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О позоришту, као феномену који опстоја-
ва свуда и на сваком месту, о потреби 
за његовим постојањем, како у миру, 

тако и у рату, показаће оригинална архивска 
документа из Првог светског рата, која се одно-
се на војничка позоришта оснивана на фронту, 
војничка заробљеничка позоришта у логорима, 
као и на позоришта оснивана у реконвалесцент-
ним одељењима при болницама. С обзиром на 
велики број заробљеничких логора којих је само 
у аустроугарској монархији било шездесет осам 
(Неђмеђер, Кечкемет, Браунау, Арад, Нежидер, 
Ашах, Болдогасоњ итд), као и велики броj рекон-
валесцентних одељења, овога пута задржаћемо 
се само на материјалима којима располаже Музеј 
позоришне уметности Србије. Шта су ова позори-
шта значила и коју су улогу одиграла код ратни-
ка, заробљеника и болесних, у часовима неспо-
којства, депресије и носталгије, можемо само да 
наслућујемо. Ипак, мемоари, дневници, записни-
ци, фотографије и позоришни плакати, дочараће 
нам само делић атмосфере тих тужних времена.

Несумњиво да војничка-заробљеничка позо-
ришта нису била специфичност само наше исто-
рије – она су настајала с ратовима уопште. Хрони-
ке су забележиле да је Александар Велики водио 
глумце у Екбатану; да је Наполеон у походу на 

Египат повео с војском „балетски корпус“, а када 
је кренуо на Русију, чувена глумица Лујза Физил, 
кренула је с њима; Сара Бернар, иако већ остаре-
ла, на верденском фронту рецитовала је у ровови-
ма поеме о храбрости и победи.

У Први светски рат Србија и Црна Гора ушле су 
испрљене Балканским ратовима. Зараћене стра-
не, како то обично бива на почетку свих ратова, 
веровале су да ће и овај рат кратко трајати. Он 
је, и за Србију и за Црну Гору, био предуг и прете-
жак. Приликом повлачења преко Албаније и Црне 
Горе, 1915. у тромесечној агонији, по невремену 
и великој хладноћи, по беспућима, без хране и 
одеће, изгубљено је више од три стотине хиљада 
војника и цивила. На острво Крф пребачено је око 
сто тридесет пет хиљада, од којих је шест хиља-
да било оболелих и рањених, а недалеко од Крфа, 
на „острву смрти“ Видо, помрло је пет хиљада че-
тири стотине. Један део избеглица, око дванаест 
хиљада, међу којима је било највише оболелих и 
рањених војника, пребачено је у Африку. Само у 
Бизерти умрло је преко хиљаду. Највећи део ци-
вила, првенствено ученика и студената, учитеља 
и професора, пребачени су у Француску, Швајцар-
ску, Велику Британију и Русију на школовање. 
Вредна је пажње чињеница да се у тим изузет-
но тешким временима, итекако водило рачуна о 

„Овде, где се лешеви наших људи вуку неопојани
гомилама у плитке пешчане гробове – ту ето,
наше позориште спушта и подиже своје завесе...
отуда је свака таква позорница отимање од
смрти, отимање од празнине, отимање од мутног, 
суморног, једноликог и самртног ропског времена.“

Радивоје Караџић: „Значај позоришта међу ратним заробљеницима“,
Музеј позоришне уметности Србије, Фонд меморијалне грађе
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ВЕРОСЛАВА ПЕТРОВИЋ: СРПСКА ВОЈНИЧКА ПОЗОРИШТА 1916-1918

школовању младих, а на првом месту о њиховој 
заштити.

Заробљенички логори расути по готово це-
лом свету, од којих су најозлоглашенији били они 
на територији Монархије, представљају посебно 
поглавље у овој теми. У њима се изузетно тешко 
живело, о чему сазнајемо из потресног писма бе-
оградског учитеља-ратника-заробљеника Љубе 
Вукашиновића. „..Ноћ је; величанствена ноћ. Бле-
да месечева светлост продире кроз прозоре моје 
бараке. Часовник на торњу болдогасоњске цркве 
откуцава девет сати ноћи. Око мене је мртва ти-
шина. Седим за столом, студирам и пишем. Шта? 
Писмо. Коме? Вама. О чему? О месту у коме сам; у 
коме обитавам, или боље речено: о месту у коме 
скапавам...

Тријестак трошних барака, поређаних у от-
вореном пољу, на чистини код сва четири ветра, 
са четвороспратним креветима за смештај по 
седам до осам стотина људи. Уза сваку бараку је 
по једна кухиња, такође од слабога материјала. 
Неколико шмркова за воду, и, око целога лагера 
– жица, коју само птица може прелетети. Иза 
жице на сваких 30-40 корачаји по један стражар 
са пушком у руци... Глад, болест, епидемија, помор, 
мртвачница...

Дакле, животарим у месту: у коме нема ни 

петла да запева, нити овце да заблеји, где псето 
никад не залаје, ни мачка не замауче, где жене ни-
како не долазе, нити станују. Дакле, у месту: где 
се гладује, јадикује, стење и страшно умире...“ (Ми-
лан Ст. Недељковић, Учитељ-ратник (1912-1918), 
Београд, 1936)

И ту, у тим логорима, ницала су позоришта; 
правили су их заробљеници измучени глађу и 
хладноћом, изнурени присилним радом, на ивици 
смрти. Позоришта су ницала на фронту, на борбе-
ним линијама, у затишјима између борби; то су 
била војничка позоришта на брзину прављена на 
положају, маскирана; репертоар је убрзано спре-
ман – између наредби команданата за покрет.

Верослава Петровић,
Српска војничка позоришта 1916-1918,
Београд, 1992



Током Првог светског рата српска позо-
ришта у Србији и Војводини нису ради-
ла четири године. Позоришни живот 

замире и преноси се ван граница земље, на Крф 
и Корзику, на Солунски фронт, у Бугарску, Мађар-
ску и Аустрију, у Француску и Тунис. Многи срп-
ски глумци, као војни обвезници, повукли су се 
са српском војском у изгнанство; други су, или 
као војни заробљеници или као грађани-интер-
нирци, одведени у разне заробљеничке логоре у 
Мађарској, Аустрији, Бугарској. И једни и други, 
најчешће у сарадњи с даровитим аматерима, ос-
нивали су војничка и заробљеничка позоришта 
од којих су нека радила у току целог трајања рата. 
Српски глумци приређивали су представе и у по-
неким местима у Француској у којима су живели. 
Више глумаца и позоришних руководилаца, међу-
тим, учествовали су у тешким ратним окршајима 
1914-15. и 1917-18. У овим свирепим ратним об-
рачунима многи глумци су храбро изгинули или 
поумирали од глади и болести. Главни иниција-
тори позоришта у војничким логорима били су 
глумци помагани од војних јединица у којима су 
радили. Извођачи комада су били понегде само 
глумци или глумци и аматери. У свим позоришти-
ма и њиховим програмима необично важну улогу 
су одиграли војни оркестри, цивилни музичари и 
цигански оркестри. Најзначајнија имена на пољу 

музике на фронту су Станислав Сташа Бинички и 
Драгутин Покорни.

Позориште Jугословенске дивизије

Ово позориште је прво основано и било је 
највеће. После преласка Албаније, део војске је 
пребачен на Крф. Они који су преживели ране и 
епидемију пегавца и већ се мало опоравили у бла-
гој средоземној клими, забављали су се певајући 
и рецитујући са гусларом Петром Перуновићем, 
а најактивнији је био београдски сатиричар, 
глумац и сликар Брана Цветковић. Крајем марта 
1916. део опорављених јединица са Крфа су кре-
нуле на фронт ка Солуну и улогориле се на халки-
дичком полуострву у селу Захарџија. Како је у је-
диници било неколико познатих глумаца, дошли 
су на идеју да оснују позориште. Команда на челу 
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с пуковником Мил. Туцаковићем, пуковником Бо-
гољубом Илићем и капетаном Мил. Ђ. Радосавље-
вићем, као и капетаном Јованом Урбаном, задуже-
ног за музику, основали су позориште за војнике 
Вардарске дивизије, која је касније добила име 
Југословенска дивизија. Историјски костими на-
прављени су од џакова за храну, а затим фарбани 
и на њима рађене сликовите националне шаре. 
Разни оклопи, калпаци и коленице израђивани 
су од обичних лимених кутија од гаса, зејтина и 
конзервисане хране, а мачеви дељани од летава. 
Позорница је била изграђена под ведрим небом, 
од дасака сандука за муницију и неупотребљивих 
авионских крила. Пре прекоманде и почетка рада 
позоришта „Тоша Јовановић“ овде су играли глум-
ци: скопски глумац Сима Станојевић Шућур, који 
је био и управник, Антоније Пелагић, некадашњи 
управник позоришта „Слога“; глумци Никола Ди-
нић, Радован Раја Бојић, Рудолф Србољуб Хет, Ми-
лош Зотовић, Аца Рашковић, Ђура Маринковић, 
Антоније Гавриловић, Пера Мишић, пуковник 
Милан Прибићевић. Репертоар је био претежно 
националан. Више националних и страних ко-
мада је пренето из земље у изгнанство или су за-
писивани по сећењу, јер су старији глумци знали 
улоге напамет.

Крајем 1917. војна јединица је за ово позори-
ште подигла у месту Доњи Пожар на огромном 
простору велику позорницу са 600 амфитеатрал-
но поређаних седишта, а могло је да прими још 
800 особа. Пред позорницом је био уграђен ор-
кестар са седиштима и пултовима. Позориште је 
од тада радило под врло повољним условима. До 
августа 1918. у њему је изведено сто представа. 
После распоређивања глумаца, глумачка дружина 
је била састављена највећим делом од аматера – 
интелектуалаца, чиновника, радника, занатлија, 
студената, а од глумаца Сима Станојевић Шућур, 
Ђура Маринковић, Вукашин Биволаревић, Бо-
жидар Ђермановић Ђера. За организацију и из-
градњу позоришта најзаслужнији су били, поред 
глумца Станојевића, сликар Коста Милићевић 
и резервни капетан, иначе секретар Министар-

ства грађевина Милан Радосављевић, стварни 
управник у току 1917-18. У позоришту су, између 
осталих, изведени комади: Хеј, Словени, Ђидо, Ко-
штана, Девојачка клетва, Зулумћар, Хајдук Стан-
ко, Војвода Брана, Обичан човек, Данак у крви. Код 
појединих комада чињене су неке интервенције у 
тексту, како би се идеја југословенства што више 
подвукла. Када је ова јединица добила наредбу за 
покрет у Сараћиново, 30. VIII 1918, то је био крај 
овог позоришта. Док је позоришна трупа, заједно 
с осталима, марширала у одласку, они који су ос-
тајали, узвикиваи су: „Ене, Петре!“, „Ене, Љубице!“, 
„Довиђења Максиме!“

Позориште IX пука I Aрмије

Ово војничко позориште је било на фронту, а 
смештено у месту Црвена земља, код села Буди-
мирци. Радило је од 20. Х 1917. до 27. VIII 1918. и 
дало 191 представу. Оснивач је био, тада профе-
сор, касније позоришни драматург и управник 
Радивоје Караџић, који је био управник и реди-
тељ. Главни редитељ, а касније и управник, био 
је глумац Лазар Лазаревић, бивши члан путујућих 
позоришта и Српског народног позоришта у Но-
вом Саду. Позориште је имало пространу зграду 
израђену од јелових облица, доста пространу по-
зорницу и 400 седишта. Зграда се налазила бли-
зу непријатељског логора, на око 1500 метара од 
ровова српске војске. Чланови позоришта били су 
углавном аматери, осим Михаила Радовића, глум-
ца. У току рада позоришта у њему су свирала два 
војна оркестра: Дунавске и Моравске дивизије.
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Војничко позориште у Лазуазу код Бизерте,
Тунис, Африка 

Ово је било највеће и после трупе „Тоша Јова-
новић“, најзначајније војничко позориште у из-
беглиштву. Од краја 1915, током целог рата, уз 
обале северне Африке, нарочито у Тунису који је 
био најближа савезничка територија, пристиза-
ли су транспортни бродови с нашим војницима и 
избеглицама преживелим у повлачењу преко Ал-
баније и рањеницима са Солунског фронта, затим 
с регрутима који су у избеглиштву, у Француској, 
Италији и Грчкој, дорасли ратовању и с добро-
вољцима, припадницима других југословенских 
народа који су долазили из Америке. Ту су крајем 
1916. ово позорише основали глумац и редитељ 
Димитрије Гинић, проф. др Веселин Чајкановић и 
Јован Тановић, бивши уредник „Политике“. У ок-
виру војничког логора био је изграђен огроман 
амфитеатар са 5 000 седишта од тесаног камена 
и галерија са 1 000 места. Позорница се налази-
ла под кровом, а за извођаче су изграђене две 
простране гардеробе. Од марта 1917, кад је после 
дужих припрема почео рад, до октобра 1918. из-
ведено је 186 представа које је гледало око 800 
000 гледалаца. Инвентар позоришта је на крају 
процењен на око 418 000 француских франака. 
Највећи део инвентара је предат Народном позо-
ришту у Београду. 

У току 18 месеци на сцени позоришта у Лазуа-
зу је наступило око 90 чланова, професионалних 
глумаца и аматера. На самом почетку, у трупи је 
било само неколико професионалних глумаца: 
Димитрије Гинић, Душан Животић, Душан Ра-

денковић и донекле Душан Бурза, али убрзо је Д. 
Гинић позвао из болница и других база у Туни-
су и Алжиру, Александра Златковића (из Орана), 
Душана Цветковића (из Мерз-ел-Кебира, највеће 
поморске базе у северној Африци), затим Косту 
Јованесковића и друге. Њима се придружио већи 
број војника-аматера, претежно из редова сту-
дентске омладине и ђака теологије, међу којима 
су се истицали смислом за глуму Мирослав Кр-
стић Штиха, Момир Николић, Сава Петровић, Ни-
кола Спасић и др. Посебан проблем представљао 
је недостатак глумица, па су женске улоге преу-
зели војници. Реперетоар је био родољубиво-на-
ционалан: Бој на Косову, Хајдук Вељко, Кнез Иво 
од Семберије, Јазавац пред судом, Девојачка клет-
ва, Суђаје, Ђидо, Подвала, Ивкова слава, комедије 
Трифковића, Стерије, Нушића, а од страних чак и 
Молијер. Публику су чинили, пре свега наши вој-
ници, у мањем броју официри, затим гости из Би-
зерте, представници француске војске, међу који-
ма је био почасни и увек радо виђен гост коман-
дант и адмирал Гепрат, представник француске 
владе у Тунису Режан Алапети, домороци Туни-
жани, болничарке Енглескиње и Францускиње. 
Војници су имали бесплатан улаз, а официри су 
плаћали 1 франак. Тим новцем је купована шмин-
ка, гардероба и др.

Војничко позориште „Тоша Јовановић“
У Водену и Солуну 

Управник позоришта „Тоша Јовановић“ Миха-
ило Лазић Чичко, учинио је прави подвиг кад се 
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из Битоља с целом трупом, добрим делом библи-
отеке и гардеробом пребацио у Солун у Грчкој. У 
прво време неки глумци, па и сам Лазић, били су 
по разним јединицама. После брзе реорганиза-
ције, позориште је по одобрењу Начелника штаба 
Врховне команде од 31. I 1917. давало представе у 
солунском позоришту „Одеон“. Отпочело је пред-
ставом Обичан човек и дало око 50 предства у Со-
луну и гостујући у Реконвалесцентном одељењу 
у Зејтинлику и у допунској команди у Микри. Од 
20. VIII 1917. Врховна команда пребацује позори-
ште у реконвалесцентно одељење у Водену, где је 
стално боравило између три и четири хиљаде вој-
ника, с тим да даје бесплатне представе за офици-
ре и војнике, а увече за грађанство и официре уз 
наплату улазница. Позориште је радило у Водену 
до 20. IX 1918, кад је по наређењу министра вој-
ног поново прешло у Битољ да тамо отпочне рад 
28. Х 1918. У овом позоришту су играли профе-
сионални глумци и само ретко за масовне сцене 
као статисти и у хору учествовали су аматери. Као 
редитељи су радили: Драгољуб Гошић, Јосип Оси-
повић, Родољуб Бујдић и Радомир Савић. Глумач-
ку дружину су сачињавали: Страхиња Петровић, 
Стеван Јовановић Штефи, Радован Раја Бојић, Ни-
кола Јовановић, Коста Илић, Никола Динић, Лаза 
Лазаревић, Драгољуб Лазовић, Сима Станојевић 
Шућур, Милосав Мирковић, Добривоје Кандић, 
Катица Лазић, Љубица Јовановић Штефи, Зден-
ка Станисављевић, Вилма Хет Јовановић, Даница 
Милићевић и др. Реперетоар је био врло разновр-
стан, као да је позориште радило у мирнодопским 
условима. Дало је укупно 211 представа, као и по 
једну представу у Вертекопу и Енглеској болници 
у Водену.

Иако нису била под директном војном коман-
дом, али увек у ратном окружењу, у избеглиштву, 
у заробљеничким или реконвалесцентним лого-
рима, вредно је поменути:

Позориште на Корзици

У избеглиштву на Корзици било је око хиљаду 
српских избеглица, међу њима и глумци Владета 
Драгутиновић, као тумач енглеске мисије, Милоје 
Достанић, Јосиф Срдановић и др. Финансирани 
од енглеске мисије основали су 1916. позоришну 
дружину која је давала представе у позоришту 
„Светог Габријела“ на Наполеоновом булевару у 
Ајачију. Под патронатом префекта Корзике и уг-
ледних енглеских и француских дама 7. и 8. мар-
та 1916. изведене су две представе комада Ђидо 
у корист француских ратника и рањеника. То је 
била прва представа у историји нашег позоришта 
која је изведена у иностранству, на Западу. 

Позориште у Болдогасоњу

У Болдогасоњу у Мађарској радило је најбоље 
организовано и највеће српско заробљеничко по-
зориште. Прво је основан добар хор којим је до-
цније дириговао композитор Љубомир Бошња-
ковић, а потом и оркестар. У логор су постепено 
стизали књижевници Сима Пандуровић, Трифун 
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Ђукић, глумци Милорад Тоскић, Бошко Николић, 
Милорад Миле Милутиновић, даровит аматер Ду-
шан Крстић, проф. Драгиша Боричић. Позориште 
је за представе добило једну бараку у коју је уве-
дено електрично осветљење и од новембра 1916. 
до пред крај 1918. је извело 69 представа.

Позоришне представе су приређиване и у за-
робљеничким логорима у Неђмеђеру и Нежидеру 
у Мађарској, Хајнигсгрину и Ашаху у Аустрији, у 
Паничереву у Бугарској.
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дарске дивизије“, 1918. Фотос.

 20. Ансамбл „Војничког позоришта Вардарске 
дивизије“ на сцени, 1918. Фотос.

 21. Антоније Пелагић, бивши управник позори-
шта „Слога“. Играо у „Војничком позоришту 
Вардарске дивизије“ у Доњем Пожару 1917-
1918. Фотос.

ПОЗОРИШТЕ IX ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА

 22. Митке Мераклија. Петар Стошић или Ха-
ралампије Маџаревић, глумци аматери „Вој-
ничког позоришта IX пешадијског пука“ у 
Доњем Пожару, 1918. Фотос.

 23. Снимање „сцене“. Црвена земља, 1918. Допи-
сница пуковника Луке Лукића упућена Ради-
воју Караџићу, управнику скопског позори-
шта. Фотос.

 24. Митке Мераклија. Јосиф Бенчић (Митке), глу-
мац аматер „Војничког позоришта IX пеша-
дијског пука“, 1918. Фотос.

 25. Позоришни плакати „Војничког позоришта 
IX пешадијског пука“, 1918, писани руком на 
џепном блоку: Артиљерија рустикана Б. Цве-
тковића; Кнез Иво од Семберије Б. Нушића; 
Подвала М. Глишића; Човекомрзац и Лурси-

нова улица Е. Лабиша; Школски надзорник 
К. Трифковића; Расејани Коцебуа; Чувај ми 
девојку Б. Цветковића; На трећем спрату Д. 
Базила; Хеј, Словени Р. Одавића; Низ бисера 
Сиглигетија; Честитам К. Трифковића; Де-
војачка клетва Љ. Петровића.

 26. Командант IX Пешадијског пука, пуковник 
Миливоје Момчиловић, положај – Црвена 
Земља код села Будимирци. Фотос.

 27. Учионица Оркестра Краљеве гарде са дири-
гентом Станиславом Биничким (лево) у ба-
раци на Солунском фронту. Фотос.

 28. Изглед позорнице „Војничког позоришта IX 
пешадијског пука“, на фронту, Црвена Земља. 
Фотос.

 29. Сцене из комада Кнез Иво од Семберије Б. Ну-
шића у извођењу „Војничког позоришта IX 
пешадијског пука“ на положају код Груништа 
– Солунски фронт, 1917. Фотоси.

 30. Ђидо Ј. Веселиновића и Д. Брзака. Глумци ама-
тери Д. Живковић и Ст. Радивојевић (Здравко 
и Љубица). На полеђини посвета Р. Караџићу, 
директору „Војничког позоришта IX пеша-
дијског пука“, 1918. Фотос.

 31. Артиљерија рустикана Б. Цветковића. „Вој-
ничко позориште IX пешадијског пука“. Фо-
тос.

 32. Сцена из комада Кнез Иво од Семберије Б. Ну-
шића у извођењу „Војничког позоришта IX 
пешадијског пука“, на положају Груниште, 
1917. Фотос.

 33. Радивоје Караџић, управник „Војничког по-
зоришта IX пешадијског пука“, Лаза Лазаре-
вић, редитељ и члан (?) позоришта. Фотос.

 34. Преглед представа „Војничког позоришта IX 
пешадијског пука“ од 20. XI 1917. до 27. VIII 
1918. Наведени датуми и бројеви изведених 
представа. Оригинални рукопис. 

 35. Војвода Брана С. Бунића. П. Стошић као прота 
Ташко. „Војничко позориште IX пешадијског 
пука“. Фотос.

10

СРПСКА ВОЈНИЧКА И ЗАРОБЉЕНИЧКА ПОЗОРИШТА У I СВЕТСКОМ РАТУ



 36. Војвода Брана С. Бунића. С. Косановић као Ар-
банашки усташ. „Војничко позориште IX пе-
шадијског пука“. Фотос.

 37. Зулумћар С. Ћоровића. Д. Илкић као Ариф Ага. 
„Војничко позориште IX пешадијског пука“. 
Фотос.

 38. Ђидо. Станимир Радивојевић као Љубица. 
„Војничко позориште IX пешадијског пука“. 
Фотос.

 39. Артиљерија рустикана Б. Цветковића. Илија 
Јанковић у улози Лоле. „Војничко позориште 
IX пешадијског пука“. Фотос.

 40. Ђидо на Солунском фронту. Први ред доле: 
Милосављевић, К. Илић, М. Лазић, Р. Савић. 
Горњи ред: С. Јовановић, К. Лазић, Бојић, Ми-
лосављевићка, Тешићева, Страхиња Петро-
вић, Љ. Јовановићева, Ј. Ковачевић, Видосава 
Јовановић. Фотос.

 41. Позориште у Микри код Солуна, 1917. Ђидо, 
Видосава и Љубица Јовановић и Тешићева. 
Фотос.

ПОЗОРИШТЕ „ТОША ЈОВАНОВИЋ“

 42. Ансамбл позоришта „Тоша Јовановић“ у Воде-
ну и Солуну, 1916-1917. Фотос.

 43. Плакат представе Дон Пиетро Карузо и Кир 
Јања у којима је гостовао Пера Добриновић.

 44. Деца избеглица у Солуну и Водену. (Фотоси)
 45. Михаило-Мика Ристић: Скица за костим Си-

рана. Воден, 1918.
 46. Позориште у Микри код Солуна 1917. када је 

добило позорницу у менажи. Фотос.
 47. Драгољуб Гошић као Селим-Бег и Љубица Јо-

вановић као Емина у Зулумћару. Фотос.
 48. Ансамбл Артиљерије рустикане коју су из-

вели реконвалесценти, ђаци и богослови у 
Зејтинлику 1917. На полеђини упућено Каји 
и Брани Цветковићу на Крф. Фотос.

 49. Две објаве Бране Цветковића, инспектора 
Војничких позоришта за слободно кретање у 
Београду, априла 1919.

 50. Плакат концерта Оркестра српске коњичке 
дивизије под управом капетана Драгутина 
Покорног у „Беас кули“ у Солуну.

КОРЗИКА

 51. Плакат уметничке вечери у Ајачију на Кoр-
зици 1917. у којој су учествовали господин и 
госпођа Стојковић, Милорад Јовановић, Ми-
лорад Митровић.

 52. После представе Ђида одигране у позоришту 
Светог Габријела у Ајачију на Корзици, 17. V 
1916. у организацији глумца Владете Драгу-
тиновића, секретара енглеске мисије Serbian 
relief fund. Ансамбл на степеништу Префек-
туре. (Фотоси)

 53. Ансамбл представе Ђидо на банкету код пре-
фекта Корзике. Прва представа у историји 
нашег позоришта приређена у иностранству, 
на Западу. (Фото)

ЗЕЈТИНЛИК

 54. Списак играних комада у позоришту Српског 
реконвалесцентног одељења у Зејтинлику од 
14. V 1917. до 1. VII 1918. Оригинални руко-
пис.

 55. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 14. V 1917. Пасио-
наткиња.

 56. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 30. IV 1917 – Кон-
церат и Женски непријатељ. Плакат рађен 
руком.

 57. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
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ног одељења у Зејтинлику, 29. Х 1917. Школ-
ски надзорник. Плакат рађен руком.

 58. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
но одељења у Зејтинлику, 18. II 1918. Кон-
цертни део и Хеј, Словени, драмска слика.

 59. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 3. V 1917 – У циви-
лу. Плакат писан руком.

 60. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 28. V 1917 – Лепа 
Јелена. Плакат рађен руком.

 61. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 5. II 1917 – Атен-
тат у редакцији, На гробљу, Лажови. Плакат 
рађен руком.

 62. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 26. II 1917 – Осве-
тимо Србију. Писан руком.

 63. Плакат позоришта Српског реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику, 7. Х 1917 – Реви-
зор. Писан руком.

 64. Војни оркестар позоришта Српског реконва-
лесцентног одељења у Зејтинлику. Фотос.

 65. Публика у позоришту у Зејтинлику. Фотос.
 66. Позориште Српског реконвалесцентног 

одељења у Зејтинлику после представе Ђидо. 
Фотос.

 67. „Дневник позоришта Срп. Реконвалесцент-
ног одељења у Зејтинлику“. Рукопис, МПУС.

ПОЗОРИШТЕ „ТОША ЈОВАНОВИЋ“

 68. Рад Војничког позоришта „Тоша Јовановић“. 
Архивски докуменат; писан руком, 10 стра-
ница.

 69. Плакат Српског повлашћеног позоришта 
„Тоша Јовановић“, Солун, 18. VI 1917. Зу-
лумћар.

 70. Плакат Срског повлашћеног позоришта 

„Тоша Јовановић“, Солун, 16. II 1917. Девојачка 
клетва. 

 71. Плакат Српског повлашћеног позоришта 
„Тоша Јовановић“, Солун, 23. VII 1917. Ђидо. 

 72. Плакат Српског повлашћеног позоришта 
„Тоша Јовановић“, Солун, 1. IX 1917. Два наред-
ника. 

 73. Плакат Српског повлашћеног позоришта 
„Тоша Јовановић“, Солун, 1917. Голгота.

 74. Плакат Српског повлашћеног позоришта 
„Тоша Јовановић“, Солун, 15. IX 1917. Присни 
пријатељи. 

 75. Војничко позориште „Тоша Јовановић“, под 
управом Михајла Лазића. Фотос.

 76. Војничко позориште „Тоша Јовановић“ у Во-
дену и Солуну, 1916 – 1917. Фотос.

 77. Војничко позориште „Тоша Јовановић“ у Во-
дену и Солуну 1916 – 1917, ансамбл. Фотос.

 78. Војничко позориште „Тоша Јовановић“. Стоји 
први слева Страхиња Петровић; стоји први 
сдесна Драгољуб Гошић. Фотос.

 

ЗАРОБЉЕНИЧКА ПОЗОРИШТА

 79. Списак приређених представа у позоришту у 
Болдогасоњу по датумима и приходом. Ори-
гинални рукопис.

 80. Плакат Певачког позоришног друштва за 
представу Шерлок Холмс, 3. III 1918. Писан 
руком.

 81. Плакат Певачког позоришног друштва у Бол-
догасоњу за представу Ђидо, 8. IX 1918. Писан 
руком.

 82. Плакат представе Певачког позоришног 
друштва у Болдогасоњу за представу Елга, 
22. IX1918. Писан руком.

 83. Ансамбл Певачког позоришног друштва у 
Болдогасоњу после представе Дон Цезар од 
Базана. Фотос. 
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 84. Избирачица, ансамбл Певачког позоришног 
друштва у Болдогасоњу. Фотос.

 85. Фотографија упућена Чича Илији Станоје-
вићу на адресу Хотел „Касина“ од чланова Пе-
вачког позоришног друштва, у потпису Љуб-
че Димитријевић, Boldogassony, 10. IV 1918.

 86. Чланови Певачког позоришног друштва Вук 
Пуљевић, Радомир Рончевић, Сава Бовчић и 
управник Милорад Тоскић. Фотос.

 87. Ансамбл представе Риђокоса: слева Д. Исак, 
П. Панић, И. Калдерон, М. Милутиновић, Д. 
Бошњаковић, В. Крстић, М. Кубуровић, Љ. Ди-
митријевић. Фотос.

 88. Кнез Иво од Семберије. П. Панић (лево) и М. 
Тоскић, 28. IV 1918. Фотос.

 89. Дон Цезар од Базана, 22. IV 1918. М. Милути-
новић (Маркиза), Љ. Димитријевић (Маркиз), 
Болдогасоњ. Фотос.

 90. Риђокоса. М. Кубуровић. Певачко позоришно 
друштво, Болдогасоњ.

 91. Дон Цезар од Базана, Милорад Тоскић у на-
словној улози. Болдогасоњ, 1918. Фотос.

 92. Риђокоса, Миле Милутовић у насловној уло-
зи. Болдогасоњ, 1918. Фотос.

 93. Дон Цезар од Базана. Д. Јевђеновић, саобраћај-
ни чиновник, у улози Лазарина. Болдогасоњ, 
15. IV 1918. Фотос.

 94. Дон Цезар од Базана. Д. Лазаревић у улози Ма-
ритане. Болдогасоњ, 1918. Фотос.

 95. Димитрије Митровић, студент права, с посве-
том М. Тоскићу „неуморном у гајењу уметнос-
ти“, Болдогасоњ. Фотос.

 96. Записник са седнице позоришне управе. По-
чет 1. IX 1916. (по новом) Болдогасоњ. Завр-
шен 15. I 1917. Води секретар Ст. Ђ. Кулић. 
Рукопис, МПУС.

 97. Петар Терзић, трговачки агент, с посветом М. 
Тоскићу у Болдогасоњу 2. II 1918.
„У данима овим борбе искушења
место за свој живот да се само бринем

мислијо сам дуго; боријо се собом
и најзад се реших да бркове скинем
То учиних само да покажем свима
нека пријатељи и другови виде
да за добро друштва а у корист `Ђиде`
Терзић Пера ето и бркове скиде
И сад у костиму ја стојим пред вами
ка нека права – не баш лепа жена
из свег срца желим да ти Тоскићу
ова слика буде трајна успомена.“

 98. Кадетски оркестар у Ашаху, маја 1918. Слева: 
Влада Симић (седи други) политичар; Јован 
Станић (у средини с контрабасом); Царевац 
(седи крајњи десно); Јецић (до њега лево), 
касније професор музике у Скопљу. Фотос.

 99. Сцена из Шекспировог Отела. У Ашаху у 
извођењу Ђачке чете, 1918. Слева Душан 
Кујунџић (Кардинал); Кандић (глумац из 
Ниша) иза њега; Јован Јеремић (у средини); 
Јован Гец као Отело; до њега Власта Антоно-
вић, испред њега Спасић, до њега Кустудић 
као Дездемона, иза ње Светислав Петровић. 
(Фотос)

 100. Белешке о раду заробљеничких позоришта 
у Ашаху и Болдогасоњу српских ратних за-
робљеника од 1916 – 1918. Прибележио М. 
Тоскић. Рукопис, МПУС. 

 101. Српско заробљеничко позориште „Руцовић“. 
Диплома управнику Миодрагу Јовановићу, 
Горње Паничерево, Бугарска, 1918.

 

АФРИКА – ЛАЗУАЗ, БИЗЕРТА, СИДИ-АБДАЛАХ

102. Плакат позоришта из Сиди-Абдалаху, Афри-
ка. Представа у част рођендана Краља Петра 
I. Писан руком. 

 103. Плакат позоришта у Сиди-Абдалаху, рекон-
валесцентно одељење: Девојачка клетва. Пи-
сан руком.

 104. Плакат за Забавну представу са шареним 
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програмом у коме су учествовали глумци Н. 
Спасић и Јованесковић.

 105. Плакат за представу Кнез Иво од Семберије на 
француском језику. Реконвалесцентно позо-
риште у Сиди- Абдалаху, Африка.

 106. Изглед сцене са исликаном завесом у Сиди-
Абдалаху. Сцена из Ђида. Завесу сликали До-
бра Војиновић-Пеликан (у средини ослоњен 
на штап) и Мика Петровић. Фотос.

 107. Полагање темеља за позорницу под ведрим 
небом у Лазуазу, 1917. Фотос.

 108. Завеса позоришта у Лазуазу коју је сликао 
Јосиф Цар: Збег српске војске у планинама 
Албаније; у тимпанону, изнад позорнце дво-
глави бели орао у алабастеру, рад М. Крстића-
Штихе. Фотос.

 109. Публика на свечаној представи у част Ад-
мирала Гепрата, Лазуаз, 9. IX 1917. Фотос. 1. 
Адмирал Гепрат 2. Командант логора Лазуаз 
пуковник Нешић 3. Туниски беј (?)
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SUMMARY
 

SERBIAN MILITARY AND PRISONER OF WAR
THEATRES IN THE FIRST WORLD WAR

During the First World War, theatres in Serbia 
and Vojvodina were closed for four years. Theatrical 
activity ceased and shifted abroad, to Corfu, Corsica, 
the Salonika front, Bulgaria, Hungary, Austria, France 
or Africa. Many Serbian actors were conscripted and 
forced to exile, together with other members of the 
Serbian army; others were taken as prisoners of war 
or internees to various prison camps. Both groups, 
together with talented amateurs, formed military 
theatres and prison theatrical troupes, some of which 
operated throughout the war.

Original archival WWI documents about military 
theatrical troupes formed in battlefronts, prison 
camps and convalescence wards in military hospitals, 
present theatre as a phenomenon and underline its 
significance, both in peace and in war times.

We can only guess as to the role of these theatres 
in comforting soldiers, prisoners and patients in 
their hours of despair, depression and nostalgia. Still, 
memoirs, diaries, records, photos and theatre posters 
found in the memorial funds of the Serbian Museum 
of Theatrical Arts, will provide an insight into the 
spirit of these dismal times.

RÉSUMÉ

LES THÉÂTRES SERBES MILITAIRES
ET LES THÉÂTRES DE DÉTENUS DE GUERRE

PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Pendant la Première Guerre Mondiale les théâtres 
en Serbie et en Vojvodine ont été fermés pendant 
quatre ans. La vie théâtrale meurt et on la déplace 
au delà de ses frontières : à Corfou, en Corse, sur le 
front Salonique, en Bulgarie, en Hongrie, en Autriche, 
en France, en Afrique. De nombreux acteurs, aptes au 
service militaire, se sont exilés avec l’armée serbe, 
alors que d’autres se sont faits prisonniers de guerre 
ou ont été envoyés dans des camps de guerre. Les 
uns et les autres, unis avec de talentueux amateurs, 
créaient des théâtres militaires ou des théâtres de 
prisonniers guerre et travaillaient pendant la Grande 
Guerre.

Les documents originaux datant de la Première 
Guerre Mondiale nous montrent ce que le Théâtre 
représentait comme phénomène universel. Ces docu-
ments se rapportent aux théâtres militaires créés sur 
les fronts, aux théâtres de détenus de guerre et aux 
théâtres créés dans les hôpitaux militaires. 

On peut tout juste deviner ce qu’ils représentaient 
et quel rôle important ils jouaient, dans des moments 
d’inquiétude, de dépression et de nostalgie pour ces 
soldats, ces prisonniers militaires ou ces blessés de 
guerre. Néanmoins les journaux intimes, les docu-
ments, les photographies ou les affiches théâtrales 
des fonds du Musée d’art théâtrale de Serbie, nous 
décrivent une partie de cette période douloureuse. 
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