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Страдања српских глумаца после Другог светског рата 
Игре кажњене смрћу (1) 

Једанаесторо београдских и нишких глумаца стрељано је због “сарадње са 
окупатором”, а многи су прошли кроз прогоне и понижења 

“Једнога дана, крајем октобра или почетком новембра (1944) свратио сам у 
двориште Главњаче и у дворишту, на разбацаним цепаницама дрва, затекао 
Јована Танића, Ацу Цветковића и Љубу Васиљевића како безбрижно седе и 
сунчају се. Био је леп дан (право михољско лето), а они су седели без страже 

у близини. Сео сам крај њих, дао им неколико цигарета и мало попричао” сећа се Бранислав 
Анђелић, дугогодишњи сценарист Београдског драмског позоришта, који је у тек 
ослобођеном Београду, као партизан, имао дужност да хапси глумце, осумњичене за сарадњу 
са окупатором, и спроводи их на саслушање. 

У свом сведочењу, објављеном 1990. године у часопису “Сцена”, Анђелић даље каже: “Они, 
као и ја, мислили су да је њихово хапшење забуна и да ће врло брзо бити пуштени. Танић и 
Васиљевић су у ослобођени Београд дошли као партизани. (Према неким сведочењима и Аца 
Цветковић се прикључио партизанима у лето 1944. Прим. М.И.). На моје изненађење, Танић 
је из џепа извадио мали дамски пиштољ и понудио ми га као поклон у замену за једну 
приватну услугу. Чудно је било то време: човек који ће те вечери бити стрељан имао је 
револвер у затвору! Све то данас звучи невероватно и делује некако аматерски. Али, јемчим 
да је то тако било. Сутрадан сам опет свратио у Главњачу, јер сам претходног дана обећао 
Танићу да ћу отићи да обавестим његову супругу где се он налази и да му донесем неке 
ствари за преобуку. Упитао сам једног стражара, познаника, где су моји глумци, а он ми је 
рекао да су синоћ с осталим издајницима стрељани...”

У листовима “Политика” и “Борба” од 27. новембра 1944. читамо саопштење Војног суда 
Првог корпуса НОВЈ о суђењу ратним злочинцима у Београду, у коме се обзнањује да је 105 
грађана осуђено на смрт и да су све пресуде извршене. “Смртна пресуда изречена им је као 
народним непријатељима и ратним злочинцима, у смислу чл. 13, 14 и 16 Уредбе Врховног 
штаба о војним судовима “ – стоји између осталог у том саопштењу. – “Општи разлози 
пресуде су: што су поменути злочинци припадали окупаторским и издајничким 
терористичким и шпијунским организацијама, окупаторској оружаној сили и издајничким 
војним организацијама Недића, Љотића, Драже Михајловића и других; што су свим својим 
силама радили на учвршћењу Хитлеровог поретка у Југославији, односно против 
ослободилачке борбе наших народа и свих наших савезника; што су убијали борце Народно-
ослободилачке војске и поштене родољубе, или их потказивали непријатељу, или предавали, 
мучили, прогањали и убијали; што су зборовима, штампом, радиом, претставама, 
карикатурама и другим средствима подупирали окупаторску фашистичку тиранију и 
изругивали војничке и морал-не напоре слободољубивих народа...”

У СМРТ БЕЗ ДОКАЗАНЕ КРИВИЦЕ

Да ли су заиста стрељани глумци, њих четворица из Београда, и још седморо из Ниша, 
починили тако тешке ратне злочине? У списку стељаних, под редним бројем 83, наведено је 
име Александра Цветковића, члана Народног позоришта, уз следеће штуро образложење: 
“Као глумац у разним Недићевим позориштима и преко радија истакао се исмевањем и 
омаловажавањем Енглеске, Совјетског савеза, Америке и нашег Народно-ослободилачког 
покрета. Одржавао је блиске везе са Немцима.”

Неразумљиво је зашто у истом списку нема имена Јована Танића и Љубе Васиљевића, 
ликвидираних исте ноћи када је ликвидиран Александар – Аца Цветковић. Број од 105 



кажњених смрћу нипошто није коначан, јер су у тим данима многи познати и мање познати 
људи нестали заувек, без објаве, суђења, а често и без доказане кривице. Поред неких 
министара у влади Милана Недића и њихових помоћника, поред агената Специјалне 
полиције и официра у разним квислиншким војним формацијама, стрељани су просветни 
радници, новинари, студенти, преводиоци, лекари, земљорадници... Најчешће 
“образложење”, саопштено у неколико речи, гласи да је стрељани био “агент Гестапоа”, да је 
потказивао Немцима родољубе, да је имао “тесне везе са окупатором”, да је “ширио лажи и 
клевете” о ослободилачкој борби и слично. Можемо претпоставити да су многи од њих 
заиста окрвавили руке, баш као што се поуздано може рећи да су неки изгубили живот иако 
њихови злочини и сарадња са окупатором нису били доказани. У тренутку безвлашћа, кад је 
преовладавао принцип бољшевичког обрачуна са “класним непријатељем”, и кад је 
експлодирала нагомилана мржња, пресудну улогу имало је осветништво. Тај тренутак 
послужио је некима да униште своје неистомишљенике, да прстом покажу на оне који су им 
раније сметали у каријери, или просто да се ослободе својих личних непријатеља. 

Колико је то време било хаотично показује пример београдског глумца Лазара Јовановића. У 
списку стрељаних, објављеном 27. новембра 1944., под редним бројем 35, наведено је његово 
име, уз напомену: “Денунцирао је више родољуба код четника, који су их побили; уцењивао 
је више поштених родољуба и узимао им новац да их не би денунцирао четницима; истакао 
се у ширењу лажи и клевета против Народно-ослободилачког покрета.” И пошто га је његова 
породица ожалила као невину жртву, он се једног дана појавио на вратима свог стана!.. Шта 
се с њим догодило, испричао је много година касније познати глумац Павле Богатинчевић. 

ПОВРАТАК ИЗ МРТВИХ 

Уверен да је Лазар Јовановић мртав, Богатинчевић се пренеразио кад га је срео на улици. 
“Зар ниси стељан, Лазо?” – упитао га је. 
“Јок ја!” – одговорио је глумац са осмехом. 
Новинар Феликс Пашић забележио је следећи исказ Павла Богатинчевића о том случају: 
“Тај Лаза је, да би прехранио породицу, нешто као шуровао с четницима. У ствари, обукли му 
униформу. Ништа није урадио. Али, остао му реп. Одмах га ухапсили и убацили у затвор. 
Биле су у Ђушиној две просторије: једна за оне предвиђене за стрељање и друга... Лаза се 
нашао у првој. Једне вечери долазе стражари и наређују: Скидајте се! Скидају се, везују их 
жицом по двојицу. Лаза у једном тренутку, не зна ни сам како, почиње у мраку да узмиче ка 
зиду. Корак по корак уназад док под леђима није осетио нешто меко. Врата! Врата оне друге 
просторије. Покушава да их отвори, не иде. Напреже се из све снаге, врата попусте и он 
падне на нека тела. Нико га ништа не пита. И та соба крцата. Пролази дан, пролазе два, 
четири дана. Прозивају нека имена, људи одлазе, на њега се нико не обазире. Соба се празни. 
У један мах улази полицајац: Ко сте ви? – Ја сам Лаза Јовановић, глумац. – Шта радите овде? 
– Не знам. Покупили ме са улице. – Хајде, идите! 

... Лаза оде кући. Жена Мица и ташта, у црнини, наричу. Као да се појавио мртвац. Седи он 
тако код куће дан, два, десет дана, не сме да изађе. На крају се одважи. Одлази у неки 
рејонски комитет да се пријави: Дошао сам да се пријавим. – Ко сте ви? – Ја сам Лаза 
Јовановић, глумац. – Па, шта хоћете? – Објављено је да сам стрељан. – Јесте ли стрељани? – 
Нисам. – Онда, идите кући!...” 
Павле Богатинчевић прича даље да је Лазар Јовановић био потом члан позоришта у Мостару, 
па у Нишу, где је прославио двадесет и пет година уметничког рада. У истим новинама, у 
којима је објављено да је стрељан, објављене су вести о његовој прослави! У “Историји 
српског позоришта” аутор Боривоје С. Стојковић је забележио да је “стрељани” Јовановић 
играо после рата у позориштима у Крушевцу, Лесковцу, Сарајеву, Мостару и Сремској 
Митровици. По свему судећи, Јовановић је могао да прослави свој јубилеј у Сремској 
Митровици, а не у Нишу, како је то Богатинчевић погрешно запамтио. 

Да би се данас потражио одговор на питање зашто је једанаесторо глумаца стрељано, док су 



десетине и десетине других прошле кроз мучан период хапшења, прогона и понижавања, 
неопходно је да се пренесемо у окупирани Београд, у оне четири го-дине смрти, ноћних 
рација, страха, бомбардовања, избегличке најезде, глади и свакојаке оскудице... 

БУЈАЊЕ ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА 

Можда звучи парадоксално, али у том и таквом Београду било је више позоришта него данас. 
После априлског расула државе, у јесен 1941. го-дине, глумци су почели да се окупљају око 
разних идеја и иницијатива, с намером да обнове позоришни живот, како би обезбедили 
какве-такве приходе и преживели време неизвесности. Оснивање великог броја претежно 
хумористичких сцена у биоскопским са-лама, у школама, у напуштеним магацинима, па и 
кафанама, настало је и као последица наглог прилива дошљака – избеглица из Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Македоније, међу којима су били и глумци – чланови државних, 
бановинских и приватних позоришта. У суморним данима опште беде, полицијског часа и 
свакојаких претњи, позориште је за Београђане било духовно уточиште, једина забава, место 
релаксације и наде, насушна потреба. Иако су се представе углавном одржавале у 
поподневним или рановечерњим сатима због ограничене могућности кретања, чињеница је 
да су дворане биле веома посећене. 

У марту 1942. формирана је сатирична сцена “Бодљикаво прасе”, на којој су познати глумци 
– Вера Петрић, Блаженка Каталинић, Цока Перић-Нешић, Јован Танић, Жарко Митровић, 
Аца Цветковић, Аца Ђорђевић, Милош Ристић и други, а са њима руска шансоњерка Олга 
Јанчевецка, народни певачи и чланови Балета и Опере – заиграли у шареним програмима, 
састављеним од скечева актуелне садржине и музичких нумера. Наслови скечева, како их 
наводи др Петар Волк у својој познатој књизи Жанка Стокић, били су: Две књиговође,У 
канцеларијама Дириса (Дирис је скраћеница за окупацијску Дирекцију за исхрану. Прим. М. 
И.), Вереница, Алармантне вести, Мика врабац,ревија Песме села и низ пародија комада и 
оперских представа играних у Народном позоришту, као што је, рецимо, Артиљерија 
рустикана. Представе су испрва игране на сцени Коларчеве задужбине, да би током лета – у 
сарадњи са Виктором Старчићем, Александром Стојковићем, Станком Колашинцем, Марком 
Маринковићем и другим члановима Уметничког позоришта, биле пренесене на 
Калемегданску позорницу под отвореним небом. Београђани су гледали ревије Љубав кроз 
векове, Краљевић Марко по други пут међу Србима, Београд некад и сад... Под новим 
називом – Српско сатирично позориште – овај ансамбл је гостовао по градовима у 
унутрашњости. 

Као водећа звезда овог позоришта, у јесен 1942., појављује се славна Жанка Стокић, која ће 
са партнерима – Ацом Цветковићем и Јованом Танићем, као доминантним носиоцима 
репертоара, одушевљавати гледаоце у неколиким програмима, а највише у комедији Тетка из 
провинције. Позориште се ускоро поделило на две трупе, како би паралелно играло у 
Београду и на гостовањима. Једну трупу, под именом Хумористичко позориште Удружења 
глумаца, водио је Танић. А другу – “Весељаци” – Аца Цветковић, који је окупио таква имена 
као што су Жанка Стокић, Милица Бошњаковић, Бранко Белић, Жарко Митровић, Аца 
Ђорђевић, Станко Буханац, Мила Ерцеговић, Добрила Гинић, Вера Петрић и др. Спојене 
поново, трупе су наставиле с радом у биоскопу “Морава” у Сарајевској улици, остваривши 
премијеру сатиричне комедије Женидба Павла Аламуње из пера Славомира Настасијевића, у 
режији Јована Танића. 

Током рата редовно је радило Српско народно позориште код Кнежевог споменика, које је 
издавало месечник “Српска сцена”. Објављени текстови сведоче о интензивној продукцији у 
Драми, Опери и Балету, али и о духу “нове Србије” који је, по вољи Недићевих власти и 
интенцијама окупатора, провејавао зградом код Кнежевог споменика. О збивањима у 
Народном позоришту говорићемо касније. Пре тога поменимо још неке ансамбле који су 
учинили да београдски позоришни живот у годинама Другог светског рата буде заиста богат 
по количини приказаних представа, премда не и по уметничком квалитету. 



ПРИВИД НОРМАЛНОСТИ 

Осим Народног, Уметничког и Српског сатиричног позоришта, сваке вечери дизала се завеса 
у позоришту “Србозар” стрељаног глумца-управника Љубе Васиљевића, које је било део 
Српске заједнице рада, затим у Српском савременом позоришту, Српском дечјем позоришту, 
Позоришту младих, Академском позоришту, Драмском студију Националне службе за обнову 
Србије, Позоришту Удружења глумаца Србије, “Централи за хумор”, Драмској трупи Црвеног 
крста, у малим приватним позориштима и кабареима... Шта су приказивала сва ова 
позоришта? Посетиоци обновљеног Београдског академског позоришта, које су још 1922. 
основали глумац и редитељ Мата Милошевић и управник Миодраг Пенчић Пољански, 
гледали су под окупацијом поетску драму Краљева јесен Милутина Бојића, комедије Срећни 
дани Клода Андреа Пижеа, Лажа и паралажа Ј. С. Поповића и Хвалисави војник Тита 
Макција Плаута. У овим представама играли су млади глумци – Соња Арадски, Бранко 
Павловић, Оливера Ђорђевић, Раде Марковић, Михајло Паскаљевић, Северин Бијелић... 
И док у огласима читамо понуде као “Све купујемо што имате да про-дате, плаћамо највише, 
на позив долазимо, ’Меркур’, Зелени венац 10”, дотле привид нормалног живота даје и 
Позориште Удружења глумаца Србије, које приказује популарне “народске” комаде: Каплар 
Милоје, Печалбари, Зона Замфирова, Две сиротице, Несуђени зетови, Девојачка клетва, 
Коштана, Ивкова слава, Подвала, Два цванцика, Сеоска лола... 

Уопште, очигледно је да су међуратни дух боемије и оптимистичког хумора, кафански 
шеретлук и уживање у српском фолклору, добили пуни континуитет у бујном позоришном 
животу под окупацијом, који је био својеврстан парадокс у времену општег јада и ужаса. 
Омиљени међуратни репертоар био је сада зачињен скечевима и хумористичким нумерама, 
смехом на рачун колективне народне муке, сатиричним жаокама усмереним према 
савезницима који су оставили Србију на цедилу, и према “шумским људима”, неким тамо 
партизанима, пропагандно приказаним као крволочна хорда бандита која, газеђи светиње, 
шири лажи о народном бољитку и сеје смрт. 

У биоскопима су приказивани савремени и нешто старији немачки филмови, са Мариком Рек, 
Илзе Вернер, Кристином Зедербаум, Заром Леандер, Харијем Бором и другим онда 
популарним звездама, од којих су неке долазиле у Београд да би одржале концерт за немачку 
војску, а каткад и за грађане српске престонице. Изузетно велику гледаност имао је филм 
Златни град, снимљен по драми Гигант Рихарда Билингера, са Кристином Зедербаум и 
Паулом Клингером у главним улогама. А исто тако и две филмске комедије – Седам година 
среће и Седам година несреће, у којима су играли Ханс Мозер и Тео Линген, нека врста 
немачког пандана популарном холивудском пару Стан Лорел – Оливер Харди. Пре 
приказивања филмова, у журналима немачке филмске пропагандне индустрије, гледаоцима 
су сервиране сторије о победама Вермахта, о Фиреровим сусретима и разним прославама 
Рајха, а врло често и кратки анимирани филмови са приказима “црвене напасти” у 
застрашујућем обличју: људи зверског погледа са окрвављеним ножевима претили би 
незаштићеној нејачи... Похлепни Јеврејин, са кукастим носем и канџама уместо прстију, 
такозвани Ујка Сам, са цилиндром начињеним од америчке заставе, пада под ударом крепког 
и наочитог војника Вермахта, који се бори против плутократске трулежи Запада... 

БЕЖАЊЕ ОД СТВАРНОСТИ 

Београд, ухапшени, строго контролисани град из кога се није могло путовати слободно, град 
притиснут свакојаким невољама, у напорима да његови становници преживе, изложен 
једнозначној пропаганди штампе, радија и филмова, није имао могућности да сагледа шири 
контекст ратних збивања у Европи, па ни у другим крајевима поробљене и раскомадане 
земље. Усмена дошаптавања, такозвана Радио Милева, и понешто што је допирало из 
британског радија, биле су једине информације. Систематски је била стварана негативна 
представа о савезницима и народно-ослободилачкој борби, као факторима зла, деструкције, 
злочина... Необавештено и застрашено становништво престонице, али и других градова у 



Србији, није веровало у могућност победе партизанских јединица и будућу владавину 
комунистичке идеологије. Шок који је настао после пораза Немаца код Стаљинграда, и 
нарочито после позива Краља Петра ИИ,упућеног свим Србима под оружјем да се придруже 
маршалу Титу, изазвао је пометњу и недоумице, што се одразило и на извођаче сатиричних 
програма, бар на оне разумније, који су почели да показују извесну уздржаност. 

То је било време површне забаве, опште импровизације и бежања од стварности. Склоњени 
од сурове свакидашњице, предани интелектуалним интересовањима у својим скученим 
становима, а каткад картању, малим кућним концертима и фокстроту, продајући 
црноберзијанцима последње вредне ствари, људи од укуса клонили су се лажног 
окупацијског театра. Комерцијална вулгаризација позоришта, јевтино тезгарење и 
додворавање неукусу, сметали су неким озбиљним и одговорним театарским посленицима, па 
је извесни др М. Денић (Миомир Денић, познати сценограф?) у листу “Обнова”, 23. јануара 
1943., објавио подужи текст под насловом “Београдска весела позоришта”, у коме се 
обрушио на поплаву квазиуметничких сценских покушаја. Он вели да двадесетак 
београдских позоришта ма-ње-више “угађа нижем укусу публике”, програмима састављеним 
од “народних песама, шансона, соло продукција, балета и једночиних, књижевно безвредних 
комедија”. Извођачи су, каже даље Денић, “глумци – избеглице и аматери, а овима се често 
придружују варијететски играчи, у последње време и одлични глумци Народног позоришта.” 
Коментаришући ратну хиперпродукцију театарског кича, директор Драме београдског 
Народног позоришта за време окупације, Боривоје Јевтић, пише у “Српској сцени” (бр. 11, 
фебруар 1943.): “Васпитавана у недотупавним жонглеријама и јевтиним сценским триковима, 
публика постепено губи смисао за праву лепоту и по питању драматске књижевности и у 
погледу начина глумачког предавања.”

Бујање позоришног живота, умножавање представа на разним местима у граду, погодовало је 
и властима и немачком окупатору, којима је било свеједно шта се игра и како се игра. Било је 
потребно да поробљени народ, поред мрвица хлеба преко Дириса, добије и што више игара, 
како би патња, страх и туробна збрканост биле амортизоване, и како би се било каквом 
забавом, вештачки, наметао утисак стабилности друштвених прилика. 


