
Кара џић. Репер то ар је био пре те жно наци о нал ни, допу њен неко ли ци ном попу лар них дела ино стра них 
ауто ра попут Лаби ша и Коце буа. Гле да ли ште је при ма ло 400 посе ти ла ца, а згра да се нала зи ла бли зу 
непри ја тељ ског лого ра, на око 1.500 мета ра од рово ва срп ске вој ске. У овом позо ри шту су сви ра ла два 
вој на орке стра – нај пре орке стар Дунав ске, а потом Морав ске диви зи је. 

Позо ри ште сту де на та заро бље ни ка у Нађ ме ђе ру, у Мађар ској, осно вао је и у њему играо зна ме ни-
ти срп ски глу мац Добри ца Милу ти но вић.

***

У свим овим позо ри шти ма и њихо вим про гра ми ма нео бич но важну уло гу су оди гра ли вој ни орке-
стри, цивил ни музи ча ри и циган ски орке стри. Нај зна чај ни ји међу музи ча ри ма сва ка ко су били дири-
гент Дра гу тин Покор ни и ком по зи тор и дири гент Ста ни слав Ста ша Бинич ки, који је зајед но с вој ском и 
Орке стром Кра ље ве гар де пре шао Алба ни ју, где су про па ли сви музич ки инстру мен ти и музич ка архи-
ва, али је он, захва љу ју ћи сво јој неиз мер ној енер ги ји и спо соб но сти, обнов но орке стар и по дола ску на 
Крф сва ко днев но давао кон цер те за рање не и боле сне, наше и саве знич ке вој ни ке; кон цер те у корист 
поро ди ца поги ну лих, избе гли ца, Црве ног крста... Потом је као миси о нар наше музич ке кул ту ре, зајед но 
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Konrad Müller, de sorte que les prix de billets ont augmenté et le théâtre a commencé à prospérer.  Sous peu, il 
avait à sa dispositi on une trentaine de coulisses pouvant représenter trois salons, quatre chambres ordinaires, 
un magasin aux étalages à marchandise, la rue, la terrasse, le jardin décoré de sculptures etc.  

 Le répertoire était composé des ouvrages populaires des auteurs serbes (Koštana de Borisav Stanković, La 
Fourberie de Milovan Glišić, Dans le sérail de Sv. Nikolić), tandis que, parmi les écrivains étrangers, les pièces 
les plus représentées étaient celles de Molière (Médecin malgre lui, Georges Dandin et Le Mariage forcé), 
Bracco, Schiller, Gogol, Lessing. On a représenté aussi la pièce La femme infi dèle de l’auteur bulgare T. K. 
Stantchev. On a joué environ 120 spectacles. Ce théâtre a exercé une infl uence considérable sur le mainti en 
du moral des prisonniers et représente un détail lumineux dans leurs souvenirs morne des années de guerre. 

Ensemble avec les théâtres susmenti onnés se disti nguent, comme les plus importants : 

Le théâtre en Corse – Cett e île française abritait un millier de réfugiés serbes, parmi lesquels fi guraient 
quelques acteurs, ainsi que Vladeta Draguti nović, acteur du Théâtre nati onal de Belgrade et interprète de la 
mission anglaise. Financés par la mission anglaise, ils ont fi ni par fonder une compagnie de théâtre en 1916. 
Sous le patronat du préfet de la Corse et des dames anglaises et françaises bien réputées, deux représentati ons 
du spectacle le plus populaire ont été jouées les 7 et 8 mars 1916 – Đido de Janko Veselinović et de Dragomir 
Brzak – au profi t des guerriers et des blessés français. Les spectacles étaient joués au Théâtre de Saint Gabriel, 
au boulevard de Napoléon à Ajaccio. 

Le théâtre militaire du 9e régiement d’infanterie – Le théâtre militaire situé à Crvena zemlja, près du 
village de Budimirovci, acti f du 20 octobre 1917 au 29 août 1918, a monté 192 spectacles. La troupe, composé 
des amateurs et d’un seul acteur professionnel, était dirigée, jusqu’à la fi n, par Radivoje Karadžić, journaliste 
astucieux. Le répertoire était composé surtout des pièces nati onales, enrichi de quelques ouvrages populaires 
des écrivains étrangers tel que Labiche et Kotzebue. Le gradin pouvait accueillir 400 visiteurs ; le bâti ment 
se trouvait à proximité du camp ennemi, à quelques 1500 mètres des tranchées de l’armée serbe.  Deux 
orchestres militaires jouaient dans ce théâtre : les orchestres des Divisions du Danube et de la Morava. 

Le théâtre des étudiants prisonniers à Nagy Megyer, en Hongrie, a été fondé par Dobrica Miluti nović, 
acteur serbe réputé qui y jouait aussi. 

***

 Dans tous les théâtres susmenti onnés et dans leurs programmes, un rôle d’une importance primordiale y a 
été joué par des orchestres militaires, des musiciens civiles et des orchestres de Tsiganes. Parmi les musiciens, 
les plus importants étaient Draguti n Pokorni, chef d’orchestre, et Stanislav Staša Binički, compositeur et chef 
d’orchestre, qui a, ensemble avec l’armée et l’Orchestre de la Garde du Roi, traversé l’Albanie, où tous les 
instruments, ainsi que l’archive musicale, ont été détruits. Nonobstant, grâce à son énergie sans pareille et 
ses capacités, il a rétabli l’orchestre et, dès l’arrivée à Corfou, il a donné les concerts quoti diennement pour 

Stantchev. On a joué environ 120 spectacles. Ce théâtre a exercé une infl uence considérable sur le mainti en 
du moral des prisonniers et représente un détail lumineux dans leurs souvenirs morne des années de guerre. 
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с нашим избе гли ца ма послат у Фран цу ску да тамо наста ви сво ју дужност. Дири гент Љубо мир Бошња-
ко вић је лич но иску ство на ово тешко вре ме пре то чио у „Спо мен-кан та ту за соли сте, мешо ви ти хор и 
сим фо ниј ски орке стар Албан ска гол го та“.

***

Поред орга ни зо ва них позо ри шних тру па, на рати шту и у избе гли штву, срп ски глум ци су и поје ди нач-
но при ре ђи ва ли про гра ме. 

Поме ни мо нај зна чај ни јег међу њима, Перу Добри но ви ћа. Сачу ва на је гра ђа која све до чи да је он 
12. јану а ра 1916. годи не у позо ри шту „Димо ти кон“ у Ати ни при ре дио умет нич ко вече на којем је при-
ка зао дело ве из кома да Дон Пие тро Кару зо Робер та Бра ка и Кир Јања Јова на Сте ри је Попо ви ћа. Исти 
про грам је за срп ске сту ден те и ђаке извео 1917. у Ници, а уче ство вао је и на про сла ви Све тог Саве коју 
су при ре ди ли срп ски ђаци у Сен Жану. У Риму је с успе хом тума чио, на срп ском јези ку, глав не уло ге у 
ита ли јан ским пред ста ва ма Дон Пие тро Кару зо, Али лу ја Мар ка Пра ге и Гра ђан ска смрт Пао ла Ђако-
ме ти ја.

***

Позо ри ште се јави ло из чове ко вог искон ског пори ва и током веко ва тра је као њего ва насу шна потре-
ба. Један од дока за за ову тврд њу је сва ка ко и при ча о срп ским вој нич ким, заро бље нич ким и рекон-
ва ле сцент ним позо ри шти ма која су наста ја ла и дело ва ла у немо гу ћим усло ви ма током Првог свет ског 
рата – ван род не земље, на фрон то ви ма, у лого ри ма и дру гим лаге ри ма, у нема шти ни, гла ди, боле сти... 
Коли ки су зна чај и уло гу ова позо ри шта има ла за рат ни ке, заро бље ни ке и боле сне, у часо ви ма неспо-
кој ства, депре си је и ностал ги је – може мо само да наслу ти мо. 

При ре ди ла Јели ца Сте ва но вић
Пре ма: 

Архив ска гра ђа МПУС (мемо а ри, днев ни ци, запи сни ци, позо ри шни пла ка ти, фото гра фи је)
Годи шњак Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 1918–1922, Народ но позо ри ште у Бео гра ду, 1922. 

Анте Ковач, Загре бач ка сећа ња на африч ке вече ри, „Вре ме“, Бео град, 7. новем бар 1929.
Веро сла ва Петро вић, Срп ска вој нич ка позо ри шта 1916–1918, МПУС, Бео град, 1992. 

Олга Мар ко вић, Срп ска вој нич ка позо ри шта и заро бље нич ка позо ри шта у Првом свет ском рату, МПУС, 
Бео град, 2014.
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des malades et des blessés, pour les soldats serbes et alliés, ainsi les concerts de charité pour les familles 
des décédés, des réfugiés, pour la Croix-Rouge… Puis, comme missionnaire de notre culture musicale, il fut 
envoyé, ensemble avec nos réfugiés, en France pour y conti nuer ses devoirs. Ljubomir Bošnjaković, chef 
d’orchestre, a composé « La cantate mémorielle pour les solistes, le chœur mixte et l’orchestre symphonique :
Le Calvaire de l’Albanie » pour y transposer son expérience personnelle. 

***

 Les troupes de théâtre organisées mises à part, les acteurs serbes montaient des programmes de manière 
individuelle, sur le front et dans l’exil. 

 Menti onnons Pera Dobrinović, le plus important parmi eux. Le matériel conservé témoigne que le 12 
janvier 1916 il a monté une soirée arti sti que au théâtre de « Dimoti kon » à Athènes, où il a représenté les 
parti es des pièces Don Pietro Caruso de Roberto Bracco et Kir Janja de Jovan Sterija Popović. Il a joué le même 
programme pour les élèves et étudiants serbes à Nice en 1917 et a également parti cipé à la célebrati on de 
la Saint-Sava, organisées par les élèves serbes à Saint-Jean. À Rome, il a interprété en serbe, avec succès, les 
rôle principaux dans les spectacles italiens Don Pietro Caruso, Halleluyah de Marco Praga et La Mort civile de 
Paolo Giacome�  . 

***
C’est grâce à l’impulsion primordiale de l’homme que le théâtre est né et qu’il dure depuis des siècles, 

comme son besoin quoti dien. L’une des preuves de cett e affi  rmati on est sans aucun doute l’histoire des 
théâtres militaires serbes, ainsi que des théâtres de prisonniers et de convalescents serbes, qui étaient créés 
et qui foncti onnaient dans les conditi ons dures de la Première Guerre mondiale. Le rôle et l’importance 
que ces théâtres avaient pour les soldats, les prisonniers et les malades, dans des périodes d’angoisse, de 
dépression et de nostalgie, restent encore à esti mer.

Édité par Jelica Stevanović

D’après : 
Matériel conservé au MATS (mémoires, journaux personnels, procès-verbaux, affi  ches de théâtre, photographies)

Годишњак Народног позоришта у Београду 1918–1922 (Les Annales du Théâtre nati onal de Belgrade 1918–1922), Théâtre 
nati onal de Belgrade, 1922. 

Ante Kovač, „Zagrebačka sećanja na afričke večeri“ (« Les souvenirs zagrébois des soirées africaines »), Vreme, Belgrade, le 7 
novembre 1929

Veroslava Petrović, Srpska vojnička pozorišta 1916–1918 (Les théâtres militaires serbes de 1916 à 1918), MATS, Belgrade, 1992. 
Olga Marković, Српска војничка позоришта и заробљеничка позоришта у Првом светском рату (Les théâtres militaires 

serbes et théâtres prisonniers dans la Grande Guerre), MATS, Belgrade, 2014.
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Affiche du spectacle Georges Dandin de Molière 
du Théâtre de prisonniers serbes « Rucović », 
Gornye Panitcharevo, Bulgarie, 1918.

Affiche des spectacles La main noire de B. Cvetković 
et Madame la Capitaine, représentés par le Théâtre 
national serbe du camp de Nezsider, Hongrie

Dobrica Milutinović, grand acteur serbe, en tant 
que prisonnier à Nagy Megyer, Hongrie, 1917.

Плакат представе Жорж Данден Молијера, 
Српског заробљеничког позоришта „Руцовић“, 
Горње Паничарево, Бугарска, 1918.

Плакат представа Црна рука Б. Цветковића и 
Госпођа капетаница у извођењу Српског народног
позоришта из логора Нежидер, Мађарска

Добрица Милутиновић, велики српски глумац, 
као заробљеник у Нађмеђеру, Мађарска, 1917.

Les acteurs du Théâtre de prisonniers serbes « Rucović », dans une pièce inconnue 

Глумци Српског заробљеничког позоришта „Руцовић“ у непознатом комаду
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Affiche de la Grande soirée artistique à l’hôtel 
Grand à Ajaccio, le 29 avril 1917.  

Плакат Велико уметничко вече у Хотелу „Гранд“ 
у Ајачију, 29. април 1917. 

Đido de J. Veselinović et de D. Brzak, scène du spectacle, Ajaccio, Corse, mars 1916. 

Đido de J. Veselinović et de D. Brzak : l’ensemble après la représentation, la Préfecture à Ajaccio, en Corse 

Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака, сцена из представе, Ајачио, Корзика, март 1916. 

Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака, ансамбл после представе, Префектура у Ајачију на Корзици 
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Affiche du concert de l’Orchestre de la Division serbe de cavalerie, dirigé 
par le capitaine Dragutin Pokorni, à la Tour blanche à Thessalonique 

Programme du Concert pour 
les malades serbes de l’hôpital 
à Vertekop, Grèce, territoire 
nord de Macédoine, 1916.

Stanislav Binički (1872–1942), compositeur, chef d’orchestre et pédagogue serbe 

Плакат концерта Оркестра Српске коњичке дивизије под управом 
капетана Драгутина Покорног, у „Белој кули“ у Солуну 

Програм Концерта за српске 
болеснике у болници у Вертекопу, 
Грчка, северна област
Македонија, 1916.

Станислав Бинички (1872–1942), српски композитор, диригент и педагог
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Повратак у домовину; укрцавање 
српских војника; Бизерта, 1919.

Retour à la partie : embarquement 
des soldats serbes, Bizerte, 1919.

Програм Концерта за српске 
болеснике у болници у Вертекопу, 
Грчка, северна област
Македонија, 1916.
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