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Уводне lIаЙО.мене 
&ИЈ5ЛИОТЕК)!; 
ГРАДА' БЕОГРАД!. 

у 01свuру обеJtежаваља 40~zодltULiыще деловаља 1t рада КПЈ/СКЈ 
на БеоzрадС1СОЉ унuверзtt'I'ету у соцнја.lШСI'НЧ1сој ЈУ'lослаВtt.јн, Цен'!,'ар 
за љаР1СС1LЗU..lt УннвеРЗll1ета у Беираду ОР'lд1i1tзовао је Сluшозuју.1t 
на те."у БЕОГРАДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ У ПРЕДРАТНОМ ПЕРИ
ОДУ, НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ РАТУ И РЕВОЛУЦИЈИ И 
СОЦИЈ АЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ. Циљ си,1tn031tјущ( је б1l0 да 
1ШУЧШL раднu:цн 1t учесшщu реВОЛУЦ1tDнарно'l nOiсрста изнесу науч'Но 
релеванпtе nрuлоzе 1(, сеnања 11 ци.ЉУ осветљаваља развоја У1швер
знтет'а 1t улоzе наl1.редноz студе1И'СКО1. 1И1срета у nредратнол! покрету, 
усташсу, HOP~y u реВОЛУlџtјu 1t обновн деловаља 1t рада Уннверзu
тета lt партијске u о.~tлад1tШУlсе орzаН1tзацuје 'на љеЈјУ. СНЈtnозuју.1t 
је 1tCTOBpe.~teHO 1.(. НастаВа1С Сiџщознјуoltа одР;'Jlса11,,01. па НСТУ тељу де
це.~t6ра 1!Ј82. zодЮLе, и Центру за ЈtаРll:сизая Ушtверзнтета. 

ПрunреЈtе СuюtoЗ1(јуяа су трајале вuше од 1.0днну дана, јер се ;.Ј/се
лела шира ащtЈtaЦ1.Lја учесника nредра1'1!О? револуцuонарно? nО1срета 
и нова uстражuвања 1соја бн на целовitпtјн 1taч1.Ш обраднла наз-
1tачену nробле.1ШТЩСУ, И 1l0ред настојаља ОР?а1шзатора з60? uзузе'г-
1tDCHt nроблеяатщсе и сложеnоспt uстражltваља, u поред Toza што 
је Сu~\шозuјУ~1( дао значајан доnЈЈ1.ШОС изучаваљу револуционарно? 
nО1срета на БеО1.радСlсоJt универзнтет'у, остала су необрађена .\шоzа 
1СЉУЧ1!а питаља револуционарне борбе, Сuяnознју,\t је 1LCTOBpe,lte1tO 
отворио истражuваље nослераТНОl развоја 1.! уло?е КПЈ на БеО1.рад
С1И}tl. ушtверЗНl"ету и дао прве nионнрске 110дснщаје за наставшс 
UСlражнваља. 

у l1рunреяа.лtа СН.lшозuјУЈШ Центар је окунно више СI0нша учес
ншса револуционарнО? nОlсрета, двадесеТаЈС НСI0РItчара 1.( студена1а 
основних 1l 110следНnЛОЈtскнх студија нсторнје, ф1tлозофнје н 1tОЛ.tt
ТltЧ1СUХ наука, која се баве uстражнваље.l( ове nробле,\tаlшсе, 1LLTO 
је доnрш(ело да се у тродневно." раду (16, 17 1( 18 деце.ltбра 1985 
?однне, lСРОЗ 4 седшще) поднесе 60 рефераIа, nрнлиа 1t сепаља уз 
учешhе око 250 nозваШlХ. 
СН.~t1юзнју.\{у је 1zреl'ходнла сеUНttЧCL УннвеРЗНl'еl'С1СОZ 1>:О.1(иl'ета СК 
lсојој је ПРllСУСI вовало l1реЈСО .-rнљаду учеСНttка реоолуцltонар'to1. 
студеН1СЈСО? 11.О1срета, UСl'орu.чара, студена1а н нста1СНУIНХ Шl1/1t1ШХ, 
јаВЩlХ 1{ друштве1l0-nОЛНТНЧ1\ЋХ радшша. 

Одбор за npunpe.'ty СuJtnознјУАtа 1~ojH је 1tС'1'овреяено обавно дуж
ност peдa1CЦHoиo~ одбора 1/ 11р1шре МН овО? Зборншса сусрео се са 
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више проблема, 'пре CBe~a збо~ разноврсности 1'е.лta, nрu.л.о~а и при
ступа, 1Lе.лto~у1Ш.ОСl'U 1coxepeHTHO~ 1сонцunирања зборшиса Ј 'Неуте.м.е
љености не1С!(,Х nР1.(,лиа и др_ Реда1сцuја је nосл.е више CaCTa1La1Ca 
дО1lела одЛУ1СУ да се у еднцијн Прилози за историју Беоzрадскоz 
у1tuвеРЗНlета nрилоза објаве у дВОТО~~И{.Qј К1ыtЗ1.t под назаво,А( Бео~ 
zpaac1C!t у,швеРЗ1(,тет у nредраПLОJt nерноду, народ1l00слободилаЧ1СО.м. 
раl'У и револуцији Klliuza 1 и II 
Као што C~ItO наzлаСUЛ'!.L, СU.АtnОЗ1.(јуя је започео расnраво.м. о дeAO~ 
вању КПЈ 1t.a БеоzрадС1СО.м. у,шверзuтету и УJl.ОЗ1(, БеоzрадС1СОZ YHи~ 
веРЗUl-еl-а у обнови U 'uзzрадњи соцuјалuстиЧ1се Јуzославuје па су и 
ови, nрилоз1.( укључени 1/ зборник Став Реда1сције је бuо да се не 
Шlамnају радови 1соји су веn објавље1Ш, фотоzрафuје 1(, докуд.ента, 
већ да се настави рад на њиХО80А! nр1.шуnљању И, 1сасније, објав
љиваљу, Извештај Реда1сције раЗ.1tа1ран је 1.( усвојен на седници Од
бора за обележаваље 40, zодн.шњш~е деловаља и рада КПЈ/СКЈ на 
БеоzрадС1СоJrt уюtверзите11/ 31 Jrtap1'a 1986. ,одuне, 

у првој 1С1ЫtЗU објављени су 1toред реферата, nрuлоzа, сећаља и 
аУТОР1tзовU1ШХ д1.tС1сусија и реч Нllколе ЉуБИ't/.uhа, члана Председ-
1шштва СФРЈ, ре1(, Зорана Пја1шhа, ре1Стора У1шверзuтета у Вео
,раду 1t реферат Сл.ободана У шсовиhа са свечан.е седнuце УК СК 
одржан.е 16, децембра 1986, zодюtе, 1Сојо.м. nРИЛU1Со.м. је уручен орден 
ЈуzословеНС1се заставе са леНТОЈt 

у apyzoj 1СЉllЗU објављеШl су реферати 1.{ nрztлозu 1сОј1(, се односе на 
nосJtераТ1Ш развој УшtвеРЗU1'ета u деловање КПЈ/СКЈ на БеО'lрад
С1СО.А! универзtllе1У 1сао 1l nРllл.озu 11З 1С1ЫНУ 1 1.l nРllл.ОЗll уз 1C1bl(ZY Il. 
Представљаљед Зборшоса шнрој научиој 1(' друштвеиој jaB1LocTU 
уверени с.Аto да ће исторuјС1CU наУ1Са, студеНТС1Са и шнра универзи
тетска 1t друш-r-вена ја81ШСТ OUOZUTU,Tll своја саЗ1Lања о револ-уцио
наРll,ој улози. БеozрадС1СOZ ушtвеРЗ1tтеl'а т"е да ће се nодСl'аћи даље 
uстражuвање ревоJtУЦUОНUРl-ШХ традНЦ1.lја на11редни ст'удеНТС1<:О';! nо-
1срета. 

Редюсцнја се посебно захваљује свим сарадннцu.-Ita 'На нзради 080Z 
3боршоса 1сао 1l веће.м. броју учесшщ.а С7'удеН7С1СОZ nтсрета 1шјll су 
nредЛОЗ1t у.~1tоzояе дОnР1l1Lе.л1l JbezoBo.1t кваЈштеl-У .. 

Реда1сција 

fi 

НИКОЛА ЉУБИЧИЋ 

Друже реКlllоре, дру:же I1редседll11'lе, 

другар,ще II другО611* 

Част ми је и велико задовољство ШТО Беor'радском универзи-
1'ету МОГУ да УРУЧ:Иil'l ово ВИСOliО одлин:овање - Орден, ЈУГО
словенске заставе си lleH'I'obl. ПредседништВО СФРЈ ДОДЈелило 
је БеOI'радском универзи-rеIУ овиј Орден за велики допринос 
развоју социјалисти~IКor' самоуправног Д~ушr-ва, за образовањс 
научних и стручних кадрова, за раЗВОЈ научне, прorресивне 
друш-х-вене мисли, као и за богату међународну сарадњу 
Увјерен сам да ће ово заСЛУ:/l-сено друштвено призна:ње пово
дом 80-годиш:њице прот'лашења Београдскor универзитета и 
40-годишњице дјелова:ња КПЈ - СКЈ на Ун:иверзиrету У со
цијалистичкој Југославији - представља-Ill СНа)кан Д?ПРИНОС 
за' нова прегнућа и нове успјеле садаш:њих rенерацИ]а YHH~ 
веРЗI.петскOI' кадра и студената . 
БеОI'радски универзитеr- има CBeI~O, изузе'IНО плодан раЗВОЈНИ 
пут _ Овдје су стваране генераЦИЈе учених људи, СI·ручњака, 
педаI'ога и хуманиста, стварана су велика Иil1ен~ научника и 
умје-пшка чија су дјела наджи~јела њихова ~РИЈемена .и ,обо
гатила културну баш-rину СрБИЈе и ЈУI·ослаВИЈе, ~ ново] соци
јалистичкој Југославији Београдски универзитет Је имао BP~O 
динамичан развој. Освајане су нове научне дисциплине, отва
рани нови факултеп[, ННС'Iи-r-УНI, регрутовани наУЧ:НИЦ~'I и 
професори за многе високошколске, Н, научне ИНСТИТУЦИЈе? у 
земљи, Од ослобођења до данас овД]е Је дипломирала око ... 00 
хиљада студена'Iа, док је звање доктора наука C'I·?K1l0 близу 
шест хиљада научиих радника Све 'r'o говори да Је Београд
ски универзите·т, са својим li:аДРОШIма н друшт~еНО-ПОЛИ'I·Иt.~Ю:М 
снагама, пратио потребе СОЦНјаЛ.ИСIИЧН:or раЗВОЈа зеI\lље даЈуl1I1 
свој велики допринос ТОМ раЗВОЈУ .,.. 
БеorраДСЮI унивеРЗИ'I'ет увјек је био не само на]вншtl оора
зовна 1-1 васпитна ннс-ги-хуција, већ и снаж:на врело прor-реСИВНЕ: 
друштвенс мисли Iшја је зрачнла далеко и~ван Београда I!. 

Србllје, Социјалистичке и ]{О!"IIунис-r-НЧl{~ ндеЈе, маРКСНСНIчю,r 
пorлед на свијеI - опстајали СУ ОВДЈе и шнрнли се и у 
нај-Ј е:Ш:И!"II условима ПРОI'она ОД бурлшасlCOI- реЖН!"IItl, као и У 
годинама окупације н фаШ!IСIИЧIШI' терора 

• РС'! НШ{ОIlС љу611'1I11ш, 'шаШl IIРСДССД!lllштпа СФР,Ј Ilрll!llШО~1 
Ордсна Jyroc.'IOnCJlClte заСl''аllе г,а "еIlТОМ РЕКТОРУ БСОГР'1ДСltОГ 
31lтста. 

прсдајс 
УIIIШСР-

7 



Данас се обиље::асава 40 година дјеловања КПЈ - СКЈ на 
Београдском универзитету у социјалистичкој Југославији, али 
ИСIорија дјеловања КПЈ овдје MHoro је ду:жа, Она сеж:е 
у вријеЈ\'1е самих поче'Iвка организованог ширења социјали~ 
С'I'ичких и Н:Оil1УНИСТИЧН:ИХ идеја на тлу Југославије, од осн:и
вања Клуба С'I"удена-I'а - комуниста 1919, године, на даље, 
КОННlНуите'I ТOI' дјеловања између два ра'l'а ОМOI'Ућио је 
uPI-анизационо учвршћивање и сталан pacr утјецаја напреднОЈ 
омладинскоr и IШМУНИСТИЧКOI' пон::рет'а" О континуитету борбе 
за идеале националне и социјалне слободе, за nporpec и ко
Ј\Iунистичке идеје - свједоче и _многобројне акције и демон
страције напредне студеН'Јске ОJ\Iладине против неправди и 
репресалиј а буржоаско[ ре:жима Широко учешће беоr-радских 
студенюа у llInaHcKoM грађанском par-y представља неизбри
сиву епопеју храБРОС-I-И, интернационализма ;и жрr-вовања за 
идеале слободе и ПРOI'реса 
На позив Ти-r-а и Партије на устанак против окупатора јула 
1941 године - одазвале су се СIотине прекаљених н:омунис-r-а, 
хиљаде СКОЈ -ева ца н паrриота са БеоградскОЈ- универзитета 
у ИС'10ријн борбе за нову, социјалистичку Југославију увјек 
ће остаПI свјетлим СЛОВН!l-tа заIIисано, да је са Београдског 
универзитета потекло 218 народних хероја JI преко хиљаду 
носилаца Партизанске споыенице 1941, 
Соцнјалистичка револуција којој су студенти и професори Бео
['радскOI' универзи l'eTa даJIИ неизыјеран допринос траје 1>1 данас, 
БеОI'радски универзитет, данашње генерације његових студе
на-та, професора и научника имају велике одговорности да 
доприносе даље.'1 hecme-ПlНО:i\'1 социјаЛИСНIЧКОМ развоју, Али, 
имају и велике ilIOI'YhIIoc-r-и I):oje им пруж:а систем социјаЈ1Н
::::ПIЧКОГ самоуправљања да своје велике научне, идејно-поли
тичке и инr-елеКIуалне потенцијале J\Iобилишу за добробит дру
Ш'1венor- развој а, за нове продоре 11 домете н:ако у материј алном 
-тако !I у духовном преобра:жају 
Овај УнивеРЗИI'ет увјек је у својој дугој и богатој историји 
КРУПНИМ корацныа корачао напријед и У свим досадашњиТl1 
бинса:ма пружао драт-оцјен допринос ДРУШ"lвеНОi\! прогресу_ И 
данас, када социјалиснгчке снаге, на челу са СавеЗО1\1 КОМУ
ниста, када раД:ШIЧl):а класа и сви радни људи чине OIромне 

напоре за стабилизацију друштвено-економскOI- развоја, за пре
вазнлажење КРУПНIIХ проблема - оба универзитета у Бео
[раду дају значајан допринос ПIЫ наПОРИЈ.'\"iа Имајући у виду 
ваше заиста велике потенцијале - I'реба очекивати да ће 
1 ај допринос у ГОДIlI-Ш:i\Ia пред наиа БЈ-аи још већн ;'1 ефи
каснији То сваю:.шо заВIIСН Ј[ од односа друш-r-ва према обра
зоваљу и науиI1, <lЈШ НlIшта Ј\1ање и од организоваља УНУ
Т'Dашњих СНаЈ'<Ј, њиховor обједнњавања и усклађнвања напора 
са основним ЦJIљеШl:'11а друштвеног развоја На I'01\1 Н:УРСУ 
Сав~з KOZl-IУИНС'Iа н омладинсн:а орr-анизац:ија на УнивеРЗЈпет'у 
И1\IaЈУ веЛИ1):е одrоворнос'1И 

Другарице Ј! другови, 
)КI1ВИМО у свијеrу н Dријемену у коме се води беспоштедна 
утакмица на СВИМ подручјима људскО!- ума и развоја. Сви по
r-леди и сва ПQжња човјечансr'ва усмјеренн су Iса науци, 1«1 
људныа од наУlсе н способносп,[, ка новим ОС'Iварењима 

" u 

Техничко-технолошка револуција 13ећ је довела на сцену нове 
научне дисциплине и ОI1юрнла неслућене МOI'ућнос'ти развоја, 
Према ТОЈ.'\Iе, свијет никада .У својој ИСI'орији није у ТОЛИ1юј 
мјери зависио од доприноса научнО! стваралаштва 11 образо

пања Постаје сасвим јасно да онај ко не прачr доетигнућа 
у свије-гу и не развија сопствено знање и науку - РИЗИI{ујt: 
да закасни и заостане, ПОС-Т;ЈВЈЬ.::t се питање у lшјој ыјери 1\-111 

прати;о,ю сав тај развој у СDије-r-у науке и -теХНОЛOI'ије, у Iшјој 
:i\1јери се оспособљаваЈ\1О да праВОВРСi\Iено заУЗ!l'Iемо своје мјесто 
у том развоју и rакмичењу 
Са својим научним и образовни;\,т потенцијалима БеOI'радскн 
универзитеI' МОјке и '1реба да доприноси изнаJIажењу правих 

путева за УКЉУЧИВ<ЈЊС нпше земље у наУЧНО--Iехнолошки про,· 

rpec у свијету 
Економске Jf ДРУЈе пропнзурјеЧНОСIИ у С<.lпреыеном свје'1'У. 
трендопн ја~шња проrеКЦИОНlI:li\Jа раЗВl!јених земаља, све изра
зитија ПОЛIIIизација оБТlасти финансија, r-f:ХНОЛOIије, науке и 
друr-их део су рсалноснr I! ОПШНIХ услова у којима наша 
зе:\1ља rра_жи путеве С(ЈГlСfElСНor развоја, ПроблеЫil са ]сојИЫ<l 
СМО суочени Н!МС су DећJl, а оGаDезе н зпдацн :'IIНOI'O -rе:жи, CDe 
то заХIјева or-роblне напоре, знање, јединс'lВО н упорност у 

ОСТIзарнвањ;\- прихваl1ене rroЛИIИКС Нема НЕкакве помоћи ОЈ! 
оних lшји покушавају да драi\ШЛlзују стање и проб.ле?llе, J.lЛIf 
од ОНИХ који непреКI!ДНО шире 11 намећу само црне тонове н 
безизлаз, Излаз и рјешењCl c~' у јасним ОДЛУIшма Ј[ јеДИl-IС'IВУ 
на њиховој реализацији Ову БИТЈСУ можемо добит-:и ако чим 
бр:же покренемо све друШIвене ;\lехаНИЗillе и све СНаЈ'е на 

нзврш<:шању зада-IШШ То ji:: СJlшкеl-I подухват, јер је неопхо
ДНО, поред OC-I-алOI, ИЗЈ\lјеIН1IIl ;Ш-IOIе старе навике Ј1 уходане 

начине I10нашања Ипак, одређеноr- напретка има Он ће бити 
већи II стабилнији са разрадоJ.'\I и дјеловање:\-! већ усвојених 
СИС'Iемских рјешења, са доношсњем нових планских и друr-нх 

докумената, На '{ом курсу Савез 1\омуниста J\Iобилише и по
креће све суб,lеКНlВне снше са основниы захтјевом да свако 
ради одговорно своје послове 
у припремама за преДС-Iојсћи 13 конгрес СКЈ мораыо још 
много '10га усarлаСН1'II и 110С'lиЈ'!.н како би 1'0 занС>та био кон
['рес пуно!' јединства и оспособљенос-r-I1 за о!'варање хоризонта 

даљеI· cbcc-граНОЈ' развоја На IOM курсу не 1\Ю:iкемо и нећемо 
ДОЗВОJIИНl да нас било ко омеlа, било ширењем национализма, 
разних варијан-rи I"рађШIС!):С НДСОЛOI'ије или )'ICKC1KBIIX, назови 

а;аерна-rива, социјНЛНС'IИЧlшј, несврстаној н независној Југо
славији 
Сложена еIШI-IQЫСКН СlIтуација ЈЈшаl)Ll све ДРУШIвене делаl
НОСНI Она I1ОЈ-<Јђа Ji ваше универзитеIе Сви БИСi\10 :жељелн 
да C-I'ВОРН!lЮ бољу мптернјаlШ'у основу за развој образовања 
Ј[ науке, за боље НaI'раћIlIШЊl:! научног' JI наставнor рада Сви 
БIIСi\IO )кеЉСЛII да и студеНIСЮI сншдард буде на већој висини 
Но, и .у садаШIЫIЈ\1 УСЛ:ОDJli\tr.I :\юже се и мора у IOM 1100-лед.У 

више УЧННIlIИ, јер улаr'ањн у lIаун:у If образовање НИСУ обична 
по-т-рошња, већ lIl-шссr-иције у раЗ130ј да се друштво сутра нс 
би нашла у већlЕ\I тешкоllа:.ш .. При !'О1\!е, наука и образоваље, 
са своје СЈране, морају још IШШС узuраћаrи својим lCо:шсреIНИМ 
доприносима друштвеном раЗllоју I1 раЦtIOнаJIНИi\I Iсоришћењеј\'[ 
друшrвсних средстава 
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Нашем ДРУШ'1ву је ПОI-ребно још више образованих кадрова, 
али rаквих профила н спосоБНОСIИ са и:ојима ће спремно при
хвата-ЈИ изазове развоја на прагу XXI вјека Наш соција
~1ИстичКl[ развој захтјева сгручњаке наоружане најновијИl\l 
достиrнућима у IC.?ХНОЛОНIји, природним И друштвениJ\.I нау-
1\:аМ8, интелектуалце идејно и попитички опредељене за про~ 
r-pec, за социјUЛИСIИЧКУ самоуправну Југославију, за равноЈ
праВНОСI и бра'IСIВО и јединство, Идејни и лолитички неутра
лизам нису прихватљиви НН у науци, ни у образовању JI 

ваСПН-Ј ању, као ни у сфери надградње уопште,_ Наш Универзи
JeI треба и даље да даје ствараоце, креативне личности, којЕ' 
своје MjecIo Ј1 улш-у, своју перспективу виде у даљем I(рчењу 

путева социјаЛНСIИЧКOI самоуправљања, социјалистичке де:мо
кра-Iије и влаС-НI радюrчке 1\:ласе. Са овог Универзитеr-8 треба 
и у будуће, још СI-Iюкннје, да зрачи прш-ресивна, револуцио

нарна, југословенска мисао, 
У том СГiIИСЛУ, организација Савеза lшмуниста на Универзи
тету, која данас има 30 хиљада чланова, представља неза
мењиву сншу н гарант настављаља револуционарних траДJI

ција Садашње t1КIИВНОСНI на организационом и идејно-пол и
IЛЧН:ОЈ\1 јачању Савеза КОIl1униста на универзите-гима, свакако 
Ће оснажи-ги његов утјецај, допринјети даљој деr.-юкра-гизацији 
односа, неговању сrва9алачке атмосфере и сталном подизању 
квалитета сгудија и научио!' рада, 
Београдски УНlIверзитеI- i\Iо:же бr'I'NI поносан на своју историју 
l[ ДОСТИI'нућа I-Ьегова будућност мо:.же и треба да буде у 
даљем јачању њеIОВОГ утјецаја и удјела у прот-ресу зеJl.Iље 
Повезујућн своја усмјерења н напоре са c-гратеШКИil1 праВЦИl\,ta 

цруш-гвеног" развоја, организујући још боље своје унутрашње 
chaI-е и Iешње JlХ повезујућЈ1 са снагама удру:ж:еноr" рада -
он ће тим путем све потпуније извршаваП'1 своје ОДГОВОРI-ЮСПI 

према ДРУШ'l'ву 

Увјерен сам да ће Dal\'i ово високо одликовање дати нове снаге 
да, с још више елана и ен r-узиј а:н,IЗ , остварујете своје садашње 
11 будуће задатке, У "10 ш\tе ВЮ,1 чеС'ГЈнам на овом ДРУШ1веНОl\I 

признању и желим још успјешнији рад за добробит читаве 
наше социјалистнчке заједнице 
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ЗОРАН ПЈАНИЋ 

ПошiiiоваНlI дру:же ЉубllЧllllу* 

Молим Вас да пренесе-rе нашу захвалноCI ПредсеДНИШ"lВУ сфр..; 
што је доделило Универзитету у Београду ово високо признање 
у тако дугом веку једне установе, какав има Универзитет у Бео
I"раду и то од скоро сто педесет година, увек је било слаБОСIН 
у раду, па их Иl\-~'а и данас Али НПaI\: мо:жемо слободно рећи да 
Је нарочито од оснивања Велике школе (1863), Универзн-rе'1 у Бео
l"раду био непрекидно средиште научне мисли, најзначајнија школа 
и носилац великш' дела културнOI- стваралаШl'ва у Србији, У теШКИl\1. 
ратовима 1912-18. његови студс:нти и наставници испољили су 
свој високи патриотизам Између два велика рата имао је такву 
сrудентску омладину, пуне револуционарноf' полета, н:акве, ilПlрне 

t:авести се мо:же рећи, није имао ни један друrи уннвеРЗИlе'г у 
све-х-у_ 3а-Ј-О се и догодило да је ыеђу 1,303 народна хероја било 218 
наших студената .. Ту бројку данас ћемо чути више nYIa, али је 
треба увек понављати Поменули сте 200,000 дипломираних после 
рата Најзад, у овом кратком подсећању МНOI-и наши студенти, аси
стенти, доцеН"I"И и професори добили су и такве наЈ'раде н:ао што 
С)" Октобарске, Седмојулске и Авнојске, Сви ордени народног хероја 
и све наIраде јесу ОДликовања са:ыог УниверзитеI-а у Београду 
:'Кивимо у 'Iешким еКОНШiIСКИ1\I, социјалним, па и поли-rичким вре
менима, МОЛИЈ\'1 Вас, дру;ке Љубичићу, да пренесете Председништву 
СФРЈ, да је наш Универзите'Гј иако се сам налази у веЛИIПIМ 
ЋIaтеријалним неприликама, спреман Да помоrяе да се у наметнутој 
беспоштедној утаКfi1ИЦИ на светском "I'р)кишту, научним сазнањима 
н 'Iехнолошким иновацијама, откривањем нових поља за рад :и 
стваралаштво људи, обезбеди несметани материјални и социјалнн 
развој наше заједнице, XoJieZl1O да према нашем знању допринесемо 
ИЗI'радњи таквOI- привреднО! система који ће подстицати да се 
боље ради, да се довољно ШIеди н да се рационално употребе 
lJасположива среДС-f'ва, да се одабере прикладна (!кономска поли
'И1ка и развојна стра'f-егија, ОсеЋамо нашом Дужношhу да учес-гву
јемо у општем напору да се наш пошп-ички сис {,ем употпуни ефи
l-i:асним СИС-Ј'е:\IOl\'I одлучивањCl, уз пуно поштовања и јачања демо-

1~ра'IСКИХ и самоуправних прана 

Данас шн:о.лујемо поколење које ће .у пуној мери сазреIИ I-ек после 
2,000 године, Шта ће у овом врло промеНЉИВОl\1 свету издржа"IН 

• Ре'! Зорана ПјаШtlш, ректора УlшnеРЗJlтета у Београду, ПРlfЛlfКО:.t прllмаЊi\ Op~ 
дена JyrOC'nOllettclCC застаое СП ЛСIIТОМ 

11 



проверу стварности, какви ћс бити !lta'lсријални, технички 11 науч:нн 
"l'ОКОВИ, то се тешко може предвидет.и. Искуства са ФУ'l'уролошким 
Jlстрал;;:ивањима Кана и осталих нису сасвим повољна Но, нешI'О 
је извесно. Таква опредељсња, као ш"l'о су: социјализам, пуна еко
номска и поли-гичка деr.юкраНIја, поштовање cBaKOI· народа и њего
lЗИХ суверених права, у нашем случају братство и јсдинство јУI'О
словенских народа, нису ништа друго нето судбински човекш;} 
анr·а:жман Зато, ВИСОl;;:е моралне вредности и норме морамо не

швати и развијати, свесни неких постојеhих OI·ранич:еНIIХ решеља, 
па и промашаја То ће нас над:tкивети, а тако ћемо најбоље одго
DОРИТИ нашој, уннвеРЗИI"етској "'1Исији да образујемо младе људе 
Iшји ће БИТII способни да понесу и доведу развитак друш I"Ba до 
најви:шеr· нивоа који буде допуштало њихово време. 
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СЛОБОДАН УНКОВИЋ 

РевОЛУЦUОllаР1ll1 KOlllllUllY'llllelU У деловаљу 
КПЈ/СКЈ lla БеоградСКО.IJt У1l11верзuшеiliу* 

Другарице и друrови, 

Данас смо се окупили у Сали хероја која оживљава сећања на 
пеI'ендарне генерације, наше омладине и студената, које су уче
ње>l'I, раДОflI и исrрајном револуционарном борбом стварале услове 
::::а нову и бољу сутрашњицу. Револуционарни покрет на БСOI'рад
(;1\.01\1 универзитету има изузеI'НО :значајно ;\iec-ro у историји рево
.lijiЦИОЮlРНОГ покрета Беor·рада, Србије и ЈУI'ославије, у ИС10ријн 
наше ОЈ\шадннске и партијскс орrаНJIзације. У борби ПрО1ИВ бурж:о
UCKor режима, у ору:ш:аној борби пронш окупа"Iора, у социјалисI'ИЧ
кој II са1\юупрапној обнови и IIЗIраДIЪИ, студеН'ПI БеОI'радскor· унн
вr=рзитета С'IвараЛJI су историју којом се поносимо 
Bpa1i.a:tl'lO се н ОВОМ ПРИЮ·1КО1\1 предрu"Гном студентском покре-r-у, не 

само зато што су резултати IblIXOBOl"' реВОЛУЦlIонарнor· рада били 
успешнн и значајни за радннчкн покрет, народноослободилачки 
{Ја! и С"1цијалистичку револуцију, всћ пре свега зато ШI'О су на!lI 
II данас "потребна искуства револуционарне ПрОШЛОС"IН 

Још од времена Светозара lVIарковића, Универзитет је био .ж:аРИШ·Iе 
социјалистичке и напредне мисли у Србији .. Младе генерације високо
школаца наставиле су социјалис'l'ИЧКУ, демократску и слободарску 
традицију и крајем ПРОШ;10i века почеле су систематски да про

учавају и објављују МClРI~СИСТИЧКУ ЛИ'Iературу, уносећн у рад
Ы1ЧКИ ПОl{рет Србије идеје научнOI· социјализма, Међу њима нај
дубље 'Ј'рщове су оставили Димитрије Туцовиh, Душан ПОПОВИЋ и 
Филип Филиповић 

Студенти Ј[ професори социјалистичкс и комунистичке оријентације, 
на КOIпресу уједињења у Београду, априла 1919. !'одине, непо
средно су учеСТDова.ли у стварању Социјалистичке радничке партије 
.Јуrославије (комуниста), а после KOHIpeca уједињења основан је н 
Клуб студената комуниста у Беor·раду,. CilIa'Ipa се да је то уједно 
била и прва ·КОМУН,ИС'I'ичка омладинсн:а орr'анизација у земљи. Зна
чај овш· Клуба је утолико већи ШI0 је, заједно са Клубом студената 
l-~Оћtунисr'а из Загреба, ПОС'Јао IЛUВНИ иницијатор за ОДРјкавањс 
конференције на којој је 10 октобра 1919 године основан СКОЈ .. 
СI·авони и резолуције, које су студенти IЮМУНИСТИ у то време 

• ГОIIОР С.'Iободuнu У1l1;:'ОПII)Нl, председника УннuеРЗIIТСТС]{ОI' I{ОМlIтста CI{, на 
Сnсчu,lIој ce,!:lIIllЦJI УI{, СК поnодом ,10 roДJllla делоnања ItПЈ/СltЈ lIа Бсоr(I'ЩСltol\l 
)'lIIшеРЗltТСТУ у СОЦllјUЈШСТll'шој .Јуrослаnllјll, 16, децембра 1985. rОДllllе у Бсоrр:щу. 

1', ., 
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обј8в~ьивали, пре;;'С18UЉClЛИ су ::значајан део програма пролетерске 
борбе КПЈ То је био израз ЊИХОВОI' јасног маРКСИСИ'IЧКОГ опреде
љења и политичке зрелости ЛеIални облик деловања студената 
комуниста био је убрзо прекинут Доношењем Закона о заштити 
државе, аЮУС-I'а 1921. године Yr.Iecro забрањеног Клуба студената 
створена је HOB[l, по садржини и циљевима иста, полулегална 
ОРI'анизација Удружење С'Iудената маРI{систа, у чијој позадини 
је био СКОЈ У тим I-одинама услови за ПОЛЈпички рад били су 
изузетно неповољни, Међутим, напредни студентски покрет показао 
ie неуништиву cHaIY и способност деловања у наЈrеясим условима 
рада Организовањеi\'I протестних зборова и демонстрација против 
режима, укључивањем својих чланова у разна с-тудентска удру
:;кења, Партија н СКОЈ имали су веома јак утицај на револуцио~ 
нарне аКТИВНОСIН и располо:жење студентске омладине 

Ни режим ЗЛOI-ласне ШеС'Iојануарске диктатуре, који је све безобзир
није гушио основне грађанске слободе, претећи целој земљи Ј[ 
њеним народима, да их завије у ропство мрака и безнађа, није 
успео да сломи слободаРСI\:И дух и револуционарно врење међу 
Сlудентима, Партија у -10 време још смелије преузима руи:овођење 
Clкцијама на УНИDеРЗИ-IСiУ Партијске и скојевске ћелије временом 
се формирају и делују на свим факултетима" 
Средином 1932 f"одине формира се на Универзитету централно 
партијСIЮ руководство Комунис-гичка студентска фракција, Њен 
задаТaI{ је био да ради на стварању јединствене политичке плат
форме за окупљање свих анrифашистичких и демокра'I'СКИ оријенти
еаних студената 

у строгој илеI'аЛНОСIИ, пред ПОШ-1цијСЈПIМ прогонима, 1934 године 
на Београдском универзитету одржава се Прва конференција КПЈ 
и формира први Универзи-гетски комите'г; за секретара је изабран 
Ђоко Ковачевић, студент права 
Партија на Универзитету учвршћује своје редове, али и притисци 
режима на аУТОНOJIiIију УнивеРЗИ-I'ета све су чешћи и агресивнији 
Универзитетски ]юмитет КПЈ одлучно брани аутономију Универзи-
1ета, у чему има масовну подршку с-r-удената Четвртог априла 1936 
I'одине, у нападу припадника малобројне проре:жимске организације 
на студенте, штрајкаче, МеДИЦИНСКQI' факултета, гине )Карко Ма
риновић, Студентски штрајк се наставља да коначног успеха, 28 .. 
uприла 1936 године, кода ре:ЖИl\1 прихвата с-rудентс!{е захтеве, То 
је била велика победа у историји с-гудентског и омладинског покрета 
Јуr-ославије, Она је дала нови подсгицај за ширење утицаја Партије 
и СКОЈ-а на Универзитету и омасовила је њихове редове, Њу је 
изнела нова r-е~ерација с-r-асалих студената оних који су у тре
~уцима ШеС'I-ОЈануарске дин:татуре тек пос-r-али комунисти и ско
Јевци, ИЛИ су се у току демонстрација нашли rнa идејној позицији 
КПЈ и СКОЈ-а 
Говорећи о тој I-енерацији револуционарних студена'l'а Београдског 
универзитета друl' Тито је рекао: "Код нас је студентс!{а омладина 
сгајала још прије рюа у ПРВИI'l-I редовима антифашистичког покрета, 
у борби против фаШИСТИЧI{е опаснос'IИ и реакције. Још одавно 
прије рата био је нарочито БеOI'радски универзите'I' познат по својим 
напред~им акцијама Он је, такореhи, давао импулс и карактер 
читаВОЈ борби омладине у ЈУI'ославијнН 
Од 1936 године, напредни студенти, већином чланови КПЈ Ј! 
СКОЈ-а, делују под имеНО?l-t Народни студенти, са јаким утицајем 
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НС] УнивеРЗИЈСIУ, али н ван њеI'а У 1'0 Hpei\1e покрену'! је II .'ШС'l 
"С1удент" који је као rласило реВОЈ1уционарнOI- покреlа ,на Бео
I'раДСКQ1'II универзитету високо подrпао заставу историјске борбе 
~(;ладих СIудената - КОМУНИСI'Cl И l:I<ојепаца, Његови сарадници били 
(у iltНОПl ПОЗНClНI револуционари, меЈ,}у којима и Иво Лола Рибар 
као стални уводничар ЛНС1а 

t.:Iуденти БеOI-раДСКОI' унивеРЗIНСЛl у предратним годинама дали 
су и свој ИС'l"оријСI<И допринос борби "'Iеђународног радничкOI' по
н.ре1'а Када се фашиза?l1 надвио над Европом, lШМУНИСНI И скојевци 
t::a Универзите'l'а, заједно са МНОПIЫ ДРУЈЛМ добровољцима из земље 
11 cbe-1-а, ПОХИ-I-али су у Шпанију да бране демокра'I-ију и слободу 
l·:ао чланови интер-БРИI-ада студенти БеOI-раДСКQI- универзитета по~ 
l..:uзаШl су велико херојство Они који су остали заувек у рововима 
illпаније ПОСI'аJIИ су симБО,I"j борбе за идеале мира, слободе и демо
l~рarије, залоr- и наrовеШ-Iај нове 6удућнос1'И и стремљења ка њој. 
у r-одинама пред рат, КОМУННСПltша паР1ија на УнивеРЗЈпеr-у по
tJaje све бројНИ1р и јача Посебно снажно делује преко организа
ције Уједињене С'Iудентске омладине која обједињује рад студентских 
I!ОJIИНIЧIПIХ {'рупа, удру;,кења н ОРI-анизација Пред најеЗДOJliI фа·· 
ШИЗi\Ш rЛUDна ШИИВНОС'I била је усмерена на припреми за одбрану 
:Јемље Формира се СтудеIПСКИ одбор за одбрану земље, који при
l.Јеђује масовне демонстрације, упућује прогласе и упозорава на 
cue већу ОllаСНОСl од фашизма 

На дан 14 децеr;-tбра 1939, ['одине, КПЈ је извела једну од својих 
:шјвећих акција уочи рата, у знак солидарности беOI'радског проле
lаријП1U и студентске омладине са читавOl\'1 радничн:ом клаСОl\l 
ЈУI'ОСЛClвије, у борбII за оствареље људских права и одбрану неза
еИСНОСПI земље, а прол1В њенот, увлачења у нови светски pa"l' Де
~!ОНСIрације су се претвориле у крвопролиће, али су истовремено 
tHa:iKHO одјекнуле, не само у Београду, Hel'o и у многим местима 
широм зеыље, Била је то потврда РПС-I-ућеr' револуционарно~демо
l~pa1:'CKOI- раСIЮЛОЈкења радннчке класе и ШИРОЮIХ народних "!аса, 

непосредно пред paI' II револуцију 

Двадесетседмомпр-r-овске деЈ\юнс-[-рације у Беоr-раду 1941. I-одине, у 
чнјим су првим редовима били и напредни студенти БеограДСКОЈ
универзиrеIа, недвосмислено су ПOI-::азале револуционарно располо

жење народних :'IIасп СrI поносоы, ДОС1-0јанством и ОДlIучношћ~у 
~,чесника ових деi\10нС'трација, ориле су се речи студената "боље 
ра 1- heI-о пак"!''', 

у припреI\Iама које је вршилп КПЈ за општенародни устанак против 
фашистичкor' он:упатора, КQМУНИС1lI Универзитета су се налазили 
i\1еђу r-лавним ОРl'анизаТОРИi\Щ I! руководиоцима тих припрема и 
ilкцијп 

ЧеIврrојулски позив Партије, на челу са дp:~п-OM Титом, за борбу 
против фаШНСIичке ок.Улације земље, наишао је на велики одзив 
комуниста, скојевацп и осталих напредних c-r'Удената са Београд
скот универзитета Мнor'и од ЉИХ ост али су на бојиштима и стра-
1 I1штима широм наше земље У народноослободилачком рату, у 
ау-тен-r-ичној револуционарној ИС1оријСlюј епопеји јунаштва и од
IУЧНОСТlI Партије н наших народа да истрају, са вером у сопствене 

CHare II праведност циља, у борби за националну слободу и Ново 
друштво, Беor-радски универзит€''Ј је дао 218 народних хероја н 
прен:о хиљаду првобораца, 
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и Д?I< су студеННI haCI-авилн да пола:ш:у своје испите на бојИШНlМ<1 
ШI1РОМ наше земље. на "универзитету револуције", квислиншке 
I'.JIuС'IЛ у период) од 1941 -1944 rодине, настојале су да peopгa~ 
низу ју 11 ПОНОВО отворе Универзите'! што им практично није 
\,-спело 

Одмах након (ЈС lI060ђења Беor-рада, већ почетком децембра одржarн 
је на Коларчевом Народном Универзитету, први скуп студената н 

нрофесора Уинверзите'I а Он је истовремено означио и нову е'т апу 
у његовој ИСlорији. ТОМ приликом, на свечанос'I'И која је била по
свећена жртвама Универзитета за слободу земље, речено је: "Бео
градски универзитет мо:же да CIaHe ведра чела пред суд ИС'I'орије", 
Након рада Комисије за обнову Универзитета у мају 1945. године, 
почело се са првим предаваљима, 

ОСНОВНИ задатан: КПЈ на "УнивеРЗI'1'Тету одмах после pa-ra, поред 
обнове рада УЈнивеРЗИ'I'еТ<l, било је OPI-анизаЦЈ10НО, I<адровско и аЈ<
ционо јачање и оспособљавање чланства Почело се у пролеli.е 1945, 
IоДине, са с-то-rинак чланова, партијским hелијама на факултетима 
и Уrниверзи-теТСН:ОI- бироа (1<ао највишег организационог тела) 1<Оји 
је већ Iновембра 1945 r-одине прерастао у "УЮ1верзитетски комитет 

у првим послератним тодинама Београдски универзитет је ангажо
иао све располо:ш:иве char-е на свом обнављању: од 1\!а'rеријалног 
I! научно-образовног до кадровскш- Те године остаће, не само у 
JiСI'орији Беor-радског' универзитеI-а, веn и 'LIИтавог друштва, l<ао 
lодине великог ентузијазма, високо развијеног осећања солидарно
t:'!И И другарства и идентификације ЛИЧНИХ и друштвених интереса. 

СI'уденгска омладина била је носилац Tor- духа својим односом 
према обнављању T'O'IOBO потпуно разрушеНОI Универзитета, према 

учењу и 06разовању, односом према ДРУГИМ људима и марљивим 

радом Допринос и-удентске омладине Беш'радског универзитета н 
развоју друштва био је на најлепши начин изражен :њиховии 
учешћем на радним акцијама, које су сналш:о и трајно обеле.жиле 
читав послератни развој При тО1\'1 се Универзитет :и даље развија 
као инснпуција, која heI-ује дух бра'!'ства и јединства, наставља
,јући најбоље традиције своје ЛрОШ1l0СПl" Та димензија његовог' бића 
ОСIа.ла је сачувана до дaHac~ 

I(ао н у револуцији, -гако су и у послератном периоду, с-гудентп 

11 наст'авницн БеorрадскOI' универзитеIа, показали пуну зрелост 1[ 

ОДJIУЧНОСТ у одбрани револуције и пута у социјализам Године 
1948, ЗО, јуна, Партијски aIИЯВ ВеОIрадскоr' универзитета донео је 
Гезолуцију, којом је одлучно одбацио све опту_жбе и клевете ИН
формбироа против ЦК КПЈ И његовш руководства, Комунисти 
БеOI-раДСIШI' универзигеIа су ][ овом приликом показали своју рево
Јiуцнонарну ОДJIУЧНОСТ и доследност, дајући пуну подршку PYI<O
водству КПЈ на челу са другом Титом. 

у изузетно -1 еШКИЈ\1 међународним и унутрашљим приликама у 

земљи која је -Јек изашла из рата, са огромним људским и матери

јалним r'убнцИЈ,\Ш, КОЈ\IУНИСIИ Беor-радскоr- универзитета одговорили 
су ис-т-оријСIШl\1 позиву на НаЧИН који се од њих и очеЮ1вао. Неуморно 
су радили и пру_жали ПОi\Юn у обнови и ИЗI'Радњи земље и при том 
стицали знања потребна .'Ја Ш'I'Q бр;ки развој социјалистичкоI' 
;(руштва, 

у проце.су самог настајаља социјалистичког самоуправљања, као 
новш- производноr и друш'rвеног односа, велики идејно-политички 

[а 

I&ИБЛИОТЕЖ":А 
Fr' '1 П /, t::F(')rPAilA 

:! 'I'еоријски допринос дали су и КОМУНИСТИ Беor-радскor- универзите'га 
Доношењеi\1 Прш-раl\Ш СКЈ, преласком на већу демократизацију 
друш-r-веНО-ЛОJIИТИЧКШ' :и екононског _ж:иво'т-а, створена је драгоцена 
основа за даљи теоријски и практичан развој идеје самоуправљања 
Јуна 1968 I-одине, студентска Оi\Iладrrна Беоr-радског универзитета 
бурно је реаI'овала на деформације у друштву, на социјалну пола
ризацију н неједнакос-! rODOPOM друr-а ТI11а од 09, јуна 1968. го
дине, и касније донетим Смерницама Председништва и Извршнor' 
комите-га ЦК СКЈ, да'! а је ПОJIИ'1нчка платформа којом се лодржа
иају оправдани захтеви и предлози студена-rа усмерени на убрза~ 
пање развоја друш'r-ва, у правцу саi\юуправљања и непосредне соци

јалисти:чке деr-.юкратије Студенти и комунисти на УНl1верзrпету су, 
и овом приликом, ПOi<азапи своју доспедност у захтевима за оп{ла
Е'Јање свег'а oHOI-а ШI'О успорава наш социјалис·rичюr самоуправни 

развој Истовремено, јасно су рекли да неће ДОЗВОЛИ1'Н покушај е 
rbltXOBor- одвајања од радничке класе и љених интереса и СКЈ 
као њене авангарде СВИ они н:оји су ж:елели да ИСI-сористе ову 
прилику у реакционарне сврхе, доживели су пораз, Савез I<OMY
НИСIа на УнивеРЗИ1ету је и ово;\! ПРИЛНКОl\'1 остао доследан својим 
Р~ВОЛУЦЈlонарним I'радицијама 

ДOI'а!јаје из 70-1'Ј'fХ Iодина, појаву национализма, анархолиберализма 
I1 технокраrизма, коыунисr-н Беor-рс:щског унивеРЗИ-I-ета, студенти и 
професори, оштро су осудили, а њихови носиоци нису добили по~ 
дршку НИ У једној средини на Универзитету 

ОД -IИХ I'одина па до данас протекао је период плодне научне, 
образовне и друштвсно-поmничке акгивности на Универзитету" 
ПОl\шњеl\1О период даље!' развоја соцнјаЛJlСТНЧКС саыоуправне де1\Ю
кратнје шшциран доношење:м Устава и ЗУР-а, што је утицало 
I! на активност СК у нашој средини, Ис-r-ичемо и велики креативни 

ДОПРННОС Унrшерзи-те1 а у овом периоду, каО и афИРIl-шцију са:мо
;1 прављаља у љеrовом сопс'!-венОi\I би11у ШНРOl<а је РIПИВНОСТ СК 
У борби за већн кваПll'l'ет научно!' и уметничкш- рада и високог 
образоваља, као и афирмацијн марксизма као пorледа на свет 
Међутиr-.l, II поред неоспорних резултата, свесни смо и одређених 
слаБОСТЈ[, О њима отворено r-оворимо у Савезу lшмуниста и предузи
;'ламо мере за љихово откпаљање 1СрОЗ самоуправни механизам фа
кул'гета, ДРУIИХ инсrи-r-уција и Уннверзи-rе'та. КОНС'IРУК'IUшиост и 
,;uдр:жајнос'I' ДИСI<усија на Београдском универзитету нарочито је 
дошла до изра:жаја '!'Ol<ОМ ОIШIтепарт.ијСI<е расправе о закључцима 
ХII! седнице ЦК СКЈ Спремност да се исrраје у борби за соција
.'!ИСТИЧI{Q caJ\-юуправљање, за Jlзлазак из економске ~И друштвене 

кризе, снюн:но се испољила Ј[ испољава у свим универзитеТСЮН',1 

срединама На Универзитету доследно СПРОВОДИ?l-Ю прor-рам идејне 
Gорбе за социјалис'IИЧКО са1\юуправљање, о чему имамо н конкретне 
закључке ЦК СК Србије и ГК СК Беor-рада, н-ао и непосредне 
:Јада'!ке које смо сами утврдили У извршавању СВИХ ових задатака 
потребна нам је и шир а друш-гвсна подршка, Материјални услови 
на нашим универзитетима не задовољавају То је сметља за још 
већу афИРЈ\-1ацију научноr-, уме'1НИЧ1{О!- и наставничкО!- стваралаштва 
као и повећање квали-х-ета наших студија НеЗШ,Ieнљива је улога 
БеОI-радскor' универзите'!'а у даљој афирмацији марксизма као наше 
идеолО!лје и њене примене у научној, У.i.\1е-х-иичкој, образовној и 
l-шсmпној d.ктивности,. Огромни интелектуални и стваралачки по
тенцијали на Универзитету УI<ључују се у решавање проблема нашег 
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IIpl'~BpeAHOI и ДРУШ'I-венor развоја Ову снагу треба далеко више 
IШрИС наи на организован 11 снс l'eMa I ски начин ИнтеЛИl'енциј а са 
БеOI'радскor уюшеРЗИ'lетn је у Савезу комуниста и са Савезом 
комуниста ПрО!-раы и пошинка СК има на БеOI'радском уннверзи
тспу своје чврсто упориште 

Економска и друштвена криза са којом се суочава!lЮ последњих 
lодина одра:;н:ава се на стање и на самом УнивеРЗIиету. ,Расправе 
које су вођене у последње време на бази иницијативе ЦК СКЈ по
казале су одлучнос'!' Орrаннзације СК да идејно-политички и акци
оно l\юбилише целокупно своје чланс-хво у циљу савладавања теш

Ј·:оћа у даљем социјалисн-rчком саI\юуправном развоју и развоју 
наше средине" Ове расправе су, истовремено, указале и на ну:ж:ност 
да се на превазилa:tкењу застоја У развоју самоуправљања одлучно 
с.'1ю-ажују све ОРIанизоване снаге наше'!· друштва, на челу са Са

везом КОМУНИСIа. 

.Т еднодушан став СВИХ комунист-а са УнивеРЗИ-I'ета јесте, дп је 
једина <Ј.л-Iернa-rива l1зласка из садашње економске и ДРУШ-Ј-венс 

кризе, још деМОКрtJ.тскијн пут развоја социјалистичн:ог само
управљања 

Озбиљност eKOHOi\IC!,OI С'l'ања, у КШ.Iе се наше ДРУШТDО налази, 
JUX-rСва радикалне мере и aIПИliНОСIИ кроз одлучну JI јединс-r-вену 
<:iкцију СавеЗ<l И:О;\Iуниста, у пр,:шцу осrпарнвања ДугорочнOI- про
] рама еконоыске стабилизације За'I'О КОl\'lУНИСТИ с;} У:юшерзите'та 
.'раже да се ohemor-уhс даље расправе о већ заузеПIМ ставовимu 
IIЗ Прorрама, којс стварају забуну и незадовољство, да се ндеН-I-И
фикују и елимИ1-:ШШУ НОСИОШ1 отпора и приђе његовом ОДЛУЧНОI\1 
спровођељу. 
:"~aCToj у развоју самоуправљања и I'!Ојачани др:жавни интервенцио
IJизам довео је у питањс II само функционисање нашег поли-rичкоr' 
(;нс Т'сма 

Наши СI'авовн су да ПОJlиrички CI1C-IC1\1 треба меља-т'и тако да он 

буде ефикаснији и раЦIfOналннјн, аЛlI изнад свега у функцији инте
;;)(-.~ca раДНlIчке КЈЈасе - у функцији бржег изласка из кризе у 
развоју социјаЛИСТIIЧКOI' самоуправљаља 

Комунисти на Универзитету увек су изра.ж:авали значај идејНОЈ и 
~!I,:;ционоr' јеДИНСIва у Савезу КОI\IУНИСIа У -IOM поr-леду предузете су 
!ш:;ре да се дален:о внше ојача орr'анизационо, идејно и акционо 
Јединство наше велике и сна:ж:не ОРI-анизације СК ољ око 30 хиљада 
н:омунисrа.. Али IIстовреЂIено, за нас су неПРИХВ8"Iљиве појаве 
федерализације у СК и неПРИillењивање принципа демон:ратског 
централизма Према мишљењу члаНСIва доследна примена демо
краТСКОЈ централизыа, пре CBera у нашој средини али и У СК 

У целини, предст-авља најва;,книји предуслов постизања јединства 
у Савезу I\Оi\lунисrа Србије н Савезу КОЫУНИСI'а Јуr-остшвије 
Све док позиваље на јединство буде саћЮ део устаљеноr- паРI'ијског 
речника, а не н с шарне спремности да се револуционаРНОil'I акцијом 
ыења ПОС'Iојеће. СК неће бl1ТИ у стаљу да KOl-ш:реТНОilI идејНOJIi! 
борбом за СОЦЈlјаЛЈIС'I'IIЧКО самоуправљаље т'ради јединство ЈУI'осла
није, На БеоrР<Ј.ДСКОilt УШlDеРЗИ'l'еr-у, који је I{РОЗ ЧЈнаву своју исто
рију био и јУlословеНСIПI, снажно је присутно уверење да без 
Gpa'ICTBa If јединства на ОВОill ПРОСIОРУ нема будућности за Ј'ене
рације }шје данас живе, ни за оне које долазе, 
ИзузеI'НО важна пре-rПОСЈавка за реализацију свих ових задатака 
је храбрије 01взрање према млаДШ\'I, СТРУЧНИl\1 1I образовним и:адро-
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Dима, Извесни реЗУЛ'I'ати у подмлађивању l{адрова већ су постигнути, 
1ЛИ они ни изблиза не задовољавају, а још :м:ање одr'оварају са
цашњим потребама, Много више младих људи мора да буде на свим 
одговорним местима, у привреди и друш-rву, Наша средина се нз
лази у кризи кад је У питању научни подмладан: и ово стање 
illOpaMo што пре превазићи 
Још УВСI{ две Iрећине незапослених су људи млађи од 30 година. 
Даl{ле, они са најквалитетнијим добним, физичн:им и умниr.:r прет
поставкама за рад Све је ни)ка т-раница година када се стичу 
знања, дипломе, мar-истерији, уче језици, барата КОМПјУ'герима, а 
граница када се прелази праI' запослености све је виша, Отуда 
одговорном кадровском политиком ми не решавамо само садашње 

него и будуће проблеме Овај проб.лем ТрЮЮ1 решења без одла
Ј'ања и то је снаЖ,на порука коју ИС'1ичемо и овом приликом Она 
посебно обавезује СК, 
Допринос који радни људи и КОМУНИС-I'И универзитета могу дати 
раЗDоју СР Србије и наше!' друштва у целини одвија се пре свега 
кроз развој науке и стручно образовање младе I'енерације и ФОРМИ
рање њеног марксис-r-ичког погледа на свет 

Опредељеље за највиши научни, уметнички и стручни рад на Уни
веРЗИ1ету није било озбиљно доведено у питање ни крупним 
;\lа'Iеријалним теШКОflама које последњих година нарочито погађају 
Универзите'I У нашим настојаЉИ?-Ia да ОДРЖИ!lЮ корак са процесом 
науч:но-технолошке револуције, Универзитет мора имати среДИШ1-IО 

место, јер економски и друштвени развој земље у веЛИlшј мери 
:зависи и од спосоБНОС-IИ И могућности Универзитета, 

Истовремено, борба за све ове циљеве није и не мшке бити идејно 
неутрална Формираље маРl{сис'тичкоr погледа на свет младе гене
рације једнако је важан образовни задатак, од огромнш значаја 
:.а развој друшrва,. Социјалистичко самоуправно друштво не могу 
да r-раАе било који стручњаци, веn пре свеЈ'а они lшји 'су соција
ГШС1ИЧКИ Н самоуправно опредељени и који су способни да се за 

Ј'О опредељење изборе Зато је ыаРКСIIС1ичка заснованост читаво!' 
научнor' И обраЗОВНОI' рада на Универзитету првенствено не само 
образовни, него и васпитни, а у крајњој линнји и политички задат--ак 
'.:ВИХ комунист--а Беоr'радског универзитета, 

'ЈБOI' великО!- значаја и утицаја Универзитета стално смо предмет 
Itиж.ње одређених ОПОЗИЦИОНИХ схватања и њихових протагониста, 
l~оји верују да уколико за своје идеје придобију свест младих 
људи, добијају велi-'ШИ део битке про'rив социјализма Зато је на 
ыарксистичком образовању и ПОЛИ-IИЧКОМ раду Савеза н:омуниста и 
Оillладннс на УНJIверзитету OI'ромна одт-оворнос!" за формирање све
СПI младе генерације, која ће, својим теоријСКИ1\-! знањима н идејно
~-llOЛИТИЧЈП[М опредељењима, креативно и ан:тивно доприносити со

цијаЛИС-ГИЧКОl\1 и самоуправном развоју нашег друштва, 

Другарице II другови, 

У свеукупном предратном, ратном и послерапiOI'II периоду КПЈ 
односно СКЈ је међу студентима и професорима БеOI'радског уни
перзите'I а и:мао ЧВРСТ' ослонац у својој револуционарној борби" )' 
својој дугој и БОЈ-атој историји, а нарочито у периоду кш-а дшас 
обе.ле:жавамо, комунисти Беоr·радсн:OI' универзитета су стекли огромно 
ИСКУСIВО И дали свој :незаменљив допринос развоју наше заједнице 
Досадашњи велики реЗУЛ'I'а''ГИ, ПОСТИГНУ'I'И за све ове I-одине рево-
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,:1УЦI10нарне борбе и аК"I'ивноr- деловања КПЈ, односно, СКЈ на Бео
градском универзитету, за слободан и хуманији .живот свих радних 
људи и r"рађана наше земље, као И светли примери бораца - рево
луционара који су свој :асивот УЈ-кали у тековине које .ми данас 
у:живамо - обавезују нас на још веће l1реI"алаштво и одлучност У 
борби за настављање њихових дела, за срећнију будућност гене
рација које долазе, 
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ВЛАДИМИР ШТАМБУК 

Уводllа реч 

Овај СимпозијУJl.l посвећен је БеОЈ раДСКОil1 унивеРЗИIеlУ у пред
ратном периоду, народноослободилачкоы рену и револуцији, н соци
јплистичкој изградљи з€г.1ље, Ово је друrи си:уп којн распраВЉiJ 
о доприносу и значају СIудеИТСКОI' IlOKpe1tl БеOIрадског универзи
leI-В, Србије 11 Југославије. Овај наш скуп данас почнњеr.ю након 
lJеличанс-твенш' састанка 1t:.оји С!\Ю јутрос имали везаНОI' за прославу 
L.tO~IO Iодишњице де.лОВi1ња КПЈ то јес'! Савез КQl\lунисr-а JYIOCJIa
вије у социјалистичкој ИЗl"радњи на Беor-раДСКО1\I унивеРЗИЈе'I'У 
)Кеља нам је и HaJ\Iepa СВИХ нас који Cl\lQ учествовали у припреми 
а и вас који ћеr-е учеСIвоватн на CB1\IQl\I скупу да овај скуп не 
буде крај иеl'О СIварни и озбиљни радни почетак СИСlеl\Ш1'скоr- про
:r'чавања историје студентскоr и напредна!" покреrа на БеОIраДСКОI\1 
уннвеРЗИ-Ј е"! у 

у оквиру I'ИХ напора једна rрупа наших млађих, али истакнутих 
НС'lоричара је напраВIIла и припремила записнике са састпню.;:а 

УниверзитеТСКОI комитета КПС од 1945-1947, I'одине,. То ће -такође 
fjИН1 један од доприноса системаlСКШ\I нстра:живању и ПРОУЧUВaI-ЬУ 
I-шпредноr- студентскот покреТ:1 на БеOI-раДСIШl\I универзитету, у 
Србији и Југославији, Но lI'!И 61[ желели да поред рефераI'а чнј,~ 
nкосниuу чине један део наших hc-торНјских посленика у знаIНО 
већој мери чине и друrарице и дРУIОВН реDолуционари - непосреДНЈ! 
учесници ДOI'ађаја о Iшјима ће бити речи )КеJIелн би да реЗУЈ11ЋI 
OBor нашег СI{упа не буду само расправе !и дијалози нако су 
ОНИ по:жељни И преДСТQвљају наш зада-так наредна {-ри дана, 

већ, да овај раЗI'ОВОР послужи као основица за фОРl\'шрање Jl IЮН
ципирање дугорочнијеr-, садржајннјеI- и ДРУШ'I'вено ынorо ВIIШ~ 
подржпног пројек-rа истра:;.юшања О реполуционарној улози студент
ског покрета и Универзитета и њеr-ОDI-IХ професора Ј1 студена-rа 
То је дут- према нашој револуционарној граднцнји ctJШ 11 преl\Ш 
нашој револуuионарној будућности 
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ВЛАДЕТА М. ТЕШИЋ 

Развој Београдског Уllll6еРЗlllllеша 

од 1905-1985. годllllе 

Плодовима несумљиво богата ПРОШЛQС'I УнивеРЗИlета у Београду 
није још увек на прави начин и ДОВОЉНО широко истращ:еиа и нау
чним аршинима премерена и оцењена. И поред тш'а што постоји 

не мали број радова, писаних разним поводима и с различитим 
степеном фаКТОI'рафске и историјске н:ри-гичности, немамо још увек 
целовите с:тудије о Универзитету у БеOI'раду, која би - уз уверљи
ве l\штеРИЈ8лне чињенице - садр:ш:авала и ну:ж:не вредносне судове 
о овој највишој наставној и научној установи, Другим речима, не-
1\'laМО још увек КЊИlа ИЛИ кљиге које би имале обележје СИНI'еТИЧКDГ 
представљања свега DИOI'а ШТО је ОД ИСТИНСКОЈ' значаја за објектив
но виђеље 11 праведну процену :ЖИВОIа и рада ове наше школе_ 
Пут до таквих (синтетичких) сазнаља, као што се зна, ну:жно прет
поставља ослаљање на .мноштво посебних радова, н:ојих у нас си

I'УРНО има, какви су на пример, они који се тичу политичко peBO~ 
луционарног рада СЈ'удената или они МОНOI-рафског и споменичког 

карактера, чија је особена вредност у конкретној документарности, 
сщ{упљеној и систеЈ .... IaтизОвDној Iрађи о појединим факултетима (оде
љељи:ма, одсецима, катедршуra) Универзитета у Веограду, 
Остаје, преl\Ia томе, потребно да се проду.жава :жеља и истрајава у 
започетим напорима, н:ако би се што пре дошло до потпуније исто
рије Беor-радског универзитета, н:оја би ИС'I"JIНИ'I'О И аутенrично све
дочила о његовом развојном ходу, путевима и раскршћима њеr'овОГ 
живота и плодовима њеГОВОI- УКУПНОI' научног, наставног, педагош
ког, !{УЛ'Iурног И ДРУШIЂено-поли-r-ИЧКОI- рада, 

Било би, стога, упутно, Щ{Q би се СЛИЧНО овоме скупу - припре
мили и скупови о ДРУГИМ, такође недовољно ИСI'ра:женим н недо
вољно проучеНИ1\'! ~те!'IIа"Гским КОl\шлексима, који би свш-шко допри
носили непосреДНИјем сагледавању одређених питања, а самим тим 
и много ПОМOIЛИ ствараљу и изr'рађивању свеСIраније историјске 
слике о Универзитету IШО целини 

2 

Тема .0 којој "!'реба да r-оворим спада у ред тзв, општих И У сваком 
случаЈУ незахвалних тема, због ТOIа што обавезује да се саопшти 
пре cber-а и можда само оно што чини садр::ш:ински конструкг теме, 

а не снп-не да каже и нешто изван тога, 'Ij, оно што чини сас'гавни 
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и нераздвојни део ОПШ'Iеr-, из чеr-а ЈО што је ОПШ'I'е произилази или 
га у I1звеСНО!l'I смнслу ИЛУСIрује н поп{репљује" 
Свесно занемарујуhи jI.'lноге чињенице без којих је заиста 'тешко 
схватити, r-раДИ'И'-1 и УСПОС-I авити верну хронолошко~ис-rоријску ре

КОНСЈрукцију Универзитета у Веоr'раду, не l\ю:же се избећи а да се 
не н:а:же да је обнародовањем Закона о УюшеРЗНIеr-у 27. фебруара 
1905, r'одине у суштинн завршен последњи лук у развојном процесу 
DИСО1шшколске наставе у Србији, чији се почетю{ везује за 16, јуна 
1838" године, када је Попечитељство просвештенија предложило, а 
кнез Милош, после извешr-аја специјалне КОЈ\'IИсије, одобрио "да се 
_'ыесто војене 1U1соле досадашња ГНЈШQзuја на Сl'енен Лu'ЦеУЈta уз
висu,{(о 

Основан са ИЗРИЧИ-Iи1\t зада-IКОМ да што већ,е чнсло О1'ечеСl'вене jy~ 
ностн восnнтава 'н llрн.Сl0јно 11pedyzoBibasa за све схру,се зе.~taљ
С1СЩх) Ч1ОIQВЮОса, Лицеј је ову своју фую{цнју за све време свога 
25-годишњеr- рада у r-раници својих кадровских и друr-их МOI'ућНОСIИ 
обављао и сам се изнутра пос-r-епено мењајући и прилагођавајуhи 
стално НОВИl\l др:жаВНИЈ\'1 и друш-гвеним зах-r-евима и потребама .. 
Разумљиво је, отуда, ШI'О је у сюlOПУ опсежних шко.лских реформи 
непосредно после сврr-авањu УСIавобраЮI'Iељскor' режима донет 3а
Јеон о УС11юјсl'ВУ веЛlше Ш1еоле (й1шде.\шје) 24 септембра 1863 1'0-
дине, који!>'! је Лицеј УКИI-rУI и l1ретнорен у Велин:у школу (акаде
мију) - HaY1tНo заведење за ВUШУ н С1-РУЧ_НУ нзображеНОС1 односно 
у ШКОЛУ са задаIаl{Ql\I да оспособљава довољно сnреАше 1tравослове 

(11равшосе) за судС1СУ СТРУКУ. способне техннчаре за zpaQeB1tUCI~Y и 
фЮLa?LснјСЈ<:У службу и довољно обрпзовпне радmосе за све1СОЛН1СУ 
nросветну СТРУ1СУ .. 
Са ОВИМ називом, али уз непресrано заи:онско ДOI'рађивање унут
рuшње организације, Велика Шl\ола је за нешто више ОД четири 
деценије caOI-а :ЖНDота ОС'Јавила сјајне и часне -rрагове о себи, да
јући Србији rенерације "спремних и вештих службенин:а на свим 
пољима др)кавне управе и јавнOI- )l(JIВO'IU 

Bpe!'lIeHOl\l су, !lIеђутим, ЗШ{QНСКН ОКВИрl1 Ве,шше школе - и поред 
сrалнOI' ПОl\IИцања и прилагођавања - постали -lесни за даљи оз
биљнији, шири и свестранији развој наука и стварање научних кад
рова у Србији, што је, у ствари, н непосредно иницирало захтеве 
(наРОЧI1ТО у последљих неколико r одина прошлог веIШ) за њену 
кореиинrју измену, тј -Iакsу измену !Соја 'I'реба да доведе до њеног 
I1ретварања у УниверзитеI 

у написима изузетно цењених професора Велике ШКОJlе (др Бој 
Бакића, др Свет, Радовановнћа и др М Ј овановића-Батута) lшјима 
су у јавности оглашавани и образлаr-ани заХЈевн о :ну)кнос-r-и пре
рас-х-ања Велике шн:оле у УнивеРЗИl'еI, СПОмињаии су И као најваж:
нији ИС'I'ицани, пре CBer а, 1ULУЧн.н разлози, тј да новом орr-анизаци
јО1\! рада у настави треба ОГВОрИНI шири просr'ор за развој наун:а, 
јер је - како је писао Бакић - неодложна поrреба "о којој српска 
држава, као 1I-юдерна држ:ава, ыора ВОДИ'IИ рачуна, а коју српски 
народ, н:ао I{улr-уран народ, ыора поДмириваrи неговаље науке"1 

I Др DоЈш;шш Ба1tllll: О CIНlCI,O~1 УШШСР:IIIТСТУ, I1рОСПСТIIН IлаСIIJШ, Бсоград, 
1899, 4ЗЗ 
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и да је, C-I'OI а, неминовно нужна проширити и превазићи задатке 
које је имала Велика школа (која је припремала "чиновнике за суд
ску, административну, просветну и ин:ш:ењерску службу"):! новим за

дацима у погледу С1 вараља 1taуч'Н.е 1!нтеЛ1иенцнје, што је практично 
једино могуће само на Универзитету 
ИспољеН}1 С'1'рах од nНUш:а такве интелигенције је неоснован, јер -
по њему - "од праве ИН1'елигенције, од учених и потпуно образо
ваних људи, не мшке бити опасности за државу и друштво, а њих 
нин:ад нема сувише За друштво су опасни недоучени, полуобразо
вани Наука не квари људе, него их усавршује и облаI'орођује" ,:1 
а за такво образовање најпогоднији је Универзитет "I'де професори 
предају науке слободно, по CBO!l'1 уверењу, и Iде слушаоци проучавају 
наун:е слободно, по свом избору" ,4 

Речима неzовање пaY1~e исказивана је, у СУШ'I'ини} теж:ња за од
rrучном ПРОl\1еНОl\'1 начина (метода) рада у настави, при чеl\'1У се YKa~ 
зивало на ',битно квали'тативне разлике у настави Велике школе 
и наставе на Универзин:ту, Док је, наиме, у Великој школи па:Жња 
у настави nO'lлавt<то била ус.л!ерена на саоnштава1Ье 1tUуч1t1tХ резул
тата слушаоцкжа, а врло Аtало на увовење слушалаца у са.лtост'алuн 
научнu t< СТРУ'Ч.Ш,! рад;" док су у њој слушаоци били највише у по
лшкају nРОСТНХ рецеnтора и nасивннх nрнјеЈШЮ<:U 1tUCTUBHOZ. яат'е
рнјала, који су им преносили или саопштавали наставници (уместо 
да буду "сарадници својих haC-I'авиика у објашњавању OBOI' или 
оно!' спорно[' питања и саучесници њихови у изнала:ж:.ењу н утврђи
вању истине"), до! ле универзитетски начин рада имплицитно под
разумева - како је писао проф др М Јовановић-Батут - 1tUУЧ1tу 
обраду 1ииања одреЬенс CI-PYH:C, 1i:РU!'ltЧКО uзлаZCLње nОЗ1ta1UХ нау
чшtх резулта1а и са.\tОСНlЛ1tO 1tстрuживање СnОР1ШХ чнњеница 1/ 
научи, па} према 'Ј'оме, у универзитетској настави се не саопштавају 
само 20тове нстнне у предметима Iюји се предају, већ се н yc.\!e1!1tJt 

разлаzаљеЈt н nретреСаљеЈt, и nРЩСТlt 1!1шJt радовuяа упознају слу
шаоц!t са nУl'евняа 1t .Itетодuяа, 1tOj'H ,Ita се долази до НUУ1{'}ШХ 1f,Сl1ша 
УОШ.U1€,fi 
Само применом овакво! "lетода у насrави слушаоци се Mory ос посо
БIПИ да у nрщстнчни JlCllВО7- одлазе као радници, 1сојн су сnреянн 
да саЈtОСI'ал1tо 1( на свој начин своју СТРУ1СУ обделавuју: да caJtOCTa.A
но 1t на свој 1ШЧ1Иt испитују 1( решuвај1Ј 1ШУЧ1tU и nра1спtчна nитаља 
нз љене области'; или, речено друкчије, они ће бити довољно при
премљени да своју СIРУЧНУ област не са1\Ю прате, већ и да је уса
вршавају и БOI'ате k 
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у најнепосреднијој вези са разлозима научне природе, којима се 
указивало на предност уннверзите'I'СКor' начина рада, наr-лашавани 

су и васщtIНН (педаrошки) раЗЛОЗJl, које је језr'ровито али врло 
убедљиво обраЗJlОЖl10 рекl"ОР Велике школе др М, Јовановић-Ба'IУI 
)' својој расправи: Је лн за Србију Уннверзнтет 1~pe1~a потреба (Бео-

ИСтО, ·1:-::: 
; НСТО, <135 
, 1Iето, -135 
: Др М, 'nШШОnlll,~Б<lТУТ: Је .'111 за Србнју Уlllшерз1tтет преll:а потреба, Београд, 
1902, 9 
• Нето, 9 
; Исто. 9 

IIсто, ]0 

град} 1902), са мо'!·оом на насловној страни корица: "Vivat, flOl'eat, 
cr-escat univerzitas sсiепtiаI-Шll et litteI'at'Um Iegis Alexandri 1" 
По њему, наиме, васпитање младих је основно Пl1тање или, l(ако је 
сам реl(ао, право тежнште цеЛО"У1tНоz. у,/швеРЗUТ€IС1СОZ nит'аља, јер 

од тш'а како се ваСПИ-lава, припрема будућа народна ннтеЛИI'енција 
- која је позвана да заУЗ..ltе најваЖНllја и HujoaZOBopHuja места у 
држави и друштву - зависи будуJ:iнос'I' земље и судбина народа 
"АIШ је та ИН1'елигенција за време свот'а школовања научила да 
само рецептивно прима, што год јој се с катедре каже; што год у 
књизи нађе; ако њу школа није научила, да све у својој cr-руци (па 
и обичне појаве око себе) сама проматра, тачно испитује и савесно 
оцењује: онда ће она и у каснијем :животу бити без иницијативе и 
праве воље за рад; без својих ПOIледа и назора; без дисциплине у 
мишљењу и оцењивању; - ДaI(ле неак-r-ивна, несш,юстална, непоуз

дана и површна Јер омладина која је СВИl(ла, да је увек неlШ за 
руку води; да јој непрестано пут показује; да је непреС-I ана кон
'I'ролише - само да како не погреши; 01\tладина, која се под школ

ским: заптом и неХО'I'ице, не из !I1ладалаЧКQI' неСIаш.лука, него из 

потребе, морала вежбаIИ и извежбати, како би законске одредбе 
што боље изиграла, како би се испод домашаја својих власти из
вукла, и њихову контролу обишпа: - така се омладина ни касније 
неће зна'rи служити Iрађанским слободама као што треба; така 
омладина ни l(асније неће бити у себи дисциплинована, чврста и 
поуздана, да не I'реши и онда, кад нема над собом старијеr- и ко н
ЧЈОле - Омлади.на, lшја најпосле у школи, по самој уредби, осети} 
да је цело школовање само један мучан пут, lшјИl\1 се до хлеба до
лази; која зарана стече уверење, да из науке и струке, којој се 
одаје, вреди само оно, што се одмах н непосредно може с rкоришhу 
применити; с неким личним доБJlIко1\t употребити, ИЈIИ баш и у HO~ 
вац претворити: - така омладина мислиће и касније при сваком 
свом послу на своју личну корист, а peJ-КО ће кад показати осећаја 
за више циљеве живота, и за опште интересе друштва, у ком жи

ви С интелигенцијом без дисциплиноване воље и идеалних пorле
да не могу се ИЗВРШI--ПИ значајна и велика дела, каква су у прош
лости народи и СКРОМНИХ особина са својом, право унивеРЗИIеТСIПl 
образованом, 1fiиелиrенцијом вршили ~'!I 
Овим речима ректор Велике шко.ле је свакако :а(елео да скрене 
пю:ю·ьу на основну методолошку I'решку у ваСПIнању младих, lшј1'1 
у Веш,шу школу долазе с признаIИМ испитом зреЛОС1И, али у којој 
им се призната зрелост постојећнм школским реЖИl\lОl\l и субјекI'ИВ
НИi\1 погледима извесних професора стварно оспорава и осујећује, 
у н:ојој млади немају правих прилика за caMocralIHO и слободно 
IIспољавање 

5 

ОСИI;I научних и васпитних разлorа, у приДО! претварања Велике 
школе .у Универзитет истицани су и нрнвреднн (еIШНОl\IСКИ) разлози. 
али не са становишта да би се решава.ле актуелне дневне (-ж'ренутне) 
привредне ПО'Iребе, већ у смислу оспособљавuња доБРI1Х стручњаКt! 
за пројеКЈовање и решаввње f'еорнјско-научних ш,пања у области 
привреде, јер је евидентно "да се у ЧИС'IО пракrичним струка ма 
људскor-а рада показао јачи напреДа1( ,у,еl( онда, кад се почела на-

I Нсто, 12-13 
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пуштати ПРОС'Iа емпирија, па се прешло на поље eKcaKIHof' научног 
испиr-ивања и примењивања научних истина", чиме се очигледно 

хтело рећи да су најбоље, најекономичније и најисплативије инве
стиције у науку и оспособљавање научних кадрова, 

G 

Најзад, збиру ВЮl\:нијих разлога којима се образлагала и објашња
вала потреба отварања Универзитета, припадају И 1tацu.о1tалitо~nо~ 
,ЈИlтн'чюt, 'Чији је смисао био у TO:\Ie да укажу на улогу 'Универзи
Јета у ИЗI'рађивању Домаће (народне) интелигенције 11 очувању на
родне индивидуалности и уопште обезбеђења национаЛНQI' прести
:жа и ува::;кења Србије lШО ДРЈк.аве, Разлози за ову '1врдњу засни
вали су се на чиљеници да Ср6ија као др:ж:ава 1шје 11 заба'Че1{,Q.~t 
буџщсу света,l1l да се она налази "у самом срцу Европе. на нај
:живљој раскрсници МНОГЈ[Х супротних струја";Н да 'ЈО није више 
земља "о којој се само из ретких путописа што дознаје",I': веn 
земља која је "ушла у ред модерних европских држава, па мора 
с љима, ма је ТО стало и великих жртава"1:Ј (и да је таквој Србији 
- као средиш те за највишу Hac'IaBY и стожер најпоузданије на
родне снаге - Универзитеr прен:а и неОДЛDJкна потреба, да би cI'a
ла у исти ред с ДРУI'им еВРОПСЮ'liI-'I држава!l'lа и ослободила се на
учне и l<ултурне зависности од других народа. 

7 

Доношењеil-I Зш<Она о Универзитету (27, фебруара 1905), према коме 
је "Универзитет постао највише саяоупраВ1tO тело за вишу наставу 
н за обраЬuвање наУ1(а, отпочело је ИСТИНСН:И ново раздобље у раз
воју ове наше највише школе, која је - у догађајима н:оји су ПОТО!l'I 
следили - буквално делила судбину народа, јер Универзитет у Еео
Ј-раду није имао срећУ да своје научне аспирације и ин'r-елеКI'уалне 
I'Iюћи испољава у блаГОI-ВОРНОI\'1 МИРУ, Његова ПРОШЛОС'I' је у ДИСIШН
ншуитеI'У С'l'варсшачких преIяућа љеI'ОВИХ професора и студената; 
у међама које су наметали ратови са свим својим рушилачким по
следицама; у неминовним поновним почецима, Али, ИС'IО -х 8lШ, ље

гова је прошлост и у њеI'овој веllикој и иесаломљивој моралној сна
зи, захваљујући којој се брзо опорављао и стизао своје време, 
потврђујући -ха практичним чином својим: неизмерним резул'гатима 
научног рада и школовањеЈ\'1 разноврсних стручњака, који су својИ1\! 
богатим знањем I-радили раr-овима непрестано рушену нашу земљу 
По ОВОћlе ЗaI<ОНУ Ушшерзите'I су чинили следећи фаКУЛIети: Бого
СЛОВСКИ, Филозофсн:и, Правни(чки), Медицински и Технички, с тим 
што је Богословски фаКУЛ'Iеr- 'требало да буде орr-анизован "као 
самостална Духовна Академија, по нарочитом закону", J-I што је у 
оквиру ФИЛОЗОфСКQI' факултета требало установити nОЉО1tрнвреднн 
одсек и а7107екаРСЩl 11;УРС (на lшје би се примали ученици, "који су 
свршили најJl.Iање шест разреда ГЈ'lмназијеl<). 
Овим законом је било предвиђено да се у циљу оснивања Медицин
СКОЈ' факу лтета сван:е године одвајају у државни буџет одређена 

11 ИСТО, 26 
11 ИСТО, 27 
l' Jlсто, 27 
11 ИСТО, 27 
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средства и да се фОРМIIра специјални одбор н:оји би се старао ОН:О 
свих припремних послова: прикупљања "aHaTOMCKor- и ДРУГОЈ' Ha~ 

cr--авнOI' материјала из наших болница и друr-их завода, припремања 
"болничких одељења, подесних за l<линин:е, изашиљања питомаца 

за специјално изучавање појединих медицинских струка итд" 

Њиме су била обухваћена и правно регулисана сва значај на ЛЈна
ња н:оја су се тицала :живота и рада Универзитета, l<::ао што су: 
управљање (универзитетске власти н канцеларијско особље), кате
I'орије и избор наставника JI ЉИХОЩI l\штеријална примања, упис, 
сншендирање и владање слушалаца (студена-га), настава и испити 
У ње1\IУ је изричито стајало да је уннверзuтеТС1са настава слободна, 
да су 1taстаВ1ШЦ1l С.Jl.ободнн у НЗ.Јla'l.ању своје струке, а СЛ11wаО'Ц1t 
(студенти) 11 нзбору предаваља хоје 11e слушаТ1l, 

На 'I-емељу obor-а закона доне-т'а је 1. октобра 1905, I'одине Општа 
уредба Универзитет'а, у којој су потпуније разрађене и протумачене 
законске одредбе. У љој је, на пример, речено да су фmсу.лтетн у 
1!астаВ1!ОЈ! 7loutedy саЈtОстаmш 11 да су наставщщu слободН1l у uз.ла
'l.ању 1! ту.и'ачењу nаУ1са; да слушаоци нr.шју право да се удружују 
само .. у циљу унапређења у иаУl<.Эi\Iа, књи:.;кевности, као и у циљу 
)'зајаr.ПЮI'а материјалнога по-rпомаr-ања н фИЗИЧКОI-а развијања~ , 
ради неговаља и ширења српске мисли", али да је свако такво уд
руживање l\юрао да одобри Универзитетски савет, а дневни ред 
сваког састанка морао је претходно да буде достављен ректору на 
одобрење и није се смео 1\lења'I'И на састанку, Уредбом је, такође, 
било наглашено да су слушаоци били дужни да се у јавним исту
ПИl\Ш И говорима на ј аВНИЈ\'l местима придр:жавају прописа Дисци
плинске уредбе о понашању унивеРЗИI'етских ученика, а политичке 
листове нису ilЮfЛИ издавати - "као ОРЈ'ане одобрених ученичких 
удружењаl ' 

Рецимо одмах да је у овом духу сачи:њена Општа уредба Универ
ЗIlте'I'а била неприхватљива за с,лушаоце (студенте), па је з60г ње 
дошло до Ш'Iрајка непосредно по љеном објављива:њу (октобра 1905), 
збо!' чеr'а је морала бити замељена НОВОЈ\'! - Општом уредбом Уни
верзитета од 23. јула 1906, Iодине, у којој су дате нешто веnе сло
боде слушаоцима (студеН-I'има), 

На основу Закона о Универзите'IУ и Опште уредбе Универзитета, 
донете су 1. фебруара 1906. ГОДltне посебне факултетске уредбе: 
Уредба Философскor' факулте'Iа, Уредба Правничког факултета и 
Уредба ТеХНИЧI<.О[" факултета, у којИЈ\lа су била конкретно разра
ђена сва важнија питања која су произилазила из природе наун:а 
(дисциплина) које су обрађнване и специфичних начина наставног рада 

Тако је ФилозофСН:И факулн~'l' имао заД8'I'ак да обра1јује наУ1СУ 1t 

спре.1Ш радшше 11 љој и да спре,.\ш наставшисе за nоједlше љене 
'lpa1le; Правничн;и - да својня слуtltaОЦНЈ.tа даје С'1'РУ"Ч1LУ спреяу 
за поједuне 'l.paHe државне слу.'JIсбе н слободна ЗU1Ш.~шња н. да их 
yny1Lyje 11 снстелtаrС1СО uзучавање 1tpaBHHl.' и е1(О1Lо~%1tо-пол1tТU,Ч1Сн.х 
(државннх) наУ1Ш, а Технички - да 01ШЈШ 1ијн се одају теХ1ШЧlСО.1t 
110З1LВУ даје што nОТПУНllју виШ1/ 1 еорнјС1(УЈ а 1/ lсо.лШ(Q је у Ш1СОЈШ 
_\tO'l.yhe и l1ра1(НLЧНУ CHpe.1ty, 1(ао и да He'l.yje наУ1се н веШТlше у 
lшл1t1со долазе 11 1I;РУ'l l'еХ1ШЧ11;е 1ШС1аве 
Мада је Законом о Универзитету било предвиђено оснивање Меди
цинскш- фаКУЛ'Iета Jl пољопривреДНQI одсека (при Филозофском 
Факул-у-ету)! до 1914 Iоди:н:е практично је мало урађено Истина, 
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1910. ГОДине био је израђен Предрачун за уређење ПољопривреДНОI· 
факултета, а што се тиче Медицинског факул'r-€та, у извештај у 
peкropa за школску 1910/11 годину је речено да се у државни бу
џет не уносе среДС"l'ва неопходна за подизање зграде лабораторије 

"иако се по закону 1'0 морало чинити" 

Када је реч о броју слушалаца на УнивеРЗИ'I'ету ДО 1914. године, 
СКРО!l1НИ статис-r-ИЧl\:И подаци говоре да је, на пример, ШКQлске 

1910/11 Iодине било на Универзитету у Београду укупно 1015 ре. 
ДаВНИХ и 14 ванредних слушалаца, ОД којих На Филозофском фа
I{УЛI'ету 235 редовних и 9 ванредних, ПраВНИЧКDМ 1502 редовна и 5 
ванредних и Техничком 278 редовних 
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Изразито обележје УКУШlИХ збиваља на 'У:ниверзитету ДО ПРВОI" 
свеТСIЮI' рата - дакле у време када су у Србији бујале политичке 
и партијске борбе - чиниле су поли-гичке акције слушалаца Уни
верзитета, који су имали своје страначки обелеЈкене политичке клу
бове, од којих су се више од других истицали Клуб "Словенски 
ју!"" (старијих радикала) и Клуб С1удената социјалдемократа, Своје 
живо интересовање за политику ОНИ су исказнвали на различите 

начине, а највише одржавањем састанака и предаваља, приређива
њем забавних вечери, орr'анизовс.њем штрајкова и демонстрација 
(1905. и 1908. године) 
До н:.оје су !I'1epe слушаоци (студенти) Универзитета у овом периоду 
били заокупљени ПОЛИ-I-ичко-партијским радом, какву је и КОЛИI-l:У 
ширину Имала њихова општа политизација, внше него уверљиво 
сведоче запа:жања проф др Јована цвијића, н:оја је као ректор 
Универзитета саопштио у своме светосавском говору 1907, године, 
посвећеном теr.'IИ: О 1{аУЧ1tо~\~ раду и о наше .\! Унuверзнтеl'У (Бео
град, Државна штаl\шарија Краљевине Србије, 1907) 
у обиљу ЗаИС'1-а умних рефлексија, својствених љеговој личности и 
љеговој научној снази, посебно СУ акцентоване оне које, по љему, 
представљају основни узрок и 'lлав1tу сяет1ЬУ успешнијем наС'1ав

ном и научном раду на Универзитету ("што Универзитет не може 
да да праве резултате"),Н а то је поmпика (1!ђачко партизаНС'I'во"),lii 
која је узела веЛИКОЈ' маха, која за већИНУ слушалаца значи нај
важrиију треиу'I'НУ преокупацију, апсорбујуfiи "Т-ОТОВО све њихово ин
тересовање!' 

У овом смислу ан је, између осталО!', рекао: 
_,Наши ученици, у својој маси, с'roје још од првих cemecI-ара пад 
потпуним утицајИl\-Ia партијске полинш:.е и партијског начина l\-1ИШ
љења Само се неки, ин-r-енеIи-уатшо и морално врно јаки, 01'l\-'IY од 
~'OI'а скоро неодољивоr' У1ицаја средине и мисле и о политици чисто 
и објективно, без CtpaC1'l-'I и партијских предубеђења дРУТ'е опет 
ученике поједини професори отрт-иу од паРП1занске вреве и привун:у 
науци И -т-ако се срећом ипак С-Iвара одабрана група, која пред
С1-авља с наУЧНОI' и с-гручнor- r ледишта праве учеНИI{е нашеI- Уни
верзитета Има, напослетку, учеЮll{а, Iшји озбиљно уче и ваљано 
полажу испите, Али изгледа да сви они ипак чине мањину 

11 Др .Jonall ЦПJlјцll: О lIаУ'11I0:о.1 раду )1 О нашем УIIIШСРЗllтету (CnCTOCI1BCКlI rODop 
1907), Бсоrр:iд, 19117, 50 
н ИСТО, 50 
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Остали ученици, већина, иду за оним Ш'I'О наша средина још и ипак 
на првом MeCIY тражи, Од њих се не мож:.е очекивати да помогну 
да у нашој земљи превлада онај правац, у коме највише оскуде
вамо: правац озбиљне стручности и стварнога рада .. Ти су ученици 
образовали познате партијСl\:е клубове, Каквих ПОлитичких партија 
има изван Универзитета, ис-тих таквих партијских l{лубова има и 
на Универзитету НаЈ\'Ш је позна'I'О да су неки клубови .на "Уни
верзитеIУ и основани зБО!' поли-хичких У'I'ицаја, дакле Са сгране и 
да се партијска ревност код нашИХ ученика и даље са стране подр
жава, Готово сав интерес тих ученика везан је за клубове, за огор
чене борбе које се воде у клубовима и међУ клубовима, затим за 
разноорсне паР-I'ијске догађаје, Не превиђам да има и међу овима и 
таквих даРОВИ'Iяјих и енергичнијих ученика, Iкоји се отимљу и тру
де да на обе стране стиг-ну, и на партизанство и на науку; али да 
треба да буду уверени, да су ИЗIубљени за прави научни радННј 

Ове речи веома уr-леднor- професора и ректора Универзитета у суш-
1ИНИ потврђују ОНО што је за Србију уопште, па, према томе, и за 
Универзитет било карактеристично у периоду који је непосредно 
пре'lХОДИО првом светском рату Треба, наравно, разумети његову 
нескривену бојазан да преIерана заузимљивост СЈ'Удената поли-гич
ко-партијским радом може у великом степену препречавати пу-т 
учењу н правој СТРУЧНОСIИ, а још више науци, јер, по његовом 
;\-щшљењу "пар'гизаНСI{а преокупација деструктивно утиче на спре
му и формирање ученика н на научнн рад на УнивеРЗЈнеlУ" 17 Тро
шећи немилице време JI char-е у празниr.I и не много смислеНИЈ\1 
пар'пrјским делатностима, студенти управо пропуштају "најбоље до
ба у ЖИВО1У", IН -тј оно доба "у коме се може озбиљно учити и до
бити основа СI'ручне И научне спреме'\ 111 јер ко пропус-тн 'Ј-о доба 'И 
не ИСКОРИСТИ прилике које МУ пружа УнивеРЗИ-I-е'г - "махом их 
не може никад и ничим у животу надокнадити":!О 

у вези С овим и истине ради 'rреба рећи да Цвијl1ћ начелно није 
био ПРО1ЈШ полнтике и ПОЛIничкщ' васпитаља, али је - како је 
рекао - одвајао праву 110л1tlШ-;:У од 11артuзанства (партијскOI- ор
rанизовања)t сматрајУћИ да студенти не треба да буду Одбојщt 11ре
,\ta правој nОЛUТ-НЧ1t, nреяа нол1t'l'1tЧ1сlt.\t 11илед1t~\tа, nР111Щ1tn1t.ita н 
"t1tО'lобројU1t.-lt 7 еШЮt.1t 1шт-аЊ1Utа CBO'la иарода,:!1 али да У сваком 
случају 7реба да буду шtдuфереНl1tu у односу на nОЛ1f-Т1(1ЩУ лаРЈtу, 
коју сл-ушију свй1ш дан н 1соја дРЖ1t у заnту зна1ЙН део 1tйшеz 
друштва, јер се 1щсва 1l0л1tтшса 1t права uаУ1са нскључују,:!:! 

Ове Цвијиliеве мисли свакако треба довести у везу и с њеr'овим 
уверељем да наше nлеЈtе нема особltТltх 11редuсnознцuја:.!:I за истрај
нијн рад, тј I'акав рад који преIЛОСIавља поседоваље одговарајуће 
(упорне, издржљиве, јаке) воље 11 да је то једна од особености ду
ховне СЈ'руктуре и мен,!,аШl1ел.l нашег народа, јер - писао је Цви

јић - "Ми несраЗil'!ерно више ГОВОРИllЮ, него ш'го радимо МНОIИ 
имају ту особину да мисле да су урадили, кад су говорили" ,~~ да 

11 НСТО, 51-52 
I! ИСТО, 52 
l' ИСТО, 52-
" ИСТО, 5;: 
" I1сто, 53 
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,,!>шхом више ПОЛЮi{У право да I'OBope но на право да раде'\ да се 
не iIИСЛИ озбиљно о акцијама, које су управо све, јер су речи без 
ових бесnослица 11 да на "У\нивеРЗI-нету треба да 1ШСТУnИ ~eHepa
ција lшја ће ~OBOP 1( '.!оворщшнво У 11OЛUl'ИЧ1СО.~t животу - без пра
ве 1t ОСЈшшље1Lе а1сцuје - сJttатра1'И блебет'ањеJt. 25 
Може се, наравно, СЈ\taтрати СПОРНО!>-I његова тврдња да су поли
Iичке акције и партијска надме'тања студената ~лавнн УЗрО1С што 
УнивеРЗIнет не постиже боље резултате у науци 11 настави, али је 
ван сваке сумње била констатација да је на Универзитету пламтео 
политички 2КИВОТ И владала с'гално узбуркана и I'I10билна политичка 
атмосфера, а то је, управо. оно што се у овој прилици хтело пре 
све!'а да каже, 

Политичко-друштвени рад студена'га у овом периоду испољавао се 
у раду ПобраТ'U,~tС1'ва (општег УДРУ2кења ученика Универзитета), 
З8'I'ИМ Академска!' певачкоr- друштва "Обилић" и посебних факул
тетских дружlt1tа: ДРУllсине ученика Филозофског факултета ("ко
ји уче филолошко-историјске науке") - "Даничић", ДРУ2кине уче
ника ФилозофскО!' Факулте'Iа ("који уче природно-математичке нау
ке") - "Панчиfi'\ Техничког друш'ша (Удружења ученика Тех
ничког фш(ултета), Праш·IИЧКOI· друштва (Удру:ш:ења ученика Црав
НИЧIШI" факултета), Удруж:ења студената хемичара, Академског пе
дагошког друштва итд 

9 

У току рата 1914-1918 године Универзитет није радио .. Напори 
који су по завршетку рата чињени с циљем да Универзитет што 
пре отпочне с радом, имали су два битна обележја: (1) односили 
су се на стварање неопходних :материјалних II кадровских услова 
за обнављаље и ,haC-Ј·ављаље рада на раније отвореним факултe'I'И
l\'Ia (Филозофском, Правном и Техничком) и (2) били су усмерени 
на отвараље и ОРI'анизовање рада нових факултета (Медицинског, 
Пољопривредна г и Богословског) 

Потребе у стручним кадровима биле су веЛИl{е н нису дозвољавале 
оклевање, И поред ТOI·а што су ратним пустошељима великим де
лом биле оштећене школске зr·раде и просторије, уништен школски 
намеш-rај и учила, опљачкане библиотеке и збирке, настава на Фи
лозофском, ПраВНОi\I и Техничком факултету - после прекида од 
неколико година - О-Јпочела је школске 1919/20 године. Истовре
мено у:журбано су вршене припре!'l'Iе и за отварање Медицинског, 
ПољопривреднOI' и БогословскOI· факултета, тако да су и ови фа
КУЛ'I'СIИ - о чијем је осниваљу већ раније била донета одлука -
;НОГЛИ да упишу прве Iснерације студената школске 1920/21, године" 
Обнова Универзитета и организација рада на његовим факултетима 
у ПРВИМ послера'IНИМ I'одинш\ш вршена је, пре свега, на темељу 
Проје1С1'С{ за1ищr о УннвеРЗ1tтету (који је на седници Универзитет
СIШГ савета од 11 јуна н 9. септембра 1913. године био прихваћен и 
препоручен министру просвете), према коме је "Универзитет пред
стављао 1!ајвнше ca.\toynpaBHo тело за вuшу струч1tу наставу н обра
Ьивање наука (у оквиру кога је требало да раде пет факултета: 
БоI'OСЛОВСКИ, ФилозофСН:Н, Правни, Медицински и Технички), а за
IИМ и посебним прописима, Iшкав је, на пример, био ПраВUJl.ШL1С о 

:~ ИСТО, S7 
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реъул'/..(,сању Ш1i:OJlС1СО~ рада у nојединu,;! фа1СУJl.тетн.lta У,шверзuтета 
у Вео'раду од 29. маја 1919 године. . 
О ·10ме у коме је правцу уопште требал~ ;rсмеритн OPI-~низаЦИЈУ 
и функцију универзитета у новоствореНОЈ, ЈУI'осл?венско.l др:жави 
(Краљевини Срба, XpBara и Словенаца) на.ЈреЧИТИЈе мо:жда говори 
напис др Александра Белића: УН1tверз1tтеТ1( 1сао наЦ1tонаЛ1tе '}1ста
нове (Заr-реб, 1919), у коме је истакнуто да "Универзитети И!l'IaЈУ да 
утичу на ствараље У нашој земљи наУЧНOI"а д~xa и научног миш
љења уопштеН ; да својим ваС1Ш'IU1ШЦ1Utа ("Ј~ОЈИ треба да су све 
мноr'обројЮ.Iји")2U предају љубав npe.1ta uст~и(u-7 и да :их ос~особља
вају за раЗУJotевање 1taуч~uх яе'Iода рада;_В да т:реДС-Ј·ављаЈУ праве 
научне радионице,2!! у којима ће покољеља доБИЈати ист-ински на:(
чну спре!lIУ и тиме ДОПРИНОСIП·И nрошнрењу н де.\tО1сратuзаЦUЈ1t 
наУЧНОС1u,:10 

Упоредо с овим сви универзитети заједно и сваки посебно треба 
своју духовну радиност да усмере према не11рuстраСНОЈ! '.!(СnН11lвању 

цеЛО1СУn1LОСТU HaWe'l народа,З1 l(ако би .се утврдила стварна срод
ност 1соја яеЬу 1Ш.~Ш постоји:!:! и на таЈ начин подстак~о осећање 
народно'.! једННС7'ва,:!:! Јшје је неопходно .за будући раЗВОЈ наше др
жавне заједнице ("Јер щш се теРИТОРИЈа, нашег духовнOI' рада ма 
јИ за време, ма и насилно, ма и по инеРЦ,ИЈИ или по навици , ."' буде 
делила на ТрИ поља, тада 11е и наше УЈедињење, донети само тре-
ћину корис'ги, Оно 11е, у ствари, бити само привидно!'),:J.I . 
Као разум и савест IнашеI· друштва"':'" универзитети мораЈУ проу
чава;~,! "целину нашег народа и наше земље'?!) али у ~PBOM реду 
они морају бринути о н.е'lовању науке и. ствараљу траэне -нау\ше 

атљосфере,37 у љима мора бити већи БРОЈ научних радника :'1 они 
:'Iюрају би·r-и аутономне установе, при чему "носиоци aY-I'ОНОМИЈе ~1O
рају свакш"а тренутка бити свесни велИ1{С одr·ОDорНО ... С·Нl п~ед СВОЈИМ 
народом" ,ав јер од народа поверена им самоуправа ооавеЗУЈе и "са1\!О 
је разлог више да моралне особине носилаца '1'ога поверења мораЈУ 
бити исто тако на висини као и њихова стручна спрема" ~3!1 
Уз ово, универзитети ћ1Орају це!IИНОi\l CBOl'a рада да буду окренути 
према јаВНОЈ! Ж1.lВО1'У и да СВО]ИМ интелектуаЛНИ1\~ cHar'aMa допри
носе решавању практич:них друштвеиих потреба, Јер "за државну 
управу !lIO:же бити и врло корисно и врло потреб~О да велике с-груч
њаке крене из њихових института и лабораТОРИЈа и стави на чело 
практичним пословима, да за организа'10ре извесних Ј·рана узме људе 

који јој унапред пружају I'арантије да ће опш-генародни посао добро 
урадити'\"IО али да ·10 НИ1ШКО -не c,Jte б1tТU иа УШ7·рб њ1tХОВО~ рада 
у uщолu са ояладuно.~tl·11 (да непосредно помажуhи државну управу 
сами због T01a не хра.А{ЉУ), А да би универзитети 1\ЮГЛИ У овом 

н Др АЛС1{С:lндар 
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смислу да дснују, ну:жно је обезбедиr-и независан материјални по~ 
ло~аЈ универзите1СКИХ професора и створии,! уопште такве MaI'e
РИЈалне УСIIове )КИВОЈ-а, којима ће се nодСТНЦаТ'н одабираље Baљa~ 
1ШХ cha-lа за yhu-веРЗ1t1 е1 С1<.:и рад u оси?ураватu љихово остајаље Ц 
унuверзите7'uма,4:! • 

Пуи·ање. је, разуме се, да пн су овюсвз размишљања о задацима н 
фУI'IКЦИЈИ универзите1З у 'Јек створеној Краљевини Срба, Хрвата и 
Сло~енаца била примерена објективној историјској ситуацији и да 
ли Је било правог р?зумевања за њихово Уlрађивщ·ье У заКОнске 
формуле. Чиљеница Је, међу/гим, да се ЊИ!'l-Iа исказивало СХВШ'ање 
о несумњиво широкој и друштвено веома одговорној улози уни
веРЗ~1тета l(-ао установа које CBoj~IM прor-рамима рада треба да обух
ва:r'ЗЈУ укупну (духовну и матеРИЈалну) стварност др:tкавне tI народне 
заЈеднице и да генерације младих шпелектуалаца систематски уво
де у научне методе рада и неЈуј у у њих дух научнor :\'lИшљења' 
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Највалuшји званични що На основу КОЈ'а је организован рад на 
УнивеРЗI';тетr у Београду између два рата, био је Зако}/. о унuверзu-
1'е1:У од 28 Јуна 1930 .. године, прс!'l'Ia KOi\Ie су универзитети значили 
1ШЈВlиuе aY1'ouo"ff.He nросвет'не УС1анове за СТРУЧНУ cnpe.'ty. обра
Ънвање ItaY1>:a ;.! нз-zраыlањеe jy-zослове'НСЈ~е националне "'1ЈЛl'уре~ 
Овим законом оило Је предвиђено да . се универзигенr налазе у 
Бео[раду, 3ar'ребу и Љубљанк Универзиr-еI у Беor·раду је, по ОВОМ 
Закону, И!l'IaО шеСI' факултета: Филозофсн:и, Правни, Боf'ОСЛОВСКИ 
(православни), Медицински с фаРl\-шцеУТСЮIl\I одсеком, Технички и 
Пољоприврсдно-шумарски l-I:Јиме је, такође, ЛО'I'врђеIIа Уредба О 
ФнлозофСIШМ Фан:улте-т'У у Скопљу н Правном факултету у Субо
ПЩИ од 2 фебруара 1920. ГОДI1не - као засебним факултетима 
(о[раНцима) Универзитета у Београду 

По ОВОћIе Закону, редовно учеље на СВИII-l факултетиыа Шtје .\tО?ло 
бнти .1taJbe од оса.·\! седеС1араЈ а за наставнике је речено да су 11.07-
пуно слободни у сво.'! наУЧ1l0,lt раду 1( да их 1Ш1CQ збoz ЊllХОВОZ 
1ШУ1t~fO'l. 1tзла1.ања не Јtоже nозватu па OdZOBOpHOC1 Законом су, 
r-акоlЈе, реrулисана права и обавезе ШКОJIСКИХ влаСТlI (ректора, де
н:ана, универзиrе-х-скor' већа, универзи-rе-rскоr' савета, универзитетске 
управе, факулте'IСКИХ саве'Ја и вишеI" ДИСЦипЛинско[ суда и суда 
за слушаоце), звањ;:Ј. настаВника и помаћНОI' наставног особља и 
OIшпа мерила за њихов избор, административно!' .и теХ;НИЧIшr, особ
ља, слушалаца (студената), наставе If ИСПИТа н универзитеТСке 
библиотен:е 

У најтеШ:ЊОј вези с овим законом била је Општа уредба Универзн
Јета (од. 31. децембра 1931),'у којој су опширно разрађена сва ш!
:I'ања lШЈа су била од значаЈа за рад УнивеРЗИ"1ета н свих факул
сета, Осим ТOI'а, у циљу формалног peI-улисања владања (понашања) 
слушалаца (студената) утврђени су посебни дисциплински прописи: 
Ди.сцу!плинска уредба за слушаоце Универзиrета од 6. априла 1906, 
КОЈа Је унеколико }!змсњена 7 марта 1933 .. и 2. априла 1934 I'DДине, 
а 1935, године био Је израђен Пројект Дисциплинске уредбе за слу
шаоце Универзитета 
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Орга.низација рада на фа.култе'Т'има непосредно је вршена на основу 
факултетских уредаба, којима су - у оквиру. одредаба Закона о 
Универзитету - даље разрађена сва питања КОЈа су се тицала по
јединих факултета 'и у одређеном смислу представљала њихову 
наставну и научну специфичност. 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - Све до почетка шко]!ске 1924/25. 
I'одине рад на Филозофском факултету организован је према Уред
би Филозофског факултета од 1. фебруара 1906 године (са изме
нама од 25. фебруара 1911 ,·одине). 
И овом Уредбом, као и љеним ИЗ!l'1енама и допунама од 17" јула 
1927 ,одине и Пројектом Уредбе Филозофског факултета из 1932. 
године, задатак Филозофског факултета био је да обра1јује Hay~cy 
и сnреља Сl'ручне рад1tшсе на љој и да сnреЈШ наставШi1се за nозе-
ди'nе љене zpaHe . 
Нас-rавни рад се прос-rирао на предавања веЛИКDI' БРОЈа наука и 
научних r'paHa, пос-rојао је велики број семинара и научних завода. 
Иако су ОД почетка школске 1921/22, године вођене расправе о по
дели Филозофског факултета на Филозофски и Природно-матема~ 
rички, закључено је (31. ок-rоб~а 1924) "да се збо!' проширења. по
слова подели рад у две сеlщи]е под горљим именом (ИСТОРИЈСКО
-фи.лолошка и природно-матем:атичка), ~ЛН да заједниц~, буде очу
вана, која ће решавЗ'rи сва ОПШ"!'а и ЗЗЈедничка Ш'1Таља . 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ - 1 на Правном факултету рад је најпре 
био ОРI'анизован на основу Уредбе ПраВНИЧКQI' факултета од 1, 
фебруара 1906. rОДине, ОДНОСНО љеним изменама и допунама од 19,. 
марта 1914, 8. маја 1925 .. и 30. маја 1930. ,одине. Као и свим прет
ходним, тако је "Уредбом Правног факулте'I'а "УнивеРЗИ'rета у Бео
граду од 5, aВIYCTa 1928. године, Правни фан:ултет имао. задатак 
да csojKI,/. слушаоц1t.itа да СТРУЧНУ сnреду за 1ИЈедюtе zрале дР:}ICав
не службе 1-{ слободна за1ШЈtaња 11 да l(Х уnућује у са.~(Qстално изу
чаваље nVaBH1tX 1( е1иноJtС1СО~110Л1t1'1tЧ1С1(Х (државш.tХ) 'НаУ1са. 
Ова УредЙба вюкила је до 20_ децембра 1938, године, када је заме
њена Уредбом правних факултета у Београду, ЗаI'ребу и Љубљани, 
којом су ови факултети имали задатак да раде 'На nравнu.лt, друш-
7-вення и е1СОНОЈtС1сu.лt 1tЩI1са,~tа, да својиљ сл.ушаоцuJtа дају оп.шту 
СТРУЧНУ спрему 1(З тих НйУ1са 1t да их уnућују у ЊНХОВО 1tзуча~ 
ваље 

Њоме су и на Правном фаКУЛ'I'ету наставне дисциплине распоре
ђене у више катедара, а настава је имала два основна курса: опш'!и 
и Докторски, Све науке биле су распоређене по r-одинама: Њоме Је, 
такође, било предвиђено да на ПраВНО1\I факул:r-е'I'У ПОСТО]Ј:! и неко
лин:о инсппута (за упоредно право, СОЦИОЛОГИЈУ, еIШНОi.\1И)У и ста
'гистику и међународне студије), затим неколико семинара за докто
ранде и више семинара за редовне слушаоце 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - До 16 новембра 1925 године рад на 
Техничком фаН:УЛ'Iету обављан је на темељу Уредбе Техничког фа
култета од 1. фебруара 1906. !'одине, којом је Технички факултет 
обу.""Сват'ао цеЛО1>:УnНУ В1tшу теХНUЧ1СУ настй;ву и имао заД,атак да 
01ШЈta 1сојu се одају l'еХН'ltчхо.it nОЗЦВУ, даЈе што nотnуниЈУ вншу 
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теорНјС}су, а ,~олюсо је у Ш1СОЈЩ ДО1.уnе 1( 11Ра1СП{Ч1СУ С11реяу, 1>:ао и 
да '1te'lyje наУ1се н вештине, У1СОЛЩСО улазе у 1>:РУ1. технн'Чке наставе 
Изменама и допунама ове Уредбе од 16, новембра 1925, године, уме
сто три одсека (Одсека за грађевинске ИНЈкењере, Одсека за архи
текте и Одсека за машинске ин:жењере), КОЛИКО их је имао до тада, 
Технички факултет добио још један, тако да их је било четири: 
Одсек за грађевинске инжењере, Одсек за архитекте, Одсек елек
тротехничке и машинске инжењере и Одсек за инж:ењере теХНОЛDI'е, 

Са оваквом организацијом Технички факултет је радио до доноше
ља Уредбе 'теХНИЧl\iИХ фЮ{УЛ'I'ета у Београду, загребу и Љубљани 
од 17, априла 1935,. године, којО1\! су технички факултети имали за
~aTaK да обраljују теХ1ЩЧЈсе науке 'u да cnpe.\tajy нау'Чне и С7ручне 
радншсе за све 1.ране теХ1Lщсе 

Према овој Уредби Технички фаКУЛ'1е'Т' у Београду имао је следеће 
одсеке: архитектонски, грађевински, културно-технички и геодетски, 
l\,ташинско-електротехнички (са машинском, ваЗДУХОПЛОВНО1\1, 'гехни
ком јщ{е струје и техником телеКШilуникација) и хеJl.'!ијски, а наста
ва на свщшм од ових одсека 'I"ребало је да буде тан:о организована 
да представља заО1~РУ'l љену чеЛН1tу И да даје Јtozу1шост за дубље 

сnе1~1tјаЛ1LО 1tроучавање nоједшшх 'lpa1La 1(3 дОНtчuе облаС7t( 

Наставној сврси 'I'ребало је да служи већи број завода, лаборато
рија, кабинета и семинара, музеја и библиотека ("да омогуће очи
гледну наставу, да упуте студенте на научни и стручни рад и да 

научним испитивањима развијају и унапређују науку") 

Уз одређене измене и допуне (од 16. јуна 1937, 25. '!арта 1938 и 23. 
маја 1940) ова Уредба је важила до почетка аПРИЛСlшr- ра'Ја 1941. 
I'одине 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - Иако је Законом о Универзитету 
од 27. фебруара 1905. године било предвиђено оснивање Медицин
ског фаКУЛ'I'ета, до његовоr- отварања није дошло до почетка школ
еке 1919/20, r-одине, када су изабрани први професори овог факул
тета (др Милан Јовановић-Батут и др Војислав Суботић) 

Почетком ши:олске 1920/21 I'одине уписана је прва I'енерација од 
286 студената, Од 'Ј-от'а рад на Медицинском факу лтету непрестано 
се развијао, добијао у ширини и у орr-анизованости, завођењем но
вих наставних и научних дисциплина, катедара, завода и клиника" 

Најранији пропис на основу КОЈ-а је О"Iлочео да ради Медицински 
факултет била је Привремена Уредба Медицинског фаКУЛ'Iета (за 
прва четири семес-х-ра) од 23, јануара 1921 године, којом је Меди
цински факултет имао задатак да 1Ш 1шучној основи својня CAY~ 
шаОНјU.'ta да С7РУЧ1lУ cnpeJty uз свих ~paHa ле1~аРС1'ва и да 1te'Zyje 
жедlЩ1ШСКУ нау'су, а која је већ јула исте r-ОДине замењена Прелаз
ном Уредбом 1\1еДИЦИНСКQf' факулте-га УнивеРЗН'Iета у Београду. 

Уз одређене допуне (Привремени правилник за полагање испита 
на Медицинском факултету, донет ШIШЛСI{е 1924/25, I'одине, Правил
ник о нострификацији страних диплома Медицинскor' факултета од 
3. септембра 1928, Правилник о начину издржавања Н:ЛИНИI{а Меди
цинског фан:у.лте-га од 6, октобра 1928, Уредба о КЛИНИЧl\:ИМ бол
ницама медицинсю'1Х фан:ул'тета у Беor-раду и Зar'ребу од 15, де
цембра 1933) Прелазна "Уредба Медицинског фщулrета "Уюrверзи
Te'I8 у Веш'раду важила је до 26, децембра 1936, године, н:ада је 
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AOHera Уредба Медицинсн::оr' факултета Универзитеr-а у Београду, 
Загребу и Љубљани, н:ојом су Jl.lеДицински факултети имали зада
так да обраljују .лtедНЦ1ИLС1СУ lШУ1'У, да струч'Но сnре.1шју и васпи
тавају будуhе лекаре, да nроучавају JtедUVјШLС1се и здраВСl'вене nрu
лщсе у зе.1(ЉU, а Медицински факул-rеl' у БеOI-раду, осим тога, да 
обрааује фаР,.АtaцеУТС1'У 1ШУ1СУ 1! даје стручну cnpeJoty 'Н васnнтава 
будуhе аnоте1саре. . 
Према овој Уредби МеДЈ'ЩИНСКИ факу.л-I'е-r· у БеОI'раду имао Је два 
одсека: медицински и ФаР.i\Iацеутски, Предвиђено је да студије на 
I\IeДИЦИНСКОМ одсеку трају пет rодина (десет семестара), а на фарма
цеУТСIШl\I одсеку четири године (осам семестара). 
Наставне (научне) дисциплине разврстане су у већи број катедара 
Теоријском и практичном оспособљавању лекара и научних раднИIШ 
у области медицине служили су ИНСТИТУIИ И клинике 
Ова Уредба у и:оју су уношене извесне измене и допуне (12. јуна 
1937, 20. децембра 1938 и 25 јула 1940) важила је до 6 априла 1941 
године. 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ - И поред тога што 
је Законом о Универзиrету од 27 .. фебруара 1927 .. године било пред
виђено да се .у оквиру Филозофсн:ог фаКУЛ'I'ета установи nољоnрuв
реднu одсек и захтева који су постављ:а:ии у смислу отварања По
љопривреднOf' факултета, до почетка 1919 године практично НИШIЋ 
није учиљено 
Пошто је на седници Универзи-rеIСКОI савета од 28 марта 1919, го
дине саопштена ОДЛУI<:а министра просвете о отварању Пољоприв
реднш- факултета (са два одсека: пољопривредним и шумарским:), 
убрзано су извршене све нужне припреiне за почетак рада, тако да 
је септембра 1920 године уписана прва rенерација од 45 студената 
(од и:ојих 36 на пољопривредни и 9 на шумарски одсек), НаСlава 
је отпочела 5 децембра 1920. године 
Рад је најпре био ОРI'анизован на основу Уредбе Пољопривредног 
факулrета од 11, фебруара 1911. године, којом је Пољопривредни 
факултет добио задаI'ак да обра1јује nољоnрнвредне 1t ШУJtаРС1се 
HaY1~e, да 1tроучава nрнродне, llpHBpeдH~ 1t сочнјалне 11.рНА1.исе наше 
зеяље, да 1шучне реЗУЛlа7'е nрu.lteЊУlе на нашу привреду 1( да 
теоријскн и 1tРU1СТUЧ1СU спреда nољоnрнвреднюсе н шуяаре по СВН.\! 
1.paua.tta . 
Према овој Уредби Пољопривредни факултет И!'l'IaО је два одсека: 
пољопривредни и шумарс~tи, а наставни предмети у оба одсека ра
споређени су у три групе: ОСНОЕНИХ, СТРУЧНИХ И помоhних пред
!I'IeTa, Њоме је, такође, било предвиђено да у ОКВИРУ факултета 
има више ИНСIи-r-ута и економија (у Топчидеру) 
Ова Уредба ва:ж:ила је до 21, децембра 1921, године, }{ада је донета 
нова Уредба ПољопривреднOf' факултета, којом скоро ништа ~И'l"
није није ИЗ1\Iењено ни у погледу основне СI'ручне и научне ори)ен
rације факултеI'а нити у погледу орr'анизације наСIаве 
На основу ове Уредбе радио је факултет до 12 деце>iбра 1932 ro
диве, када је - у складу са Законом о УнивеРЗИI€I-У од 28. јуна 
1930 године - донета Уредба Пољопрнвредно-шумарског факулте
та, којом је овај факулте-I (са седиштем у Земуну) имао задатаl\: 
да теорнјС1(Н н 11ра1СТltЧКU образује пољопривредне 1~ ШУЈ.taрсхе 
СТРУЧ1ЬU1се са 1шјВ1tшо.lt Ш7ИЛС1СО,Аt сnре.лtо"ff. и да обраljюе све 'l.paoнe 
nОЉОnРllвредне 1{ ШУ.,\taРС1,е наУ1,е, с 1ШрОЧUТUЛ( nоzледОЈt на nР1(-
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родне, привредне u друиивене nрuлшtе 'н потребе целе наше др
жаве. 

'Уредбом је било предвиђено лостојање два одсен:а: пољолривредног 
и шумарскor-, с П1М што је настава требало да буде организована 
тан:о да извесни предмети буду заједШlЧЮl за оба одсека, Све на
СI'авие и научне дисциплине сврстане су у више н:а'1'едара, а, на

ставним и научиим потребаr-"ш требало је да служе заводи, каби
нети и or-ледна добра (Ш колски врт са топлом стакларом уз главну 
факултетску зграду у Земуну, Огледно добро у Земуну и Огледно 
добро на универзитетској домени у Дебелом Лугу код Мајданпен:а) 
и ИНС-ГИ'IУГ за научна шумарска исгрю'кивања. 
Најзад и ова Уредба замељена је Уредбом Пољопривредно-шу
марских факултета универзитета у Београду и 3ш-ребу ОД 19, :маја 
1939, године, којом су пољопривредно-шумарски факултети одре
ђе:ни као 1шјвише просвстне уста1шве у 1сојu,..Itа се теорuјСЮl и 
nра1ПUЧ1ctt образују nољопрнвреднu u шуяаРС1CU стручњацtt са 
најВllWОЯ спреДО,IС На 1blt.Ata се обраf)ују све 1.рю!е пољопривредне 
u ШУ.АtaРС1се науке уопшт'с, а нарочито с nоzледољ на природне, 
привредне 1! друш'Гвеие ПР1uиисе и 11Отребе државе 

ВЕТЕРИНАРСКИ ФАКУЛТЕТ - Ве'Геринарски факултe'I' отпочео 
је С радом 25 сепrембра 1936 године (на основу ФинансијСН:ОI 
плана за ШIЩЛСКУ 1936/37, годину) - Настава ~je ОРI'анизована 
према Уредби Ветеринарског факултета Универзитета у Београду 
(и Заrребу) од 23. јула 1936 .. rодине, у којој је стајало да је Вете
ринарском фаи:ул-r-е'rу задатак да обраf)ује веl'еРШШРС1СУ 1ШУ1СУ, да 
СТ'РУ~ШО cnpe.1ta 1t васпи1ава будуliе be'I-ерU1tаре и да проучава nро
блеље из подручја вС1'ершtарс'Гвu УОПШ'I'е 
Уредбом је било предвиђено да с'r-удије трају пет година (десет 
семеСlара). Прву генерацију чинила је 149 студена·та .. 

ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА ВИСОКА ШКОЛА - У БеОIраду 
је 31 .. марта 1937 r-однне основана Економско-комерцијална висока 
школа - "у раюу универзитеrСl{QГ факултета" Њен задатак је 
био да спреJ\Iа стручњан:е у области eKOHO!l.-IСКИХ, финансијских и 
н:омерцијалних наука, да CBoju.l! с.л.ушаО'ЦН.Jtа даје теореl'С1СУ, научну 
н стручну спре.ltу за државну (ca.'ltoynpaB1ty) СЛУ-;Ј/сбу !t сл,ободна 
а1Садедска зваља 1t да оспособљава 1шнднда1-е за 1шстаВ1tUЧ1СУ 
службу из е1~О1LоJtС1~О-1~о.\(еРЦ1lјалнuх и 1lр1tвредно-правн'нх наука, 
Студије у ЕКВШ су -I'рајале четири године (осам ceMecIapa)" Прва 
Iрупа студената дипломирала је школске 1940/41, године" 

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ - БОГОСЛОВСIШ факултет отпочео је 
с радом убрзо по завршетку рата (1918)" Радио је најпре према 
Уредби од 11, фебруара 1921 ГD-дине, али је 25 .. октобра 1923. го
дине ова Уредба ЗШ,Iењена новом, према којој је Бога СЛаВСКИ (пра
вослашш) фШ(УЛ-Iеr- имао зада-Iак да обраf)ује БО1.0словску 1ШУ1СУ 
н спреы\ш С7ручне радшt1сс на љој н да даје духовне пастаре са вн
шо.лt cnpe~\tDJt, 1/Uставншсе за БОZОСЛОВСiсе npea.l(e1'e у СТРУЧШНt 'tt 

средЊ1С1( Ш'lCолаu\!u 1t особље за судС1СУ и аддшшстраТ1tвну ЦР1свену 
СЛ1јжбу. 
Ова Уредба је ва:ж:ила до 17, маја 1935 године, када је одобрена 
Уредба Православно-60r-ословског факултета Универзитета у Бео
граду, којом ништа у суштини није I1змењено у ПOIледу задатака 
и основне фующије овorа факултета 
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Из ПОС'Iојећих званичних штампаних извещтаја о раду Упиверзи
'l'eTa (којих, на жалост, Hei\'Ia за све Iодrrне) могуће је JIзвести и 
у'тврди'!',}! OIшпу ИС"l'оријску СЛИКУ О скоро свим значајнијим c-r-pa
нама његове делатнос'IИ (у времену од 1918 до 1941, године) 
Руководећи се, међутим, мерилима у вези с карактером obor-а на
писа, те:ЖIиште ће бити на саопштавању извесних податаIШ и то у 
;ПРВОi\'! реду оних који се односе на оне видове :Ж:ИВОта и рада 
УниверзитеIа, који се :не Mory - уз сва HYlH:Ha и неопходна сужа
вања занемарити или избећи 

Тако је у првом Ш-тампаНОI\1 ИЗВСШ1"ају peKlopa УннвеРЗИlеr-а (Па
вла Поповића) :)8 шн:опску 1924/25 тодину, истаКНУIО, ИЗi\'Iеђу ocr-a
лог, следеће: 
(1) да су МIюr'и редовни ПОСЛОВI1 у вези с научииы Ј1 наставним ра
дом, као и МНОПI врло сложени ванредни послови (ПИЈ ања ауто
номије Универзи-rе'rа, СI-удентских демонстрација и ilпрајкова) свр
шаванu у 1СОрНСГ Ul1rоле и да је Универзитеl' и ове r-ОДине (као н 
претходних) "пон:азао да је потпуно дорастао аутономији која му је 
дата, и да је њу употребљавао само на развијање и напредак ове 
Dисоке школске YCTaHOBe";'I:! 
(2) да је почепшм школске 1924/25 године било на Универзи-rету 
(укључујуЋи Филозофски факуп!'ет у Скопљу и Правни фаН:УЛ-l'ет 
у Суботици) укупно 204 наставника (од н:ојих 80 редовних и 39 ван
редних професора, 27 доценах-а, 55 хонорарних hacr-авннка, 2 лек
'Iopa, 2 учитељ а и 171 aCJ1CI-ент) н да су сви они своје часове пре
давања и вежбања држаЈIИ уредно и да СlIучајева неуредности -
"којих је раније било у ja'--:lсм C'fCГIC;IY - п који су 'н тада били 
по Cbel\-lУ изузетни - нема више", да се сваки од њих ("у својој 
сфери") бринуо о напрети:у и уrледу УнивеРЗЈне-r-а; 
(3) да се велики број професора МН!\Ю својих редовних дуж:ности 
("Као продужење свш'а насrаВНИЧКОI- рада") непосредно aHI-а:жовао 
у оснивању и раду научних 1I С'I'ручних друштава, ЧНја су "се

ДНШ'I'а -на Универзн-т-ету": ЛШНВ:ИСПIЧКО друштво (председник А 
БеЛИl1.), Друштво за СРПСКИ језик и књижевност (председник 
П Поповић), Друштво прнја1'еља l(lIасичних студија (председник 
В. Чајкановиli), Друштво за l!пше језике и ю-ьижевнос-r- (председник 
М. Тривунац), Географско ДРУШIВО (председник Ј. Цшrјић), ИСIО
ри(ј)ско ДРУШТВО (председник Н Ву лић), Геолошко ДРУШТВО (пред
седник Ј )Кујовић), Биолошко ДРУШIВО (председник)I( Ћорђевић), 
Педагошко друштво (председник М.. Шевић), Скопска научно дру
штво (председник Р Грујић) II да, ~аЈ<оljе, велики број љих уређује 
("И својим радовима држе н воде") научне часопнсе (r'ласила ових 
ДРУШ'I-ава, појединих фаКУЈl'Iета или семинара), као што су: JY:iКHO
словенски фИЛОЛОI', Прилози за књил;:еВНОСI, језик, историју и 
фолклор, Архив за арбанску фИЛОЛOI'ију, Гласник Геor'рафског дру
щ-т-ва, Архив за правне и ДРУШ'lвене науке, Гласник СКОПСКа г науч
ноI Друшr-ва; 

(4) да је ("на БОI'Ојављење 
веРЗИ'l'еIСКИХ наСIавнии:а, с 

СI-авничкн рад и да њеЈ-ове 

1925 тоднне) основано 
циљем "да у jaBHOCIJ-I 
ИIпересе засr-упа пред 

Удружење уни
представља на-

свима влаС'ГИl\'Ia 

': УIIЩН!РЗНТСТ У Бtюrраду ~. 1924-25 rОДIIIШ (IОДI1ШЊI1 Jlзпсштај PCltTOpa УIIII
I1СРЗlIтста )IIШIIСТРУ II!)Оспстс (~a Jlзnсштајllml. '::I,CЮ:НШ 11 IIСЈ;:ОЛIIЮI:.t поссбнц:.! JlЗ~ 
lIсштајIlЩl), Бсоrрад, 1926, 3 

:39 



и у' свима приликама" и УОШIlте нДа се стара о поправци матери~" 
јалног СТања унивеРЗИIетских наставника и да предузима погодне 
мере за олакшање ж:ивота нас-гавника";-I-I 

(5) да је У оквиру Универзи"rета постојао Народни универзитет, ос
нован ("пре четири I"одине") са задатком да ради на народном про
свећивању, "популарише наУIСУ, Iпыпкевност и Ућютност,,;Нј јер је 
- поред званuчнuх дУЖt!ОСТU (нer-овања и унапређења чисте нау,се 
и припремања слушалаца за држав'Не службе) дужност универзи
Te'I"a и народно просвеli.:ивање! а за протеи:ле четири rOAfme УЮIВер
зитет у Београду nOC1'H~ao је успехе дОС7'ојне свшсе 1!Охвале,45 

Из онш' дела извеш-r-аја у коме су дати исцрпни подаци о слуша
оцима (студентима), види се да их је - према главној (иматри!{ула
ционој) кљизи ректора било (почетком ШКОЛСI{е 1924/25, године) 
укупио 5645 (од којих lIУШКИХ 4300, жеиских 1345) и то иа Фило
зофском факултету 1412 (619 мушких, 793 жеиских), Правиом 1527 
(1340 мушких, 148 жеискнх), Пољопривредном 200 (191 мушких, 
9 жеНСIПIХ)} Медицинском 830 (593 МУШЮ1Х и 237 женских)} Бого
словском 77 (75 IIIУШIПЈХ и 2 женске) и Техничком 1389 (1320 МУШКИХ 
И 69 )кенских) Ако се поменутом УКУПНОl\1 броју студената (5645), 
додају студенти уписани на Филозофском факултету у Скопљу, а 
љих је било 143 (74 мушкнх и 69 ж:енских) н Правни факултет у 
Суботици, којих је било 234 (216 мушких и 18 женских), излази да 
је на УниверзитеIУ у Београду (почетком 1924/25 школске rодине) 
било укупно 6022 С'Iудента 

О њиховом успеху речено је да уопште заслужује nохвалу;Нi јер је 
ПРИJl.1етна љихова воља за рад и жудља за uaY1COJt;17 Ш'1'О се види ИЗ 
IЬИХОВСI' односа према предавањима Међутим, сl .... уетњу бољем успеху, 
по мишљењу ректора} чинила је 'то што ђацн из п!мназије ue-,\tajy 
довољно 11pe1'xoдHO~ знаља, нити нзвежбаностн за рад,·18 што се 
известан број не удубљује довољно у своје студнје,·IП нити труди да 
СIекне 1Ш1ра стручна и науч:на знања из ЛIи'ературе,[i(} Али разлози 
који препречавају бољи успех и оскудици уџбеfП1ка и сиромаштву 
библиотека, IШО и слабоjl,'1 материјалном стању слушалаца, јер је 
међу Сlудентима "врло велики број случај ева крајње сиротиње, 
коју ни државно блаr-одејање, ни сва настојања Фонда за потпо
магање сиромашних СIудената, нн друх'а настојања дру!'их чинилаца 
нису били кадри да олакшајуН 5t и да је, С-Ј'ш'а, питање побољшања 
l\I8'тернјалноI' положаја студената однста једно од најваЈlсщtјнх5 :! 11 то 
не само зБOI" побољшаља услова за учење, већ и због њиховог веома 
лошег здравствено!' стања (скоро половина С-Iудената тра:ж,ило је 
лекарску ПОЈ\10ћ, љихова обољења су често врло озбиљна, највише 
је оних који имају Iуберкулозу), 

Не мшн:.е се рећн да нису чињени одређени напори да се до извесне 
мере побољша -Iежак l\1а-Iеријални положај студената и то, пре свех'а, 
ПУ'Iем државних сншендија (377 студената примало је с-гипендију 
Iv1инистарст'ва просве-Iе, 41 стипендију Министарства народнш" здрав-

11 ИСТО, 17 
I! IIСТО (Поссuан 1!::1IJсштај 1t Ву:щlш), 99 
.1 ИСТО, Ј!Ј 
11 Jlсто, 20 
" ИСТО, 21 
" ИСТО, :!2 
11 ИСТО, 22 
н ИСТО, 23 
,: ИСТО, 2:: 
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ља), а затим и на друге начине, аЈIИ је, очигледно, све то било 
недовољно да се значајније поправе услови њиховог студирања. 
Унутрашњи (самоуправни) :Ж:ИВОТ студената најпотпуније се испо
љавао у раду њихових (стручних, КУЛТУРНИХ, СПЩJIСКИХ, национал

них и др) удру:жења, којих је школске 1924/25, Iодине било УКУПНО 
34, и '10: ФОНД за ПОI-ПОl\ШI'ш.ье СИРОћ'IaШНИХ универзитетских уче

ника, Удружење студенткиња, Јадрансн:а стража, Удру:жеље сту
дената ЈуrословеНСl{е матице, Друштво св, Ћирила и Методија, Ака
дећlСIЮ апстинентско друштво "Истина", Свесловенско коло, Удру
:жење студената за Лигу народа, Акаде!\'lСIШ певачко друштво "Оби
лић", Аи:адемско ПОЗОРИШIе, Апорт клуб, ДРУШIВО за српскохрватски 
језик и југословенску књи:жеВНОСI, Студентска r-еOI'рафско друштво, 
Студентска еr-НОЛОШIШ друштво, Удру:ш:ење СIудената историчара, 
Удружење студената матемаIичара, Удру:нсење студената геолога, 
Удру)кење студената БИОЛОlа, Удружење студената хемичара, Удру
жење студената "Руђер БОШКОВИћ", ПраВНИЧIЮ друштво, ТеХ1НИЧcr<о 
друштво, Удружење СIуденаIа архитеl{юа, Удружење студената 
машинаца, Хемијско-техничко друштво, Друштво студената агро
нома, Удружење СIудената шумара, Удружење С-Iудената југосло
венских медицинара, Удружење С-Iудею:на богослова, Удружење 
руских студената, 'Удру)кење Руса c-тудена'I'а истори(ј)ско-филолош
КИХ група, Удружење студената Руса техничара, Удру:жење Руса 
медицинара, Удруж:ење сгудената Руса боrослова, - ОСИl\1 ових, на 
ФИЛОЗОфСН:Оћl фаКУЛ'I-еI'У у Сн:опљу ПОС10јало је Друш'гво студената 
"IЬегош<! и Кружок напредних сrуден;;на, а на Правном факултету 
у СубоI'ИЦИ - Студентсн:а трезвењачка ложа будућно.сти, Јадранска 
стража, Удружење за Лиr-у народа, CBer пост И Во]вођански СТУ
ДСНТСЮl н:луб 
Чињеница је, свакако, да је и у овом периоду бујао поли"гички 
живот студенаlа и да је - по оцени универзитетских власти -
napTHjC1~a nО.!1:t{'пt1са представљала зло, н1шје се одавна укоренило 
међу наШИ11;1 ђацима" ,5:1 и:оја је "ушла не само У поли'п~;;ке клубо~е 
него меСТИЈ\IИЧНО и у призна га студентска удружења ".! и да Је, 
стога са стране унивеРЗil"I'етске власти чињено највише што се 
1\-IOrл~ да се nap'I1.tjc1ca nо.лН'I1.ша одС7ранн (јер је то lIУ интересу са
МИХ студената и за љихово највеће добро"),":; у !шме је циљу забра
љено nол1tТ1tЧ1с1tљ 1СлуБОВ1tља да своја обавештења истичу на 'I"аблама 
(паноима) nрнзнаТ1.tх студентских удружења, прес'!'ао је (при!!ре
:мено) рад Побра1'1utства - које је представљало nоnрнште nаРТН1СЈсе 
11ОЛUТ1.и~еЈ5а а предузе'1е су и извесне мере да се из Ф~нда за по:гпо
Ма!'ање сиромашних универзи гетских ученика ("у КОЈећl владаЈУ·· 
пар-rијски утицаји") еЛИl\iJинише ПОJlН'Iика, Уз све ово ректор Уни
верзитета је "имао по један или више caCIaHaKa са петорицом пар
IНСКИХ шефова и уrледних људи" (Н Пашићем, Љ, Давидовићем, 
Св, Прибићевићем, Јов Јовановићеы и ЈаШО!II Про~ановић) и из 
разговора са љима уверио се да су "ове љегове идеЈе наИIIlле код 

њих на СИl\шатију и добар пријем" ,;7 

Своје супротстављање nартнјС1Сој nОЛ1tТ1tЦН универзиr-е1'ске власти 
заснивале су на уверењу да је naPI-нјска 7!Олuтщса посве штетна 
и за науку и за наставу, Ј1СН1чући да "Нико не брани студентима 

.. Пето, 27 
;ј ИСТО, 29 
1I ИСТО, 28 
" ИСТО, 2!1 
:: ИСТО, 30 
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да се баве политиком уопш~е, али је несумњиво за осуду ШIО су 
ОНИ под непосреД~ЈоЛ\1 утицаЈе!l'I и у пуној организацији данашњих 
ПОЛИ-IичЮ1Х паР:,ИЈа у земљи, То је отите мишљење целог Ун и
веРЗИ1eIа, и он Је увек радио и IРУДИО се да се то зло искорени" "К 
М~ђутим, УПРјl,ЮС настојањима УНI:IВерзитетских власти да спреч~
ваЈУ ово ."зло , на Универзитету Је непрестано искрила ПоЛитичка 
ват.ра, ко]а се, по правилу, сн:оро СВаке године у одређеном тре
ИУ'Iку ,~аЗбу~таваJlа ,И претва.рала у озбиљне ПОЛИтичке немире 
(Д~~IOнстраЦИЈе, Ш'Iра,Јкове), КОЈИ су осетно уr-рожавали УОбичајени 
ритам рада :и ДОВОДИJlИ у нзвесним ситуацијама до Политички дра
:\Iэr-ичнor- СIања 

О таме кан:ав је одиос универзитетских влаС'Нl био према овим 
збиваI:ЬНl\Ш уверJывоo r'OBope ЊИхова Званична саоnштења (извештај н) 
из КОЈИХ се види да узроке и кривце за СВе што се у овом смислу 
дor'ађало на Универзите'I'У нису налазили искључиво у СIудеНТИћIа и 
њихо~им (з~ ПОЛИIичке ре:жиме) неприхватљивим ПО.JIИтИчким и 
паРIИ]СКИМ ћУДИi\Ia, већ и У другим факторима и околностима (по
себно У а~ресивном Н изазиваt.щом понашању ПОлиције чије су 
;'IH-r-ер~енцИ]е у неки!\'1 случајевима доводиле чав: до крв~пролића), 
Ган:о Је, на пример. У опсе:ш:ном и веОма докуменгованом извештају 
О студеН1'С1\:О.\! збору држа!LOА{ на Ваведење 4, децеЈtбра 1924, на 
УН1lвеРЗlt7'е-т,у, н ОНОА(е ШТ-О Је збору следовало, КОји је ректор (Павле 
ПОПОВНh) упутио минис'т'ру просвете 20. децембра 1924 године и у 
?дЛУЦ1l УнuверзltтеТС1СОZ савета nоводОЈ! њеzа, која је истor' дана 
гакође, .ДОСЈ-ављена МИНИС'rру просвете, речено између осталог, да је 
збор CI~~eHaT-a !zравuлно сазва!', са д1-l.евщl.~( реда,А! 1сојu је ре1СТ'ОР 
одобрио и да Је 1 е1СйО .-\шрно н у реду ("као и сваки други сту
ДеНI'СI{и ЗБОрј,ј),tЮ али да j~ полиција "неочекивано предузела 'I'ЭКве 
:мере као да Је У питању Једна веЛИка ПОЛИl'ичка :маннфеснщија из 
КОЈе МOlУ ПРШ~ЗНћи озбиљнији нередн";Нl да је полнција својим 
држањем ОРУЖЈ а У припраВНОС1 ИН:! а уз ОIШЛНОСТ да су "дошли 
пуцњи од стране жандарма или щ-ената провокатора из публике _ 
Ј,lзазвала ,. пarпшу меј?у студеН',r-има";Н:I да полиција "није смела да 
ЈОНН и туче студенте, да ,!,НИЈе имала повода за улазак у аулу 
(зграде УнивеРЗЈнеIа - ПрИl\I, ВТ), rде су се студенти сн:лањали 
само од њенога беса",!J.I да се у бруталним IнаСР1'ајима полиције испо
љила, њена ярж.ња npe,\ta С1удент!см.а 1(, неnоштовuње У1швеРЗ1петu 
'- што заСЛУЖУЈе нарочнту ocyayl]., и да, стога, "Универзитет тражи 
да се одговорни полицијски органи казне 1lри),(еР1-l.0 због повређене 
~еприкос~~~ено~тн .Универзитета и зБDI' нензвињивог злостављања 

1 удена-I а - Јер Је крв 7IP?A.1tBe1la 1! за то не1СО мора бити 1сажњен 
и да - енергично про-геСТ-ВУЈУћ,И против свега Овога _ УlНивеРЗИ1'ет 
Iражи да се .. у 6УДЈ:nе, ПОЛИЦИЈИ забра1t1t свако брутално пос-гупање 
за све СЛИЧНе СJI~чаЈеве, ако их по несрећи буде било, и да се даду 
поуздане гаранн!.]е да тorа пос-rупања неће више никад би-ги!<;Н7 да 

l' IlcTO. 27 

И О С-;.УДСIIТСI{О"1 :Ј.бору ДРШаНО,'1 Щ1. П3.lIсдсње, '1. децеrнбр3. 19:N. НII ;\'НlшеР:НlТету 
11 Оllо;о,lе ШТО .I~ "-боnу г.ЩЩОIШ.'1O (11 шещтnј peltTOpn JIапла I10ПОЩХ!Ш JlIIIIШСТр,: 
IIIIОСllсте), Бсоr-р:щ, 1925, 1 
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УнивеРЗИ'I'етски савет "ула:ш:е е.нергичан протес-!' што је ПОЛIЩИСltа 
власт не само без потребе БРУЈ'алио злос-rављала студенте, и наро
ЧИ'1'О што је она тешко повредила заКОНШ.,1 гарантовану неприкосно
BeHO~T Универзитета" _НА 
А У извеш-rају реКIора УнивеРЗИ'IеIа (Владимира ЋОРОВИћа~ за 
ШIЮЛСКУ 1934/35, годину, У вези са неМИРИ!l'1а с-х-удената у ОВОЈ т'о-
дини, написано је следеће: . . 
Већ од јесени 1931, год почеЈШ су lјачки ш-граЈКОВИ и немири, lШЈИ 
~y се понављали у већој или мањој мери, скоро сваке године, Мотиви 
су ИМ БИJlИ С почеиш чисто ПОЛИ'fI1ЧКИ, ШIИ су се после комплико
вали, Ђаци су се ~у,ЖИЛИ на доиста сувише велике и несразмерне 

IaKce и школарине; било је много пнтања која су у вези са њиховим 
Iешкиы социјални",'! ст ањем, а за која није бнло увек решења; 
протествовали су против or-раничавања и својих ЛИЧЮIХ И акаДемских 
слобода; бунили су се Про'IИВ извесних наставника Њихови про
,тести добијали су понекад РУ,Ж.ан облик и изврr'авали се у тешке 
деМОНС1'рације, које су ишле чак дотле да ОI'раничавају туђу. сло
боду и руше унивеРЗIнетско добро, Ове школске r-одине дошло Је ДО 
веома жаЛОСНОI сукоба 1, фебруара Збor интернирања извесноr 
броја С'I'УДСН:Ј.та у Вишеr·рад ђаЦЈ1 су одржали један протестни збор 
ЗЮ-ВОРИJlИ су се били у новој зr-ради Универзитет-а и ту се, после 
извеСНОI' времена, забарикадирали; на позиве унивеРЗIнеТСIПIХ власти 
и рекгора, иако су се ови залаr али за њихове затворене ДРУl'ове и 

пошли чак у ВншеI'рад да внде шr-а је с њиг..'18, нису се хтели ода
звати JI наПУСТИIН ЗI'раду, а декана Правног факултета нису уоп
ште хrели ПУСIИТИ у ЗI'раду Универзи-геIСКИ сенат је скренуо па:ж
љу ђацима на -"Iешке последице збor' непокорности, али је њеr-ова 
писмена опог..lена била јавно поцспана Позвата је тад полиција да 
испразни з!'раду Приликом уласка полиције дошлu је до поrибије 
студеаI а Мирка СрзеН'lића, што је rешко пало и ђацима и 'универ
ЗИ1етским влаСIима После 'l'QIa дошле су нове ннтернаЦИЈе, при
времено затвараље школе и опште С'Iудентсн:е мензе и оставке рек

тора !" Ћаје, НОВИ pel~IOp са Сенатоы настојао је свом енерr-ијом да 
се Иlнернирани ђаци ослободе и предају за евентуа.лне кривице 
универзиr-етским влаС-Iима, да се ОIВОРН i\lенза ради прехране ђака 
Ј1 да се у школи повраЛI ред дОИСIа, шпернирани ђаци били су 
наскоро враћени, менза је прорадила под надзором универзите'IСКИХ 
влас'! и н школска I'одина завршила се у реду", \нЈ 

ОВaIШЈI ИЛll слични ДОI'ађаји (немири, деr-.юнстрације, ш'трајкови) 
ну:жно су доводили до прекида рада и наставе, али су - I{aKO се 

најчешће види из слу:жбених извештај а - и студенти 11 професори 
иаСIој али да ИЗI-убљено ][ пропуштено време надокнаде ванредним 
часовима и пој ачаним учењем 

13 
Свему Ш-IО је речено нужно је додати и следеће: (1) да је Унн
веРЗИIет скоро све ово Bpel'l"ie радио у IIзузе-r-но неповољним простор

НИМ условима; да су у посебно '1ешком ПО1l0жају били Филозофски 
и Правни факул-rет, у којима - с обзиром Јна стално повеh.ање 
броја студенш-а - није било нн прибли:жно довољно учиониц~. слу
шаоюща и лабораторија; да је у исто тако -rешком положаЈУ био 

•• Исто, 15 
., ;\'JllшеРЗlIтет у 1!!З·I-35. 10/1111111 (IОДl1шн,11 н:шештај РСI!:тора :'IIIЩIСТРУ S:PO;DCT{; 
1:з' IIЗllСШт:tјllма ДСЮ\IIа 11 неl\оmШII:'t1 П(l(~еБIlIlМ Јl::ШСUlт~јllма), Београд, 193 .. , .. 5-26 
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МеДИЦИНСl\:'И Фш{уптеI' и наравно Ветеринарски факултет (који је 
привремено био смеI.Iпен у просторије МеДИЦИНСlюr- факулте.r-а) и 
да су, cTor'a, били упадљиво прим;'Гни стални и: упорни захтеви 
ун!шерзнтетских власти у СJl.шслу ооезбеђивања неопходних финан
СИЈСКИХ средстава за поправку постојећих и подизање нових шн:ол
СIПIХ зr-рад~ (ЗI-раде Правнor- факултета, Дечје клинике, Машинске 
лабор.а IОрИЈе, Веr-е~инарскоr- факултета);. (2) да је Jl.lатеријални по
ложаЈ велИIЮГ БРОЈа сrудената био }{р8Јње незадовољавајући и да 
SBe оно ШIО су пр~дузимале универзитетске влас-ги с циљем да 

ааре донеI{ле олакша]у ЛПIВОТ и с'гудирање Jl.ПЮГИХ (спшенднје, по

заЈмиr;;е, .С'IудеI-lIске мензе И др,) ни изблиза није било довољно да 
~начаЈНИЈе поправи ЖИВО-Јие услове сиромашиих, који су бит[ прину
~ени да плаћаЈУ високе уписне и друге таксе за школовање; (3) да 
J~ з~раВС'lвено стање Befier' броја студената била забрињавајуће 
(Јер Је - збor' тешких услова ::rкивота и слабе исхране - највише 
~дpaBCIBeHO уr-рожених С-Јудената боловало од 'туберкулозе); (4) да 
Је - с обзиром на ст-ални пораст броја студена'га и развој наСIавних 
и научних дисциплина - било неДОВОЉНО наСТЋВНЈ1]{а и да паДl\-Iла
I)иваље наставног особља (због ОЈ-раничених буџетских кредита) није 
-IеI{ЛО у складу са по-r-ребаi\-Ia (и да је у овом погледу, судећи по зва
иичним нсказима, у посебно теШIЮl\'1 полож:ају био Филозофски 
факултет) итд 

Али и поред не много повољних н не нарочито подстицајних QJЮЛ
ности, ~Нiиверзи-r-ет у Беоr-раду је постепено растао и развијао се, 
СI'асаваЈући сигурно у добро организовану школу, у којој су при
мељивана призната и прихваћена мерила најпознатијих европских 
универзитета, На l\П-IQНIМ ка-т-едраi\-'Ia његових факулте-rn били су 
професори нсIински ШИРШ{Ql'- знаља н КУЛI-уре, н:оји су на најбољи 
начин репрезеНТОШ1ЛИ своју C'IPYI{y И својим УКУПНИМ радом до
приносили уr-леду, општеЋ'I пош-говаљу И аУ'l'оритету аве наше нај

Rише школе, Из њеr'ових учионица, лабораторија и ЮIНника изла
зили су днппомаl\lCl добро припреi\Iљенн и за многе струке практичнс 
оспособљени кадрови, Под његовиJI.I кровом, у аулама и слушаони
Цама њеI'QВИХ фаКУЛ-Је-r'а, орr-анизовано је деловало :МНОШIВО струч
них, КУЛТУРНИХ спортских и друrих удру;кења;7О ат-ворена 11 смело 
I{азнвала бритка l{ритнчка потrИТЈ!чка реч и непрестана борила I{ако 

за ДОС1!едно и Ј'рајно чување традицијОЈ\'1 и заКОНИi\1а упзрђене ау
-~ОНОМИЈе УнивеРЗll'Iе1'а, -хако 11 за пра.во на политичке слободе, сло
ооду "1Нсли и речн, дш-овора и аКЦИЈе Управо са ОВШШИi\1 својим 
слободарсн:им знамељима Универзитет' у БеОI'раду био је ковница не 
СаЈ\Ю ~обрих с-r-ручња~ш, веn и сrш~лих поли-rичких бораца, l{Оји су у 
ош-rро.Ј конфронтаЦИЈИ за ПО1i1ННЧЮIМ (и ШКОJIСКИМ) pe::rKt'IJ\IOi\I и 
c-rаЛНИl\1 сударнма и окршајИl\1а са полицијом, развијали, провера
ваЛЈ1 н ~аmIЛИ споју слободарсн:у сnес-!' и стицали драгоцено борбено 
ИСКУС'IВО, које ће у народном устанку и ослободилачком pa-т'У (1941-
1945) добити У правом СМJfСЛУ своју пршпичну ПОТВРДУ И живо'гно 
осведочење 

:~ ПРС~ta IIЗllсщтају рСI{тора ~'IIIIII(!рЗllтста за ЩI{О!lСI{У 1935/36, ГОДIIНУ lIа УЮl м 

IН!РЗIIТСТУ у I3согр:tп~' бllЛО јс Щ!tО:IСI'С 1935/31>, ГОДlIIIС УЈ{УпtIО '15 СТУДСIIТСI{IIХ удру
щсњ:t, О'Т н:оЈ1IХ 21 ОШIIтr· (IIс pa'JYJlцJyJНI у ова "РСПРС3СlIтатнпно удружсње Ло
fipaTII;'IICllI0 11 потrlOРlf1f Фонд за ПОТIIЩi:trац,с СllромаШних СТуДснатn", о ItOJII~ta 
Јс nС'IСIIО ;Ја "ос" ДУГII IЩЗ rQПlша Jlсмај;.,.. спој С упрапс те стога 11 нс ФУН1tЦIIОм 
IIIIШУ",), '.' 2·Ј СТР)!'!II:!. (ФЦI{У!lтетсюЈ,), од нојllХ 13 lIa ФЩlOЗОфСI{ОМ фан:ултетs-, 
·1 IIr!. 1 eXIIII'H'O;lI, ;! на П()љопрIШРСДIIО~f, 1 )НI I\IеД1fцltltском, 2 на Богослопс){о~t 
н 1 на ПраПIl()~! фаll:У.'1тету), - ВНДII: Ущшер:штет у Щl(ОЛСI{оЈ 1935/36, ГОДIIIШ 
Београд, 1936, 17-18 ' 
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у току рата (1941-1944). Универзнте'f није У правом СЫИСJlУ радио, 
иакО су чиљени покушаЈ И од c'IpaHe окупаторских и I{вислиншких 
влас'И-[ да почне са радом, О томе поред местимично одржаваних 
испита _ rOBope Ј!звесни зваНИчни акти У вези са Универзитетом, 
АЈеђу којИi\I3 су I;.ајзначајнији следећи: _ 
(1) Основна Уредоа о УнивеРЗЈпе'I), ад 16 oKIoopa 1941 .. r-~Дине, пре
:\'18 lшјој је Универзитет У Беor-раду представљен као наЈвиша 11])0-

све11Ш установа У Србuјн за uзzраЬ1tвање националне 1султуре nо
.\юnу С7ручно-нау'Чнoz образоваља u обраЬuвања 1шу"се и (2) Оnшта 
Уредба УШlверзltтета ад 16 фебруара 19~2." .I'од:ине (са пОТпИСОМ 
i\нrнисr-ра просвете ВеJIибора ]оннћа), у КОЈОЈ Је у вези са органи
зацијом и задацима Универзн-т-е-I а :на прво место нстакну-г нацио
нални н културни значај Универзитета, који треба да. служи 'Циље
B1C\ta СРnС1се народне заједшще, да nреда1t1t.1t радО,1t CBO.J1lX 1LастаВН1ша 
1t caseCHll.i\t nохаЬаљея (предаваља) слушалаl~а 1Lе1.узе 1( васnнтава 
нац1tоuалн.о од1.0ворн.е и СIРУЧНО сnреяне људе, 1соји ~e своја 1tUУ1L1Ш 
UСЈраж1t вања ставља'l'1! у службу СРnС1се uарод1lе зазедшще. 
Није, наравно пропуштено а да се истовремено посебно не нагласи 
и "гО да стари слушаоци (раније .Уписани студенти) "зко су при
падали покре'IУ }юји ПОТН:ОП8ва темеље националнar и др:жавноr 
јединства или су У том СМИСЛУ активни, не :i\-юr-у се уписа'ги на 

Универзитет" 
Уз ова, саСвим се поуздана зна да је на већи 6p~j професора Уни
веРЗIнета вршен полИ'ТИЧЮ1, морални и ПОЛИЦИЈСКИ притисак да 
потпишу обавезу о r-раQанској лојалности и подржавању квисm·IНшке 
просве1яе и националне политике (и да МНОП1 од lblLX ТО нису 
хтели н да су због ·!'ога хапшеI-IИ н одвођени у логоре) 
Посебним прописом (ад 6. марта 1942) доне-ха је одлука а укидаљу 
Економско висон:.е lЮi\-Iерцијалне школе као посебне установе, уме
сто које је О'Ј'ворен Економски одсек на Правном факултету и уки
даљу Више педагошке школе у Беш'раду. с НIМ да се њени профе
сори придодајУ Филозофском фаКУЛ-I-ету, а имовина преда филозоф
ско-педагошкој групи oBor- факултета 
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Непосредно по ослобођењу БеОI'рада (октобра 1944) отпочеле су 
орr-анизационе, техничке, кадровске и друrе припреме за почетак 
рада Универзитета, На најбржн начин оспособљаване СУ факул
TerCKe зr-раде (учионнце, лабораторије, библиотеке, :<юн-нше), ~ан:'О 
да су ШКОJIске 1945/46, године уписане прве I'енерацще послера-тних 
студената на свим факул-rе-I-JIJ'lШ којИ су ПОС-I'ојалн до аПРИЛСICОI- рата 
1941. !одине. 
у периоду обнове и ИЗI'радње земље теI<ао је веома простран орга
ннзационн и политички СМИillљен рад на Универзитету, карактери
СI,ичан по невиђеном и непонов.ЉЈ1ВОll! одушевљењу свих: и студе
ната и наставника, који су се у највишој мери 'I"РУДИЛИ да за ратом 
опустошсну и разорену привреду, болнице, школе и др. припреме 
што пре и Ш'IО више неопходних висококваЛИфИ1юваннх стручњаI\:а 
Управо у тим !'одинама - }юје су забеJIежене и запамћене као го
днне највишег домета опш-r-еr· радног е:rпузијаЗ1\'1а -:- Универзи.тет У 
Београду је дао разрушеној и дубока осирОЈ\-IaшеНОЈ земљи наЈвише 

45 



l 

ШТ9 је МOI'ао: до l{paja предан и ПОЖР'Iвован рад свих својих субје
ката - повезаних међусобно јединственим интересима у погледу 
обнове и социјаЛИСlичке ИЗI"радње слободне домовине - и сам се, 
при том, непрестано 1\'!ењајуhи и -грансформишући. 
Промене које су неминовно вршене биле су најчешhе и највише у 
вези с ре:ЖЈ'1!1Ю!\I студија, заТИЈ\t у сфери наСтаве и њене организа
ције, утврђивања нас I-авних планова и наставних програr.'Ш, избора 
и (преыа новим ДРУШ'Iвено политичким мерилима) избора Настав

ника, обезбеђења смештаја и других :ЖНВотних потреба студената 
(стипендија, домова) 

Доношењем одређених заКОНСЮ-1Х аката, као ШТО су: Закон о Уни
\верзитету (1956), Општи закон о фш{улте'гима и Универзит€'l'У 
(1960), Резолуција Савезне Народне скупшrине о образовању сrруч
них кадрова (1960), Закон о високом школству (1963) ИТд., очигледно 
се те:ж.ило да се функција Универзитета доведе у најтешњи склад 
са потребама и перспеIпивама социјалисгичког и самоуправно!' раз
воја наше земље, ,уз то њима се, такође, желело да се пракгично 
решава увек актуална друштвена антиномија: како обезбедити по
ш-r-ован::ое и приг.'Iену принципа демократичности (у смислу с-rварних 
mor-уЋности да се свако ут1сује на факулте'г по сопственом избору и 
да студира наУI{е које :ж:ели) и реалних друштвеЮ1Х потреба и об
јективних (просторних, кадровских и других) моr-ућности 

у трю"ању за НОВИ"'! развојним путевима - у условима сталнOI" 
осе'rнијеr' прилива и повеliања броја студената - политичн:а реше
ља су тражена, с једне стране, у увећавању уписне квоте нових 
студената, а с друге стране, у настојању да се уписивање нових 
студената усмерава на оне факулте'Iе Iшји су спремали с-rручњаке 
којих ННје било довољно и за којима се осећала изрази-rија дру
штвена потреба, 

Упоредо Са интеНЗИВНlIЈ\-I општим ДРУШ'Iвено привредни!\! развојем 

земље гранао се и развијао Универзитет У Београду, у чијем се 
окриљу релативно брзо нашло и под чијим је именом радило и ради 
велики број факултета (међу н:ојима и више новооснованих): Фи
лозофски, Филолошки, Природно-ма-гема-ГИ4КИ, Правни, Економски, 
Медицински, ФармацеУТСIПI, Пољопривредни, Шумарски, Архитек
IОНСКИ, Грађевинсюr, Машннски, ЕлекгротеХЈ.ВI4КИ, ТеХНОJIошко-r-.'1е
I'алуршки, Рударско-геолошки, Саобраћајни, ФаКУЛ'Iет- ПОЛИ-IИЧКИХ 
HaYl{a, Факултет организационих наУl<а, Факулте'г народне одбране, 
ДефеКIОЛОШКИ (од којих су неки имали или имају своја посебна 
одељења у ДРУПIћ-I j\-IеС-ГИМа у Србији), тако да се с правом МО:Ж.е 
ГОВОРИ'IИ О веома разуђеној и разноврсној мреж.и посебних факул
Ie'I'a lшји су ОРI"анизационо везани и припадају Универзитету у 
Београду. 
Сваки од њих представља посебну самоуправну орl'анизацију удру
"женог рада и у свакОМ од љих OC'I'Bapyjy се одређени наставни (пе
даI'ОШН:И) и научни задаци 

Ако се, поред ОВOl'а, узме у обзир и чињеница да је Универзитет 
у Беor-раду - захваљујуnи 10ме што је представљао (и представља) 
снзж:ан центар научних снага и кадровске моnи - својим ОРI'ани
зационим искуством н решењима и наставничким особљем непо
средно помш"а:ње, стварање и осаМОС'I"аљивање нових универзитета 

(у НОВРМ Саду, Нишу, ПРИШIИНИ, Краrујевцу, Титограду) може се 
тачније и праведније проценити укупна његова фующија и стварни 
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допринос социјаllИС"I"ИЧКОМ привредном и друштвеном развоју наше 
земље 

Не саопштавајући у овој прилици било какве друге конкретне чи
њенице, ниги се позивајуhи на обилне ст-а-тис-гичке податке сигурно 
је да се сме рећи да је пређени пу [ у љеговом послера-гно!>; :животу 
богат реЗУJIта"l"има, и то КЮ{Q оним који се 'r-ичу њеГОве наставне 
ДелаIНОСТИ, 'I'aKO .и оним који се односе на његов ш-роман удео у 
неговању !iaYKa (]ер су ове две SP.C-I-e њеI-Qве делаТНОСIИ биле увек 
тесно СЛОЈене и чиниле нераЗДВОЈНО јединство), не занемарујући, 

при том, и љегове ОЛШ'Iе заслуге у сrварању народне интелигенције 
и подизању КУЛIуре у нашој земљи 
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ЛАЗАР ПЕЈИЋ 

EKOHOAtllcilill Београдског УНllверщшеlllа 
1I0сле 1905. годllllе 

Као Ваш nСЛШ{Ј1 обожаволоц, и: 
ако могу себи да полаС]СШ\I, као 
Ваш учеНIiК из Србије, био бих 
срећан, а]СО бих Вас 1\10I'OO видети, 
11 ан:,о бих могао да Вас поздравим. 

Мита Рnlшћ (1846-1890,,) отац пес
lIшса Милана Раюtliа у пис1\tу 
МарICСУ 113 Лондона 20. 12" 1870. 

1 

ЕКОНОМСКА МИСАО НА ВЕЛИКОЈ ШКОЛИ 1808--1905" 

Предаваља из области економије др:ш:.ана су на Универзитету у 
Београду још од 1808. године, н:ада је основана Велика школа која 
представља, несумњиво, једну од најз'начајнијих институција у 
историји образоваља у Србији и са којоы започиље универзитетска 
настава у Србији Ова високошколска образовна установа била је 
орr'анизована као камерално-лолитички студиј по угледу на наставу 
11 образовне институције у суседној Аустрији и посебно Угарској, 
одакле је водила порекло веhина наставника Велике школе, који 
су своја схватаља формирали под у"гицајем чувеног аустријског 
l~амералисте Јозефа фОН 30ненфеЛСЭ,1 Под утицајем камералистичких 
концепција своја економска схватаља формира Доситеј Обрадовић 
(1740-1811), оснивач Велике школе, Божидар ГрујовИћ (1778-1807), 
професор Универзитета у Харкову и касније први секретар Прави
тељствујушчег Совјета, Иван Југовић (1772-1813) секретар Прави
·rељс-гвујушчег Совјета и професор Велике школе, попечитељ про
свете после Доситеја Обрадовића и Павле Соларић (1779-1821), 
по чијем уџбенику "НОВО Граждаяско 3е.itљеоnuсuu"Uје"" ,иЈ (Вене
ција, 1804) се изводи ;нас'Т'ава политичке географије и економије. 
Слична схватања заступали су и каснији професори Београдског 

I Јозеф в. Зошmфелс (Sonnenfels. 1732-1811.), 6110 јс прашшк Jt СltОl(оnшста, 
прсдстаОIlJШ ПРОСОСТИТСЉСЈ(е Фшжозофltjс 1I РilЦ!IОltаЛIIЗ:l.1а у AYCTpJtjlf, ПРJlстаШlЦil 
IIPOCDCllCl10r аПСОЛУ1'ЈIЗМа. If rлашш саПСТIIIШ Маријс ТсреЗllје Jt Јозефа. 11 у IЬJI~ 
ХООЈIМ реформама. Iberono· просвеТJlтељстпо, раЦJlОЩlЛЈlзаJlt 11 залагаље за проте1{
ЦII01lllЗ3!1t IШШДО Је пелшш броЈ ПРJlСТtlЛЈЩ3 међу ЈУГОСJlопеllСЮlht ltамсраЛЈ!СТltма.-
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Лицеја: Димитрије Исаилови!; (1783-1853) у свом уџбенику ,.Исто
рија Tp'lOBU1Le" (1816), Јован РајИЋ, пореклом из HOBOI" Сада у СВОМ 
уџбенику "Началuu основи умоnравословн.е u nОJl.ожuтељне Полu.
ц"је", (Беоrрад, 1841) и Урош МилаНКОВИЋ (1800-1849) у свом 
делу "Наше ope.«ell (Београд, 1847),. СВИ ОНИ залажу се за позити
лан платни и спољнотрговински биланс, развој индустрије и ману
фактуре и економски напредак, који би требало да обезбеди мате
ријално благостање земљи, јер се без њега не мож:е остварити ни 
ПQлитичка независнОСт југословенских земаља За РЭЗЛИI{У ОД ЊИХ 
Вук СтеФановић-Караџић, у свом познатом писму Кнезу Милошу 
()бреновиnу из 1832 године и ДРУI"ИМ радовима, истиче потребу 
слободне трговине, јер се само Уlпrдањем феудалних монопола, 
принуда и баријера, могу остварити коначни циљеви бур:ш:оасн:их 
револуција: правна сигурност, ЗaIСОНИ'I"ОСТ, неоспорно право приватне 

својине, неопходни услови за развој К8питалис-гичког начина про
изводње 

Британски класици нису имали директног утицаја на еконш .. !ске 
писце код Срба.' 
Концепције о слободној ТРГОВИНИ као предуслову економског раз
воја, еlШНОМИС'IИ Велике школе у Београду преузимали су углавном 
од вулгарне политичке економије, кроз радове Мек Кулоха, Џона 
Стјуарта Мила, Бастија, Сеја и ДРУНIХ еНIлеских, француских и 
немачких еIюномиста, а нарочито Карла Хајнриха Рауа, по чијем 
делу "Lehrbuch der Роlitisсhеп ОЈсопотје" (1826-1837), пише Коста 
Цукиli своју чувену "ДржаВlI,У eKO'liOMujyH, прво система'I'СI{О еКО
номско дело и:од југословенских народао3 Коста Цукиh. предавао 
је на Великој школи, по ПОВРЗI"КУ из Хајделберга, где је докто
рирао, народну економију од 1848-1851 године, а затим и 1856-58 
Основао је Управу фондова (1862), која се Iкаоније претвара у 

ДР:}l(авну ХИПО'I'екарну банку, ради нискокаЋЩТНИХ кредита за се

љаке. Као министар просвете претворио је Лицеј у Велику школу 
(1862), формирао ДР}Ј:(авну ста'гис"r"Иltу и увео модеран систем шко
Ј!овања - четири разреда основне, четири ниже гимназије, четири 
више гимназије, а затим Велику Шltoлу са три фаКУЛ'Iета (правни, 
филозофски и технички), Пресудно је утицао да се поново отворе 
рудници у Мајданпеку и у Кучају, припремао је отварање и уре
l1ење српске банке, ископао је српски бакарни :новац И тако по
ставио темеље новом новчаном систему који ће се У'1"ВРДИТИ 1873 
10дине, за време владе Јована МаРИНlшвића, залагањем љеговог 
министра финансија, такође -познатог економисте и професора на
родне eKOHOIl-шје на Великој (школи: Чедомиља Мијатовића 
(1842-1932), ЦУШИЋ је успешно уводио ред и законитост у тадашље 
финансије Србије и у финансијску администрацију, а Друштво 
србске словесности претворио је у Српско учено друштво. Као про
фесор био је nисон:о цењен, а као стручњак и политичар спадао 

је у најобразованије људе тога времена, али конзервативних схва
·Iања. Са ЊИМ започиње ера вулrарне ПОЛИНIчке економије и мо
дерне европске наставе XIX столећа у Београду. 
Важнији професор био је у то вреl'l'1е још и Милован Јанковић 
(1828-1929), л:иберал, хајделбершки ђак, поmпичар и књижевШ1К, 

, Под УТlщаје1lf Сl\шта, Н:аРЛОП'lашщ ЈОСIIП ЦI1ШУШ шu:щсао је 1706. ГОДИllе, деllО: 
"ТемеЉЈ! житне -ТРГОDlше'' у номе се ::шлаще за слободну тргощшу ЖIIТО!lI ц 
YlolДaњe цаРl1JlСЮIХ барJIjера у тргощше ХрпаТСI{е са Аустријо!\!, 
I lе ЦУШlћ: .. држаПЩl еКОIIOlшtја" (1-111), Београд, 1851-63" [ део, 1851, II део, 
1862., 111 део, 1853.,-

50 

познати ПРИСI'алица слободне 'I'РI'овине, У својим пр~давањима 
1856-57 .. др;ш:ао се ИСI'ИХ начела као и Цун:ић, али НИЈе оставио 
ни кљигу ни предавања, сем више чланака у "Српским новинама" 
(1855-56), Проrрам наставе који је поднео управи Лицеја за школ
с!{у 1856/57 I'ОДИНУ био је по концепцијама близак Цукиfiевом, али 
:ыноI'о сиромашнији 11 мањи по обиму. ДРУI'И занимљив наставник 
био је у овом периоду Владимир ЈовановиЋ (1833-1922) противник 
Светозара Марковића и председник Уједињене омладине Српске. 
Наставу из ПОЛ1пичке економије држао је на Великој школи 
1863/64. године по Рошеру, чији је ђак био у Лајпцигу и чије је 
дело "Начела народне nрнвредеН превео за потребе студената." Као 
минис'гар финансија у владама ОI'евче Михаиловиfiа и Јована Ристиliа 
(1876-1881) залагао се за царински рат са Аустријом и национаљни 
привредни развој под заштитом царина, руководио је српском др
:жавном статистиком и био председник -Српскш· ученог друштва 
(1884-86. године) .. 
Јовановиh је сматрао да су најзначајнији фактори привредног раз
воја подела рада и развијена индустрија, при чему подела рада 
зависи ОД развијености тржиш"rа и слободне трговине.5 Истицао је 
значај рада, капи'Z"ала и природе као фаК'l'ора производње и значај 
развоја с'Т"ановништва, пораста националног богатства, индустрије, 
саобраhаја и за.на"I'ства, трговине и пољопривреде за привредни раз
вој,,1! Развој ИНДУС'I"рије морао је да буде праћен развојем пољо
привреде, која индустрији обезбеђује неопходну сировинску базу. 
Истицао је предности међународне поделе рада у условима слобод
ног и несметаног развоја сваког народа и залагао се за царински 
протекционизам и економску е1\1анципацију од Аустро-Угарске. У 
позним I"одинама приближио се напредним схватањима и ДО извесне 
мере удаљио од ПОIледа историјске школе,7 

Коста Јованови!; (1832-1895,) је био lјак Велике школе, затим сту
дира у Немачкој, предаје политичку економију на Великој школи, 
а једно време је и министар просвете, У својим важнијим радовима 
залагао се за пореске реформе, које је, као министар финансија, 
пои:ушао и да спроведе.8 Истицао је потребу наnyштања неправед
ног начина опорезовања по I'лави и извођења пропорционалног сис
тема пореза, који би равномерније распоредио пореске обавезе из
међу бога'I"ИХ и сиромашних" За разлику од њега оснивач статистике 
у Србији Владимир ЈаКШИЋ (1824--1899), предавао је народну еко
номију (1850-52) по зас'гарелим ,наче.rnима камерализма, али је као 
стручњак за егатистику ПОСТИI"ао значајне резултате.. Најконтра
верзнија личност OBOI- периода био је, међутим, Чедомиљ Мијатовић, 
који је Kpaje:r-.'l шездесетих I'одина предавао народну економију на 
Великој школи, поред осталих и Светозару МаРIШВиhу (в.), Николи 
Пашиhу (1846-1926), Драгиши Станојевиhу (в.) и другим, касније 
познатим личностима, а посебно социјалистима, Био је конзерва
тивац, а у унутрашњој политици династички опредељен за Обре-

! Београд, 1863. годшtе, стр. XVI+707+/Izl.-
• В. JOllaHOnll!i: .. ЕООЛУЦllј3. чоое'l3.IIСТllа", JlcToPlljCКlI 3.рюш Бсограда, зпо, 
К-ХVIII!З, РУКОПИС. стр. 221.-
~ В. JonalloOlIIi: .. УЗРОЦII lIазадка 11 УСЛООII напредна ПОЉСltс IIрllореде У СрбltјU", 
БеОIрад, 1858, стр .. 1.-
; ВидеТJI нпр. JЬerOB руltОПIIС: "Покрет el{OJ!o;o,fclte МIIСЛЦ!', JIСТОРllјСЮI архиu Бео~ 
Јрада, 3ПО-К-ХХ, преко б30 стр.-
, Од њеrОПIfХ радооа пидети: "ПопуJlаРII3. народна еИ:ОIIОМltјn", Беогрnд, 1862; 
"Народна eltOIlO/lHfja за соаног", 1872, "о преНllачењу 11 уреl)ењу наше Hopeclte 
системе", 1860, н др.-
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но~иhа и близак прија'I'ељ Милана Обреновиhа. 3аслужан је за 
увођење динарско!' система, УНИфfшацију валуте у Србији, увођење 
јединственог Me'I'apCKOr система, а био је и потписник чувене Тај'Не 
1со'Нвенцнје, коју је Милан Обреновиh потписао са Аустро-Угарском. 
Умес-то путем царинског протеIЩионизма сматрао је да се путем 
јевтиних концесија може, у условима слободне конкуренције, фор
сирати домаћа индустрија,. Обезбедио је прис-гупање Србије тзв. 
Латинској 'Унији, новчаној коалицији Италије, Француске и Белгије 
из 1865. Iодине, па је динар у паритету са валутама ових земаља 
био У ОДНОСУ 1: 1. Тако је У Србији кован зла,"Ни новац и поред 
протес,'а Турске (према којој је Србија до 1878. године била вазална 
држава), што је донело велике користи услед прилива страног злат
ног новца, а тиме су УШ>I'еђена знатна средства. 

У IGЬИЖИЦИ "О условuда усnехаtlо наШ1саној према моделу ТИfIИч
ном за идеологију грађанског Друш'rва и намењеној трговачкој ом
лаДИЮI, иступио је са идејом да свако н.оси у себи могућност ус
пеха, ЭlШ своје таленте искористи на то да постане крупни npеду
зетнш{, трговац, индустријалац или богаташ, ако искористи своје 
способности, а посебно врлине, међу којИl\:ra су најва:жније: морал
нос-г, штедљивост, марљивост, избор посла, тачност, метод рада, 
избор Друш'тва, образовање :и знаље, поштење, тан:тичност и радна 
енерr-ија, одговорност и редовно испуњавање свих дужности, То су 
услови успеха у :ж:ивоту, 

Ако насупрот њеI'ОВИМ глед:иштима изнесен:им: још и У делима 
"Извод н.з nОЛUНt1L1\:е е1\:О1l.0.м.uје" (Беоr'рад, 1870), "НаУ1са о Фlшан-
1{,'ји", (Београд, 1869) и "Нау"а о фи1!а1!сија_"а" (Београд, 1869) 
nocMa'I'paMO радове Светозара Марковиliа (1846-75), најзначајнијег 
социјалистич]юг I1'Исца и мислиоца у XIX веl{У, студента Велике 

школе у Београду, видимо да је његово сис-rематско социјалистичко 
ею)IНОМСКО дело "Начела 1шродне е1СО1ЮЈшје"10 било замишљено као 
критика грађансн:е ПОЛИТИЧI{е еI{GНомије, пре свеЈ:1а Џона Стјуарта 
Мила, али и Мијатовиfiа, коју је Марковиfi заснивао на ставовима 
Маркса, ЧеРЮПllеВСIШГ и ДРУI'ИХ социјалистичких писаца, Несум
љиво су МијатовиЋ и Јовановиli својим ставовима подстакли Мар
КОВИћа на н:ритику rpaIjaHCKe ПОЛИ'I'Ичке економије и капитализма. 
На тај начин, Марковиli се, полазеliи од теорије радне вредности, 
супро'гставља грађанској политичкој економији у Србији и каШ1та
ЛИСТИЧlшј експлоатацији раДЮ1чке класе, при чему се у доказивању 
својих ставова обилато слуяrn: Марксовим "Каnuталољ" (I том), 
кан:о у IIНа1tеЛ1.tяа 'Народне е1;:О1iOЈшје", тако и у ДРУI-ИМ радовима. 

Светозар Марковиfi уноси у Србију идеје социјализма и води борбу 
против националне романтике и грађанског о:r.тладинскщ' либе
раm'IЗћ!а (Владимир Јовановиh и Гшшrа Гершиh) и тадашњих пред
ставника грађанске политичи:е економије Чедомиља Мијатовиhа, 
Владимира Јовановиhа и других .. Други објекат његовог напада јесте 
бирокра'rсн:и систем у Србији, створен за владе кнеза Александра 
Карађорljевиhа и одржаван за време н:шеза Михаила Обреновиhа 
(1861-1868. r'одине). 
I\1арковиli нарочи'I-О поДвлачи економску експлоатацију широких 
народних маса, коју је спроводио бирон:ра'l'СКИ сис·ге:м: у Србији и 

, БСОl"рад, 1893.,-
l' ВЈЩстli: Со J\-lnРIЩUНfI.: .. Начела 1Iародне С!Щllомцје", I свеСIШ, Београд. 1874. стр. 
200; Il свеска: .. Расподела", Београд, 1975, стр. 254,-
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залаже се за широке друштвене и економс!{е реформе ка соција
лизму, Основну производну liелију социјалис'Гичког друштва, пред
стављала би, по њему, задруга организована на социјалистичким дру_ 
штвеним nPИНЦИIU1ма" Стога је утицај његове друштвене критике и 
предлога био у Србији изузетно велИЈ{И, а читава плејада соција
ЛИСНIЧКИХ Jl.lислилаца и бораца за права раДНИЧI{е н:ласе васпи
тава се rнa његовим концепцијама (од студената ВеЈП1ке школе: 
Мита Раки!;, Пера Ћорђевиli, Мита Цени!;, Димитрије Туцовиli и др_) 
и формира своје ставове полазеhи од МаРIшвиliа и постепено усва
јајуhи основне концепције марксизма, 
Михајло Вујиli (1853-1913,), уз Све'I'озара Марковиliа најпознатији 
еIШНОМСI{И Ш1сац и професор народне еlшномије и филозофије на 
Великој ШКОЛИ, rн:аписао је међу нем:арксистима, једино оригинаЈЈЈНО1 
система'ГСIШ el{OHOMCKO дело ]{од нас у XIX веку: "Начела народне 
е1со1tОЈшје" (I-ПI, БеОI-рад, 1895-98" године), у !шме даје син-тезу 
Визерове субјеКТИВИС'гичке, и Енгелсове теорије радне вредности, 
Вујићеви радови представљали су својом ОРИI'иналношћу изузетак 
у економској мисли Србије XIX века, а велики таленат и темељна 
спрема из политичке економије донели су му леп успех на почетку 
каријере, када је, уз извесна одс'!'упања, предавао по методу исто
ријске школе, Неокантовац филозофски изузетно образован, он је био 
у предности у односу на друге eKOHO!lU1CTe Tor-a времена. У својим 
радовима "Наша е,<:ОНОЈш-а noJt-!t1·ю;:а" (1883) и "Најновији обрт у 
е1соно.ююј политици" (Глас САНУ, 1903) ИС'I"ицао је потребу поли
тике индустријског развоја си еlшномске еманципације Србије од 
Аустро-'Угарске. То је било неМОIУће услед повластица, које је 
AYCtpo-УI'арСI{а добила I{РОЗ Трговински YI'OBOP са Србијом из 1881, 
rоДине, па је Вујиh, као министар финансија (1887), спроводио по
лк!-ику Iшнцепција и повластица за домаћу индустрију. Вујиh је, 
такође, био и први историчар еIШНОМСI{е мисли југословенских на
рода и открио нашој науч;ној јавности дела Бенка КО'l'руљиhа ("Прво 
научно дело о t-р,овU1Ш Дубровча11..uна Вещ\:а КОТРУЉ1.tnа", 1908), 
Јурја Криж·a.::ниhа ("Крuжщшhева nолиl'щ;:аН, 1896), Николе Вида 
Гучетиhа ("E1<:OHOJLC1CO-nОЛU1-НЧ1С1t 11,щледu Дубровчimuна НЩ\:ОJtе ВН
да Гучетнli.а l \ 1900), I{ao \и физион:ратсн:е ПОIледе чувеног Дубро
вачко!' филозофа и природњака Руџера Бошковиliа. 

п. ПРАВЦИ РАЗВОЈА ЕКОНОМСКЕ МИСЛИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ, 
ПОСЛЕ ПРЕТВАРАЊА ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ У УНИВЕРЗИТЕТ 
1905. ГОДИНЕ 

Крајем XIX и почетком ХХ века долази у Србији ДО наглог инду
стријског развоја, па то утиче и на даље промене концепције еко
номских IU1саца, политичара и политичких странака, Ш1'О је све 
дошло до изражаја и на 'УнивеРЗЈпету, а посебно на Правном фа
култе'гу, који је за област еКОНОМСI{ИХ наука имао водећу Катедру 
све до 1937 .. године, када је основан ЕI{ОНО:М:СКИ факултет, односно, 
ЕКВШ Од посебноr' значаја била је и појава Српске социјалдем:о
I{paTCKe C'I'paHKe и њеЮIХ предстаВНИI{а Димитрија Туцовиhа (1882-
1914), Радована Драговиliа (1878-1906), Душана Попови!;а (1884--
1918), Драrише Лапчеви!;а (1864--1939) и других. Међу младим 
наставницима Правно!' фаКУЛ'I'е'I'а јача у'гицај младе историјске 
ШI{оле и тзв, Катедар-социјалиста (ЛУДВИI-а Брентана и Адолфа 

53 



B~ГHepa), ШТО се нарочито испољава у првим радовима др Велимира 
Бајки!>а (1876-1952), који је у два маха био професор Универзи
тета, при чему је најважнији дpyrм период (1919-20) IИМилана 
Стојадиновиhа (1888-1961), који је докторирао на Правном факул
тету 1912, (нНе.м.а'Ч.'Кu буџет"), а као ванредни професор предавао 
1920-21, године. Ови аутори у међуратном периоду иступали су као 
заШТИ11НИЦИ ин-т'ереса крупног капитала 11 крупних банака, 

И Александар Борисављевић (1858-1913) заступао је, као профе
сор науке о финансијама, на Правном факултету, концепције исто
ријске школе, што је подразумевало економску еманципацију Србије 
од AYCTpoYI'apcKe и сређивање домаfiих економских прилика, И 
Мили!> Радовановиh (1860-1936), професор Правног факултета и 
једно време министар финансија и председник Главног савеза 
Српсн;их земљорадничн:их задруга, сматрао је да држава треба да 
интервеиише у привреди, посебно у области индустријализацијео 
Иако је био npис'талица задругарства, био је дубоко конзервативан. 
наРОЧИ'10 са тезом да би се Србија бр:ж:е развијала у заједници са 
AYCtpo-'Уr'арском у оквиру концеп'r'а тзв. тројне монархије_ Можда 
најуспеwнији министар финансија у овом периоду др Лазар ПаЧУЈ 
(1855-1915), који је у младос'!'и био следбеник Светозара Марко
виhа и први после њега савладао Марксов "Каnuтал/f. Он није био 
студен'!" Велике школе, студирао је у Цириху_ На предлог др Ми~ 
хајла Вујиhа почео је да се бави финансијама, реорr'анизовао Др
жавно рачуноводство и склопио повољне зајмове са Француском 
ради 'Изградње :я-селезница и наоружања и других привредЮ1Х про

јеката. Финансијски је спремио Србију за балканске и први: светски 
рат, Заједно са Косто>! Стојанови!>ем (1868-1921), министром прив
реде, у више наврата, био је један ОД креа'Т'ора економске ПОЛИТИ1{е 
Србије за време царинског рата 1906-1911. r'одине, Допринео је 
развоју концепција о привредном развоју Србији и својим теориј
ским и практичнлм радом. 

Кос-т'а Стојановиh је до 1907, када га је на катедри за небеску ме
ханику заменио Милутин МиланковиЋ, био професор 'Универзитета 
у Београду и претеча кибернетике У нашој друштвеној мисли-Н Као 
министар привреде залаr-ао се за унапређење индустрије, за ширење 
'тржиш'та и повehање извоза у он:виру економсн:е преоријентације 
Србије на нова Тр:iIсишта, гце ДРУIЛ н:,упци смењују Аустрију. Њe~ 
{'ове идеје о националном индустријском развоју обезбеђују му 
место југословенског Фридриха Листа, када се ради о развоју, о 
интервенцији царинском протекционизму и привредном и индустриј
ском развоју, а у области њибернетике на љегове идеје подсећају 
радови америчког економисте ГеоргеСlсу-Риге.на" 

Вели:r.шр Бајкиh се истицао још 1903 године, када је са групом 
млађих еКОНOl\ПIС'I'а покренуо часопис "Српски економист", први 
теоријски економски часопис у Србији, док је касније" између два 
рата уређивао часопис "Народно блаI'остање", (1929--41), у lюме су 
вевином радили марксис'!-и (Отон КрстаНОВИћ, Веселин Маслеша, 
Драго Крндија, Бранко Бујиh, Отокар Кершовани и др.). Овај, 
Iнајомиљенији ученик ЛУДВИI"а Брентана, залаr'ао се за развој ИН
дус'грије и заштитну ТРI'ОВИНСКУ, ОДНОСНО (царинску, увозну и из
ВОЗНУ) политику, као основу н:ултурног развигка једног народа" 

11 ВIЩСТII љсгопу СТУДију: "ТСОРJlја CI{OIIO:'tICltJJX ПРСДНОСТJI", Бсоград, 1910., СТРо 
193+4; "Тумачсљс ФНЗЦЧIШХ 11 соцl!jа.щщх поЈIШn", Дсло, 1909-1910, 11 др.-
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Сматрао је да не треба водити меркантилистичку политин:у у развоју 
ИНДУС'I·рије на рачун пољопривреде, већ љеног развоја уз помагање 
и развитак пољопривреде путем разних мера екОномске политике. 

И он је ослобађаље од економског туторс'!'ва AYCtpo-"УгарсI<:е сма
трао као "sine qua поп" сваке ПО.I01тике, 
Други економиста овог времена био је Милан СтојадиновиЂ. припад
НИI<: 'тзв., IIБајКИћеве Ш1Коле"12, који се, 'Ј'акође, залаже за ~устри
јаЈШзацију Србије, стабилну финансијску политику ;и: царински 
протекционизам, "У својим радовима из овог периода13 он је детаљсн:о 
разматрао буџетско Ш1тање, које је за тад81ШЬУ Србију било од 
велике ВЮКНОС'I"И, услед ДУI'ОГОДИШЉИХ финансијСlGIХ тешкоhа, ца
РИНСКОI' pa'I·a са AYCTPO-"УI"аРСIШМ и припрема за балкансюи рат. 
Залагао се и за развој и уређење поштанских штеди:оюща, ради 
ПР:ИI<:упљања новчане акумулације од с'гановништва, која би се 
преIШ банкарског система трансформисала у инвеС'I"иције, 

Овакве ставове СтојадиновиЋ је заступао и касније, као професор 
Правног факултета 1920-21" године, у својим npедаваЊИ1тrа и кљизи 
"НаУ1са ~ фu.на1f.сuја.м.аН• Промена настаје када је постао министар 
финаНСИЈа, у периоду 1922-24. и 1924-26. годИ!Не Својом дефла
ционистичком политиком поnpављања динара (1922-26.) он је 
утицао на прерасподелу националног дохотка у корист крупног 

финансијског и:апитала и !На нас·гаНа1{ сељачког ДУI'а, који није био 
решен све до победе социјаЛИС'I1ifЧl{е револуције 1945, годи::не. Као 
министар финaxrсија 1934-35 и председник владе 1935-39. године, 
он је наставио са ПОJIИ'I"Иком форсирања крупюrх индустријсн!их 
предузеhа и заступао и даље интересе крупног финансијског ка
ffilтала. Такве погледе заступали су још и ДРУI'И еКОНОllrrисти, који 
веhином нису били са Универзитета у Београду, као др Иво Белин 
(1891-1977), др Љубомир Косијер, др Славко Ше!>еров, др Милорад 
ЂОРђевиh си многи други. Радови ових Ш1саца нису се одликовали 
нароЩ1ТОМ ориr·иналношћу и они следе економску мисао развијених 
европских земаља. Као добри познаваоци практичне привредне по~ 
литике, ови еI{СНОМИСТИ имали су утицаја на економску политику 
бивше Југославије, . 
Као професори :народне економије и финансија имали су одређени 
У'I'Ицај на млађе генерације студената и професори Милан Тод() 
рови!> (1879-1950), шеф катедре за народну привреду на Правном 
факултету, али помало старомодних концепција, по моделу исто
ријоке школе; др Александар Јованови!> (1896-1977), професор 
Правног факултета и први pel{TOp Високе eKOHOMCKO-Iшмерцијалне 
школе у Београду, као и млади и талентовани напреднооријентисани 
економиста др Љубомир Дуканац (1912-1950), писац бројних радова, 
нарочито из облас'I'И науке о финансијама, који први у СВОЈа 
предавања, у већем обиму, уноси идеје пост-маршалијанске и кејн
зија:r:ске ~коноМ!Ије, напуштајуhи 'тада већ традиционалну оријен
таЦИЈУ на немачку и француску еIШНОМСI{У литературу, Од млађИХ 
наставника Високе економско комерцијалне Шlшле истичу се још 
и др Мијо Мирковиh (1898-1963), др Сава Обрадови!> (1900-1972), 
др Гојко Грди!> (1907-1979), и други који своју делатност настав-

ц Порсд СтојаДlшопнlш ОПДС спада још др ДушаlI ПаПТJII~ (1879-1955), др Мllлорад 
IIСДСЉI(ОПl1ћ (18ВЗ-19Iil) 11 Нш{ола СТЩШРСПllћ (1883-1976). 
Ii ВНДСТП: Др. :м. СтојI1Д1ШОЦllћ: "БорGа ПРОТIlП СI{упоћс", БсоrРI1Д, 1921; ,,1II1ШС 
палуТЈIС нспољс", 1921; "Нема'IКИ буџст", 1912; .. ПоштаIlСI{С mТСДllоюtцс, Дсло, 
1911, юь 58, 59. 
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љај у и у новој социјалистичкој Југославији, а аграрним проблемима 
бави се, на Пољопривредном Фаи:ултету, др Милан Влаинац, док др 
Коста Јовановиh, (1875-1930) социјалиста до сукоба са Димитријем 
Туцовиhем (в), предаје до CMp'Hf, на Пољопривредном фаи:ултету, 
народну економијуо 
Од професора ПраВНОI' факултета на предметима из области ен:о
номске теорије, поред Тодоровиhа, требало би поменути нарочито 
проф. др Јована Ловчевиhа (1895-1984), који предаје науку о фи
нансијама, а и др Драrољуба Јовановиhа (1895-1977), који напу
шта катедру за аграрну ПОЛИ'I1ику, бави се политиком и иступа као 
изразити идеолог ситно!' поседа, једно време сарађује у Народном 
фронту "' бива кооптиран у АВНОЈ,. Међутим, он убрзо бива осуђен 
због непријатеЉСКОI' рада на вишегодишњи затвор, Пред сам поче
тан: рата појавио се један број младих и талентованих ПРОI'ресивних 
економисrа: др Никола Вучо (1901), др Драгољуб Тодоровиh (1909-
1964), др Милош Вучковиh (1902-1977), др Михаило Вучковиh 
(1908-1978) и др Ок" у низу различитих области иступају са 
прогресивЮ1М схва'гањима (Iнарочито у часопису "Правна мисао"), 
а у то време у часопису "Економско-Финансијски :ЖИВО'I" више за
нимљивих чланака из области фцнансија пише и н:аснији професор 
"Анализе биланса Cl на Економском факултету, др Коста Васиљевиfi 
(1911-1983), 
Продор маРl{СИС'ГИЧКИХ идеја на У\Ниверзитету, у периоду до 1914, 
а и касније, све до победе социјаm'lстичке револуције 1945, зависио 
је од Ю1за историјСI{ИХ околности, Као што је већ речено, још 
седамдесетих I-ОАана прошло!' века јавили су се први мислиоци 
(Све'I'озар МаРl{Qвиh, Лазар Пачу, Андра Николиh и др.), lшји 
су дали свој допринос разради, ширењу, поnyларизацији и продору 
марксистичких идеја код нас У њиховим радовима јављале су се 
појединачне идеје прихваfiене или узете из Марксових дела, које 
они уклапају у своје економске и друге I{онцеПlџrје, а затим долази 
до једнor' дужег периода I{Зда у области марксистичке литературе 
преводи Марксових, Енгелсових и радова пост-маРЈ{СИСТИЧк.их писаца 
(о. Бауер, К Кауцки, Лењин Ј1 друrи) доминирају у јавности,. По
четком века, међутим, у превођењу марксистичке .литературе наро .. 
чито су ан:тивни др Драп!ша Отанојевиh, дИМИ'I'рије Туцовиh, Душан 
Поповиh, дРaI'иша Лапчевиh, Радован Драговић и др" који преводе 
марксис'rлчке радове у настојању да прошире и примене марксистич,
I{е идеје у свом пракгичном деловаљу и да обезбеде научну под
логу за класну борбу радничке класе~ 
Од студена'I'а БеоrрадскOI- унивеРЗИ'I'ета из TOI' периода, Туцовиh је 
као 1\-1арн:систа, несумњиво, најзначајнији и l{ао вођа социјалис'тичког 
покрета у Србији (1903-1914), јИ као €1ШИОМСКИ писац. Школовао 
се у Ужицу, Беоrраду 'и Берлину. Под утицаје" Радована Драго
виhа интересовао се за марксистичку шпера'гуру, Борио се за 
доследну оријентацију марксистичкоI' покрета сеДс и захваљујуhи 
њему странн:а је стекла велию'! уrлед у међународном раДНИЧIШМ 
покрету Залаlао се за економску и политичку борбу раДЮ1чке кла
се, борио се против капиталистичке експлоатације И ИС'I'ицао потребу 
нзучавања потПИЧI{е el{OI-Ю!l-:шје, l{aO jeAHoI' од највю-книјих еле
мената образовања и ПОЛИП1ЧКОI рада радничке класе. Дао је 
КРИГИЧI{У анализу империјализма, са свим његовим карактеристи
кама, као и Лењин, али у већем броју чланака, а не у једном систе
матском делу, Посебно је КРИ'l1иковао монополе, финансијски капи-
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тал, извоз кап.итала и: аустријску империјалистичку политику пре.:. 
ма Србији, У његовим пСабраНН-Ј( деJl1t.Ашt< (десет '!'омова, Београд, 
1981), садржани су многобројни радови од из~зетног З1iачаја за 
развој маРКСИС"ГИЧI{е економске мисли I{ОД нас, КОЈИ су имали велики 

УТЈ,щај на београдску студентску омладину, 

Иако је објављиваље маРI{СИС-ГИЧI{е еlшномске литературе у периоду 

између два CBeTCI{a рата наилазило код нас на мноr-о сметњи, појавио 
се читав низ веома успелих превода изворних марксистичких дела, 

међУ и:ојима сигурно најзначајније место заузима превод MapKcoBor 
"КаШ,tталаU (1 и II 'I'OM), који су припремили Моша ПИјаде и Родо
љуб Чолаковић, за"тим превод "Беде фu'!/'озофн-је", Лењиновог IЈИ'\(
nерuјаЛ1<з.«а 1сао најВ1tше'Z стаднјуяа 1саnн-тал.uзяа" и других дела, 
Поред преводне литературе, која служи ширењу и изучавању марк
СИСТИЧI{е економске :мисли у целини, јавља се веliи број покушаја, 
које чине марксис'ти, било професори, било ранији студенти "Уни
верзитета, да се на бази маРКСИСЂичке ПОЛИ'l1ич}{е економије обраде 
раЗЛИЧИ'I"И економски проблеми из области привреднor' ~ивота та
дашње Југославије, мада се аУ'I'ОрИ претежно баве теори]сt.<ом пр?
блема'I"JПШМ, Посебно занимљиви били су они радови, КО]И има]у 
за предмет анализе проблеме криза, нарочито Велике економске 
"ризе 1929-33, која је Југославију захватила у периоду 1930-34 
rодине и проблеме слома каШIтаЛИСТИЧi{ОI начина производње, 

Марксистички писци били су свесни '!'ешког положаја радника и 
СИ'"I\НИХ сељака ш'го ;их је ПОДСТЈ.Щало на расправљање о проблема
тици l{риза, се~аЧКОI' ДУlа, незапосленос'Х"и, опадања реалних rнajaM
lrn:Ha и ДРУIШМ проблемима, Познатији марксис'гичюr економисти са 
Београдског универзитета у овом периоду су битr: Филип Фили
ПОЮ'[ћ (1878-1938), који је започео студије у Беor'раду и довршио их 
У Петрш'раду, а у научно~популарној расправи нСељаЧ1Ш покрет' l' 
национално n1(тање у ЈуzослаВ1tјu f< (1929) анализирао аЈрарне проб
леме бившс Јуr-ославије на основу ИС'1'оријскOI' материјализма и ука
зао да је јуr-ословенска привреда, због своје неразвијености, потпа
дала у зависност од домаћег 11 иностраНОI' финансијСIЮI' к~питалао t.I 
Он је сматрао да неуспех аЈ'рарне реформе и пауперизаЦИЈа сељач
Kor' поседа, јачају револуционарни дух сељачК!их маса, које су биле 
незадовољне својиы� положај ем, који су оптерећивалн још и високи 
и неуједначею! порези, скуп бирократсю-r и полицијски апарат, 
остаци феудализма, притисак бирократије, милитаризма и aгp~pHa 
l{риза, Све је то утицало на ствараље револуционарне ситуаЦИЈе у 

којој је сеоски пролетаријат иступао као радю,rtша I{ласа Сима Мар
ковиh (1888-1937) који је објавио књигу "Ос1tОВЮ{ 1toј.\Ш81(, 11QлUТ1tЧ1се 
е1СОНD.~шјеН (1936) у којој је дао l{оспект MapKcoBoI' "Каm1Тала", 
односно један од најобимнијих уџбею,ша марксистичке ПОЛИТИЧI{е 
економије уз настојање да Марксов сис'гем изло:жи у систематском 
облику, Овај матема'Пlчар, филозоф, публициста и професор мате
матике написао је више члаНЭ1t.а, а поред осталог и броiuуру "Вал УТ
но 1ШI'ање(t (1920) у којој ис-mlче да је валутно питаље у Европи 
двадесетих I-одина било резул'тат ратних прилика, али и укидања 
ЗJlа~НОI' важења и нес'танка критерија за мерење вредности. Пошто 
је валутни проблем део orшпег привреДНОI' хаоса у капитаm1ЗМУ, 
може се реши'fИ само у социјализму, јер у капи"гализму влада пот
пуна анархија у производњи и промегу, па отуда и на монетарном 

11 Видети: ф, <l>1I.'lIInOIIllIl: "СаираllJl CIIJICI1", БеоrрrtД, 1962, fОДlше, 
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плану, Како се залаI'ао за планску привреду сматрао је да у таквим 
условима новац .неће више пос'тојати нити' бити потребан, ' 
Ј едан ~poj марксиста који је објавио више радова у Београду сту
дирао Је на друrим универзитетима, нпр. Бранко Бујиh (1901-41) 
у ЗаЈ'ребу,. Веселин М~слеша (1906-1943) у Загребу, Немачкој и 
Француско], _ Л~ЦИЈа ПИЈаде у Фl'анкФУЈ?ТУ код Хенрика Гросмана, 
и Д~' Ј ~дa~, ора] марксиста писао Је у БаЈI{иhевом часоnису "Народно 
блаIОС'Iање у ком се че~то иступало са марксис-rичких позиција (В,)о 
Марксизам, међутим, НИЈе у. предратном периоду имао право грађан" 
ства на У!Ниверзитету, па Је ,отуда стварање образованог маркси
стичкOI' кадра било ВJШIе предмет партијсн:о-револуционарног рада 
у Ј?адничком и студентском nOl{peTY :или, понекад, индивидуаJUIИ рад 
ПОЈ~динаца. Млада марксистички образована генерација, створена на 
~BaJ начин (Веселин Маслеша, Бранко БујИћ, Луција Пијаде, Ото
I .. .ap Кершовани, Огљен Прица, Божидар Аџија и др,), претрпела је 
у току рата велике губитке,. Ови Iубици осетили су се iНарочито 
непосредно после победе СОЦИЈализма у Југославији, када је требало 
приступити извођењу HaC'l'aBe маркс~стичких друштвених наука на 
на1?ИМ унивеРЗИ'l'етима, све док НИЈе била створена' нова генера
~ИЈа . научника и еКОНОмиста. С друге C'I'paHe, део преосталог }(адра 
оич Је за.узет обављањем. ДРУШ'Iвено-поли'flИЧКИХ и државних функ
ЦИЈа, па Је 'Ј'ако био ОДВОЈен од научно.:.економске делатнос'I'И, што је 
представљало одређену '1'ешкоh.у, иако се баш у овом периоду јавља 
велики број значај~х студија које се баве актуелним питаљима 
да:ъе! развитка соци]алистнчке привреде у Југославији и у оквиру 
КОЈИХ су СИlурно најзначајнији радови Бориса Кидрича (1912-1953), 
Едварда Кардеља (1910-1979), Владимира Бакари!;а (1912-1983) и 
МилеНТИЈа Попови!;а (1913-1917) 
Међу најзначајније радове из OBor- периода у домену КРИ'I'Ике капи
талистичког начина Производње спадају 11 радови Јосипа Броза Тита 
(1892-1980), председника СКЈ и вође југОсловенских народа у ре
ВОЛУЦИЈИ и изгр~ДЊЈ1 СО~ИЈализма, почаснOI- доктора Универзитета у 
БеОI-раду.. У СВОЈИМ БРОЈНИМ чланцима из двадесетих и тридесетих 
година ~"Сабра1tа дел.а lt, кљ, I-X, 1979), ДРУI' Ти'!'о указује rиа тежак 
положаЈ радничке класе у бившој ЈУIославији и l{ласне разлике 
буржоаЗI1Је и радника. И~т.нче да буржоазија није схватила потребу 
;а побољш~њеl\t положаЈа раДНЈ1чке класе, која мора сама да се 
о~ри за СВОЈУ: будуh.ност кроз Ш'I'рајкове и СВI1М другим средствима" 
Кри'~иковао Је различите методе обарања надница и непостојање 
СОЦИЈалне. заштите и ОРIанизоване помоhи радницима, као И чиње
ющу да _ Је привредна криза и завођење рационализације за коју су 
се залаI али буржоаски €1{ОНОМИСТИ довела до избацивања хиљада 
радни~{а са посла, чему је дчпринело и продужење радног времена. 
ЗначаЈНУ пажњу ДРУI- ТИ10 Је посвеhивао If КРИ'I'ИЦН е1юномске по
литике 'I'адаш.њи~ буржоаских влада, посебно владе IVlилана Стоја
диновиhа, КОЈа Је подстицала јачање КРУПНОI- н:апитала и тиме 
У-I'ицал~ на по~ећање профита и експлоа'I'ацИје, Кроз lшнцеnг ин
дус'rрИЈзлизаЦИЈе, ова влада повевавала је порезе, а кроз пораст 

:Р.ОШIШВЗ :tIП:80ТЗ и намирница обара,ла је стандард радника, сузби
)ЗЈуfiи штра]н:ове законским мерама Све је 'То јасно потврђивало 
да се ослобођење радни:чке класе може постиhи само рушењем 
капи'Т'ализма Све то показује да је ДРУI' Тито широко критички 
разматрао друштвено-економске проблеме l{апитзлизма, одакле је 
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извлачио револуционарне закључке о потреби промене друштвено
економског система и изградље социјализма. ИЗ ОВО!' I{РИТИЧКОГ дела 
њеГОВОЈ' опуса произашао је конструктивни, стваралачки део у коме 
развија концепције о изградњи самоуправнщ' социјаm1с'"Гичкоr дру
штва са његовим највеhим, вредностима: самоуправљањем, независно
шhу, несврс'таношhу и братством и јединством, што показује да 
читаву љегову мисао треба посматрати у КОНТЮiуитету од настанка. 
кроз развој у револуционарној борби, према ИЗI'раДњи самоуправног 
социјалистичког друштва. 

III 

ЕКОНОМСКА МИСАО НА БЕОГРАДСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 

Буран развој економске науке у Југославији, после 1945~ године 
захватио је све области економске мисли, заснивајуЈп! се на 
развоју теорије и праксе самоуправног привреднщ' система, што се 
щледа кроз радове економиста са Уlниверзитета у Београду, кроз 
љихов број и l<валитет, ДОПРИ1Носе кој-и су- у овим радовима садр
жани и примену различитих сазнања. Полазеfiи од актуелних еко
номских проблема, последњих година, нарочито је било расправљано 
о проблемима економске стаБИJD1зације (у Крајгеровој комисији узео 
је учешћа в~лики број економиста из Београда), за\"гим: проблемима 
економске ПОЛИ1'И!{е, самоуправно!" цланирања, привреднщ' ОИС-I'ема, 

теорије и поли·гике цена, запослености, расподеле, развоја економ

ске мисли и облин:а орr-анизовања удруженог рада, нарочито у ве
ликим, J.Iнтегрисаиим целинама 

Победа социјализма ставила је пред нашу економску науку задатак 

да се развије низ 1'еоријских ен:ономских дисциплина, без којих се 
није Mor-ao замислити развој високошколског економског образова
ња, односно решавање низа практичних проблема наше привреде, 
С друге стране, развој друштвено-економских односа поставио је 
пред југословенску економску науку бројне нове проблеме произашле 
из текуhих пи'гања привредног живота, што је утиuало_ и на развој 
економске теорије у чему су професори еl{QНОМСl{ИХ предмета са 
"Универзитета у Београду дали значајан допринос 
Развој ДРУШ'Ј'вено-економских односа упукивао је нашу марксис'1'ИЧКУ 
економску наУl{У да, у 'Ј'ражењу новог социјалистичког ny'га развоја, 
пође од дела оснивача научнOI' социјализма, дотадашњих сазнања 
економске науке о путевима социјалистичког раЗВI1ТI{а и од развоја 
друштвено-економских односа 11 потреба привредног развоја код нас 
Специфичности овог развоја нису дозвољавале ослаљање само .на 
претходна ДОСП1!"нуhа економске науке, већ су захтевале нова истра

живања, С друге стране, марксистнчка :мисао се у периоду између 
два ра'Т'а бавила, претежно, еКОНОМСЮ·IМ проблемима каmпалистичкщ 
начина производље и КРИ'I'ИКОМ немарксис'гичке економске мисли, 

слома капитализма, економских l{риза и капитализма, што је био 
Део изграђивања класне свести у револуционарној борби, док је 
сада -rребало да се развије науч.ио-економска основа за потребе 
привред:нщ' развоја и ИЗI-радњу .нових социјалистичких друштвено
-економских односа,. Са развојем ДРУШ'1'вено-економског система из
г'рађивао се ис'товремено и нови марксис'Т'ИЧКИ економски кадар, који 
Ђе у наредню'l деценијама да'I'И низ значајних резултата. 
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По завршетку периода обнове, када доминирају проблеми планског 
рукьвођења привредом, појава радю.fЧКOI- самоуправљаља доводи до 
СУШ'I'ИНСItих промена друштвено-економског система, Даљи развој 
самоуправљања и њщ-ово прерастање у друш-т'вено самоуправљање, 

односно систем самоуправног социјализма доводи до отварања низа 
НОВИХ подручја ис-граживања, а посебно питања робне производње 
у социјализму, тр:жишта и цена, расподеле, односа плана и тржи:шта, 
економске политике, запослености и привредног развоја; све више 

се развијају микро-еIшномске дисциплине, а нарочито економика 
предузеfiа, организација, теорија Ј1 пракса рачуноводства, и:ао и 
друге дисциплине. Посебан предмет анализе су и основна обележја 
и карактерис-т-ике привредноr- система самоуправног социјализма 

(друштвена својина као основни друштвено-еКQНОМСКИ однос, yдpy~ 
жени рад, удруживање рада и средс-гава, удруживање рада, минули 

рад, расподела према раду н резултатима рада, доходак 11 до

ходовни односи, као и стицање, расподела и политика доходака и 

цена), Потребе eKOHOMc]te стабилизације доводе, нарочито последњих 
година, до све јачег интересовања за макро-економсн:у анализу про
блема проширене друштвене репродукције, запосленос'I'И, укупних 
инвестиција, монетарно~кредитне, фискалне и других видова стаби
_'lизацноне политике, а нарочито полптии:е запослености, личних 

доходака и цена .. 
Пошто је Б Кидрич још 1946~ истакао значај деловања закона 
вредности у југословенској привреди, овим проблемом се баве многи 
аутори :11З Београда (Р. Увалин, М, Самарџија, 3, Пјани.ћ, С, Јанков, 
Д Жарковиh, Ј[ др.), да би у време дискусије о нормалној цени, 
почев од шездесетих I'одина, као присталице специфичне цене произ
водње иступали (3_ ПјаНИЋ, И, Максимовин, В. Рюсиfi, р, ДаВИДОВИћ , 
Л. Пејиh, Ћ. Шуваковиh :и др), док су се за доходиу цену залагали 
М Кораћ, Т. Влашкалиh, М, ПаВЛОВИћ и др_ О релативним ценама 
писали су Ћ. Шуваковиh, С,. Бабиh 11 М, Лабус, а о ОЛЈ1I'ОПОЛСltИМ 
ценама и C'fpy]tTypaMa И .. СтојаНОВИћ, На основу дискусије о теорији 
н пран:си самоуправног привреднor' система о значају робне привреде 
н деловању тр:жишног механизма писали су 3. Пјаниh, Б, ШОШКИћ, 
И. Максимовиh, М. Кораћ, Т. ВлаШItаЛИћ, М, Павловиh, д" Драги:шиh. 
и др.), нарочито у време привредне реформе шездесетих година, Тада 
су бнлн одбачени ставови о свемогуhнос'r-и тржишта у социјализму, 
Н:30 'и о његовом потпуном негирању, и већина економиста истакла 
је потребу комбиновања планирања , тржишта и С'I-абилизационе 
пол,итике у обезбеђењу пуне запослености без инфлације (Б, Шош
н:иh, М. Ћировнh, 3 Пјаниh и др.), али је у ПОI'леду избора мера 
економсн:е политике, да'Т' велики број различитих предлога При 
томе је о проблемима Iшсао већН број професора више факултета 
~Тниверзите'га посебно: р. СI-ојановиli, д. ЧобеЉИh, И. Максимовиfi, 
З. РакочеВИћ, К. ГЛИI'ОРОВ, д' МарсеНИћ, Љ, Маџар, 3. Паnиfi и др. 
Концепције планирања развијале су се од разматрања администра
т-ивно цен-r-ралистичког модела, преко планирања глобалних пропор
ција н планирања привреДНОI- развоја, до концепта самоуправног и 
сусрет"нor- планирања, односно планирања и развојне политике ОУР-а 

(М. Милисављевиh), као домена микро-економских истраЖ:Ј1вања. 
Проблеми економске С'I-абилизације нашли су своје место у "Дуго
рочном npoIpaMY економсн:е стабилизације (1982.)" у чијој је изради 
учеСТВОВ,ао велики број економиста на челу са Киром Глигоровим, 
измеђУ oc'T-алих и В, ШОШКИfl, 3 ПјаНИfl, М. Ћировиh, С, НоваковиЋ, 
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-
3. РакочевиЋ. и др., а у овом дС?мену пишу своје радове још и 
5ројюr ДРУI-И економисти. Проблеми сузбијања инфлације налазе 
своје место у МНOI-обројним радовима из облас"ги монетарна-кредитне 
ПОЮ1ТИl<:е (М. Ћировиfi, М. Вучковиh и др.), финансијске теорије !и 
политике (А, Пер.иЋ, Ј. ЛовчеВИБ, М" ПеТРОВИћ и др.) и запослености 
(Б, ШОШЈ{иh)" Теоријским проблемима макро-економске анализе баве 
се Б, ШОЩЮ1ћ и Л. Пејиh, а у последње време и !VI- Јюtшиh. 
Као фундаментална ekohomcko-теоријСIШ дисциплина, ПОЛитичка eltO
номија је до:ж:,ивела ин'гензиван развој од студија о политичкој еко
номији прелазно!' периода (Р. Увалиh), односно политичке економије 
каrrnтализма и социјализма педесе'гих r-одина, до бројних радова о 
привре,ДНОМ систему и привредном развоју (М. Кораћ, 3 ПјаНИfl , 
Р, Сто]ановиЋ., Т, Влашкалиh, И, МаЈ<:СИМОВИh, Х, Хаџиомеровиh (ди
пломирао на Економском факултету у БеOI'раду ·Н био асистент), 
док се теоријским проблемима баве још и Р, ДаВИДОВИБ , В, Пилиh, 
Ж, РакочевиЋ., М, ПавловиЋ и: др, Поред идеја да економска наука 
представља iИНтегралну целину (Н Шошкиh) јавиле су се и расправе 
да ли треба корисп!ти СИС'т-ем наслеђених категорија ИЛИ развијати 
.нови (М. Кораћ, М. Павловиfi) и да ли политичка економија треба 
да се бави критиком екОномске теорије, или alпуелним питаЊI1:ма 
самоупраВНОI- привредног система! за ШТО се залаже веhина еконо
миста, 

Значајни доприноси дан,! су у области ме-I'ода анализе, посебно 
MapltCOBor (И. Максимовиh, Р. ДаВИДОВИћ , 3" Пјаниt1, ВС Пилиh и др,), 
иако није довољно учињено на примени кванти-т'а'гивних метода у 
овој облас-т-и. Развијан је и развој elC01tOJtC1te ЈШСЛll као научна 
дисциплина (Б ШошItиh), као и анализа југословенске економске 
мисли (о. БлагојеВИh, Л. Пејиh), анализа проблема савременог капи
тализма (В, Шошкиh, 3. ПјаНИh, с.. Јан ков, И. СIојановиI1. и др,), 
савремене еIшномске мисли (нарочи-го, поред поменутих још и 
И. МаксимовиI1., Ж, Ракочевиh, В Пилиli и др.). 
У последње време посвећује се велика пажња l(:ванти-гативним дис
циплинама, матема'1'ИЧКИМ методима (Б. ИваНОВИБ, Д. Отој аНОВИћ, 
В. Тричковиh, Т. 3ечевиh), статистичким методима у економији 
(В. Ивановиh, Т. 3ечевиh, С Обрадовиh, Г Грђиfi, !1 др,) И кванти
'1'ативним, посебно економетријским, моделима (Љ Маџар и веhи 
број млађих еКОНОМИС'I-а) 
Проблемима теорије и политике привреднО!' развоја, бави се посебно 
проф, др Радмила Стојановиfi, затим Никола ЧобеЉИfl, Коста Михај
ловиЋ., ДраIУТИН МарсеНИћ, Љубомир Маџар и др" а повезивањем 
привредног система :и привредно!- развоја Д, Марсениh." MeljY тзв .. 
IIгранским" економијама развијала се економика индустрије (Д .. Ми
ШИћ, В. 3еКОВИЋ, Е. ПилиЋ. и др) са анализом Iшнцепта индустрија
лизације, као стра"т-ешкor" опредељења земље, економика пољоприв
реде (М. Вучковиh), међународни економски односи, Љ, Адамовиh, 
С. Обрадовиh, 3, Мркушиh, М, Хубени, О. Ковач, М. Ковачевиfi И др" 
економика саобраfiаја (С, Новаковиh), уну'трашње трговине (С, Обра
ДОВИh, д. РаДУНОВИћ), туризма (М. Мази и С, Унковиfi), реиюналног 
развоја (К Михајловиfi), комуналне економије (Д Сгефановиh, А. Пи
ха, Љ, Пјаниi1., Г. Михаљевиfi) ]{ др. 
Од посебног значаја је и анализа микро-еКОНОМСI{е проблематике од 
економике и организације државних предузеfiа, преко економике 
11 орr-аln1зације привредних предузеhа којима управљају радни ко
лек'I-ИВИ Н економике и орr-анизације предузена, до еIюномике и ор-
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ганизаЦИје радних организација, ОДНОСНО организација удружеНОI' 
рада (С, Куколеча, Ж, Костиli и др,), Развој самоуправног друштве
но-економског система диктирао је и развој домена рачуноводствз' и 
финансија радних организација у складу са потребама привреде, 
у овој области појавио се зна'ган број аутора међу којима су нај
значајнији К. ВасиљевиЋЈ Јо Ранковиfi, д. Красуља, М" Ковачевиfi, 
Н СтеваНОВИћ, Р. Николајевић и др .. 
Све су то доприноси које развоју југословенске екОномске ьш:сли 
дају економски писци 'УiНИверзитета у Београду и који захтевају 
посебну и систематску 'анализу и лроучавање и показују да је Бео
градск.и: у.ниверзитет ИI"рао у послератном периоду једну ОД нај

важнијих улога у развоју наше економске мисли и креираљу разли
читих решеља у самоуправном привредном систему, економској по

литици и планираљу" Због тога су резул'гати: рада ових ен:ономиста 
још један доказ високог места каје у развоју југословенс!{е науке 
игра 'Универзитет у Београду и посебно економска мисао наставника 
и сарадника факултета, посебно Економског, у љеговом саставу. 
Нема никакве сумње да ови доприноси, заједно са оним, које су дали 
економисти из нaurих осталих универзитетских и других средина, 

већ сада захтевају научну оцену у светским размерама, 
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ЉУБИНКА ТРГОВЧЕВИЋ 

Професори Београдског У"11верзmПеlIiа 

у йрвОЈЈ' свеЩСКОЈЈ' ращу 

На почетку рата, у лето 1914. I'оДине, на три факултета Беоr·радси:ог 
универзитета, Филозофском, Правном и Техничком, радио је 71 на
с,гавник у звању редовног или ванредног професора и доцента.1 Крај 
рата нису дочекали њих четворица: тОЈ{ОМ 1915,. умрли су Миленко 
Турудиh, ванредЮ! професор Техничког факултета и његов колега 
доцен·г Димитрије Клидис, као 11: доцент Филозофског факултета 
'Урош Петровиh, а крајем 1918, такође, доцент ис'гоI' факултета 
Ј ефта Дедијер, Професоре Милутина Миланковиhа, . Ивана Арнов
љевиfiа, НИКОЛУ Несторовиhа и доценте Ивана 'Вају и Недељка 
Кошанина почетак рата је затекао у непријатељским државама те 
су до његовог краја остали интернирани у различи·тим !'радовима 
AYCTpo~YгapCKe, док се професор Чедомиљ Митровиli, после краће 
ннтернације, успео да врати у Србију .. Када је крајем 1915. године 
Србија била окупирана од стране аУСТРОУI'арских и буrарских трупа, 
веli.ина професора се са војском и делом народа повукла и отишла 
у избеI'ЛИШТВО, а само љих дванаесторица је, УI'лавном због поод
маклих година или болести, остала у земљк На крају рата десет 
.професора је било именовано за експерте при делегацији Краље
вине Срба, Хрвата и: Словенаца на Конференцији мира у Паризу;:! 

I АрXlШ србllЈс, МlllIlЈстарстпо нроспсте Н:раЉСlllше СрбllјС, 1914, ф. 1: ШШТIIII 
СIШСЗI( УШlDсрзt1тста од 1. Јануара 1914, По опо)! СШIСК~' ШI. спа ТРJl ф:шултета 
раДШ1а су 73 ЈЩСТn'ЩfШЩ. али су Јопан СltСРЩl1!. ц l\IlfЛорад РУШIД1I11. Уl\IРШЈ пре 
IIзБJljања рата. Рсдошш ttрофесори су БЩlll: фlIЛОЗ0фСКИ ф:;шултст - Сима Ло· 
заЮlll., Сапа УрошеШlћ, драrОЈЬуб lIЈtl{о.'шli, СпетодlШ PaAonalloBltli. JonatI ЦlшЈtlЈI, 
'Борtје Станојепиli., J\lнханло lIеТРОЩlli If ВОТДан ПоttОfш}i; Прашш фаКУЈlтет -
l\Iщшl!. РадопаllОПlll:i, Слободан ЈОn:ШОD1I}' 11 lI{llDојlШ ЛеРllћ; ТСХIШ'IЮI фаКУ]lтет· 
- Светозар ЗОРl1li, AJtдpeJa СтефаllООIIIi. Јефта СтефаПООJlIl, БОГдtш ГаUРНЛОDJlli 
11 Jlпаll Арнопљсшl1i. BaHpeAH1I професори: ФНЛОЗОфСКII - I'Illrлаll lIедеЉIСОl3llћ, 
ПаШЈе ПОПОDlIIi. 11\.lIоојЮ1 'ЬорlјеЩIЈI, НIШОIЩ Будиl., БраШIСШШ ПеТРОIIJlјеuнll, 
Алt!Jссаllдар Белиli, CTalloje СТ:1II0ЈеIШ)Ј, ВаСlIJlllјс Ћерн)., Јоnан Р:ЩОJIIIII 11 1\I1I11У· 
ТIЩ !'IIнлаJlКОП1l};.; Правни: Чедо;\шљ МИТРОВllћ. БОЖlfдар I'IIapKOUlIli, I{оста Кума· 
НУДIЈ Jl i\IОМ'IШIО 111111'11111; ТеХIIJI'lЮt - ДраrУ"l1ll1 ЋорljеОIlЬ, Стеван l\IаРН:ОШil., 
Драrољуб Спаснli, Нщtола lIеСТОРОПllli, МIIЛСIШО TYl)YAIII., i\11II~1 СтеВОПIIlI, в!щ· 
дш.шр IЮIТРООЈtl. Jt ДУ1llан ТОllшћ, ДОЦСI1ТlI: Фlшозофсltll - 'ћIХОl\ШР ЋорlјСЩII" 
Милојс BaCJlli. Радован КОШУТJllј, В.'Шдlll\lНР Петкоuиll, МШIOШ ТРllфУllац, МlIJlDје 
СтојlfJi,КОЩIII, ДраrJfша ~УРllli. Jonall ЕрдсљаllOШlli. Милорад ПОПОШlI1, Драгутин 
Аll3.СТЗСltjеUllli, IIсдеЉltO Кошашш, 1\IlfЩШ ЋУР'fIШ, Паllле ByjeulIlI, Урош Петром 
ВJlћ, Вессшш ЧајШ.l.II0ШЊ, Иваll Ћаја, I'I-Iшшвоје Лозаlшll. ЈСфТО ДеДIIЈер, ВојНСЈШn 
JouallODllli 11 БllllСIIТllје РаЮllt; ПраlllШ - l\Ilfлета 1I0вакщшll, То;\ш lIilщаНОШllI, 
Jlазар l\IаРИОUIII •• ВСЛlfзар 1\оЈIIТРОВllћ, Ћорђе ЋУРllћ н l1\.нпојlll! Спасојеll1Јlј; Тех· 
ЩIЧЮf - Коста ТОДОРОШlll. Бранко 'l'аlJазспиI1. ДраrУТ11I1 АIIДОIlIlЈ" Петар БзЈа.'10· 
Шlli. ЋорlјС I'IЈЩОП1l!i. ДШ\ШТРЈЈје КЛlIДЈIС 11 ДраrОIlШр ЈоваНОШIII. 
! ТО су бюш: Јопац ЦШfјИћ. ТItХО;\IIЈР ЋорlјСОЈЈћ, С.'10бодан Јова1l0ПIIII, Павле ПОМ 
IIОЩlћ, Јован РаДOlшll. Стаllоје СТI1110јеВI1I1, БОЖlщар l\Inpl{onttll. АлеltСUIIДПР Бслnll, 
:Мнлета Honal(oOJth 11 Лазар l\IаРИОDJlh. 
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јQШ неколико ДРУI-ИХ је тамо повремено било позивано,3 а тројица 
су била и шефови појединих 'тела делеI'ација: гещ-раф Јован Цвијиfi 
водио је е'ТНOI'рафско-историјску секцију, правник Слободан Јова
НОВИћ секцију за међун,ародно право, а историчар књижевности Павле 
Поповиh био је на челу секције за штампу 

Већ на основу :изнетих података приметно је активно учешhе на
ставника БеОI'радскщ- унивеРЗИ'Iета у pa'I'Y У лето 1914.. године у 
војне јединице су били укључени, као и у два претходна балкarнска 
рата, углавном млађи наставници и део старијих 1\:ао добровољци. 
Резервни капе'I'ани били су математичар Михаило Пе'ГРОВИfl, фило
зоф Драгиша Ћури1i, класични филолог Веселин Чајн:анови:h, сеиз
молог Јеленко Михаиловиh, Хемичар Миливоје Лозаниh био је на
реДник, а доцен'г на катедри за физичку хемију Милоје Стоји:љко
виЋ поручник. И нас'гавници Техничког факултета Владимир МИТ
ровиа, Драr-омир Јовановиh, Ђорђе Мнјовиh и Бранко Поповиh били 
су војне старешине, Поред њих на војним дужнос-гима били су и 
ис-rоричар Станоје Станојевиh, етнолог Тихомир Р. Ћорђевиh, као 
добровољац Павле Поповиh и други. Шеф Ратног пресбироа био је 
Слободан Ј овановиЋ, а његов заменик филозоф Бранислав Петро
llијевиR. Шеф главне војне цензуре у Нишу био је историчар Јован 
РаДОНИR, а ,на истим пословима радили су и Живојин Спасојевиh Је 
Милош Трифуиац .. 
Сви поменути професори l-IИСУ до краја рата остали на својим вој
ним задацима, Први је вен крајем новембра 1914" био повучен 
добровољац Павле Поповиft. Он је отишао у Рим ради успостављања 
веза с 'raMo избеI'ЛИМ југословенским еМИI-рантима, са којима ће 
н:асније, по оснивању ЈУI'ословенског одбора, оста-ги у Лондону све 
до краја pa'I'a,:1 Тон:ом наредних месеци ловучен је из војне службе 
читав низ других наставника да би били упуhени на друге, ратом 
наметнуте, задатке, Међу онима ко}и су у војсци најдуже остали 
треба поменути тада ванреднOI' професора Правног факултета Koc'l'y 
Куманудија који је, као судски 1{апетан у 1 српској добровољачкој 
дивизији у Русији био ослобођен у марту 1917. ,одине, доцента 
Филозофског факултета Веселина Чајкановиhа који је У униформи 
ос·гао до лета 1918. (демобилисаи је 1{ао шеф српске 11lтампарије у 
Бизерти), доценте Те:ЮЮIЧКОI- факултета Петра Бајаловиli.а и Дра
I'О1\-шра Ј овановиhа и неке друге, 

Значај на скупина професора била је током pa'I'a аНI,ажована на 
поли-тичко-пропагандним задациr-.-та Ова врста задатан:а настала је 
из тада УС'!'аљене сарадње српске владе и њених врхунских инте

лекгуалаца на шнањима од општег интереса и националног зна .... 
чаја, Реч је у првом реду о ослањању ПОЛИТИЧЈtНХ ч.инилаца земље 

на знања и углед који су представници науке имали, а што је, у од
ређеним историјским тренуцима, било вишеструко корисно; са своје 
стране, научници су лом:оћ влади 'На опш'ге националним задацим:а 
сматрали својом па-грнотском Дужношhу,. ТюtO је у лето 1914. I'одине 
српсн:а влада окуmr.ла један број зналаца ради прикупљања пода
така, ФОРМУ лисања а затим Jf упознаваља ј авности с основни1'r'[ 

: М(1)у lbll;\Ш су бl1дlt МIIХ;1IIЈ10 JleTpoul111, :,ш.l1uојШI СlшсоЈеВlIli. Сuето.'шк Радопа~ 
нопиli" О опоме, Ј{аО It о другим подацима ЈI3 опог рада. DlIД. ЈЬ. ТРГОВ'lеШlh. 
НаУ'lIllЩ1f СрбllЈе Jt ствараље јУГОС:lOвеllске ДР1Јшве 1914-19200 ДоктореlЩ ;щеерта м 

цнја, ФШlO30фСЮI фаl{УЈ1тет ]984 
I В1IД. 'д" ЈаШСОВlIli. професор Ilавле ПОПОВI(li. Ј1 југоеловенско питаље у IIРПОМ 
I.:lleTCKOM рату, Летопис l\-IаТllttе cplICKe, септе"lбар 1975, 21.9-233, 

циљем рата уједињ~њем југословенских народа у заједничку 
државу Ова тежља, НИЈе била пре рата ни npиближно теоријски 
припремљена (ИaI{Q Је управо међу студентима и професорима Б _ 
{'радскOI' универзитета имала '~ајјаче упориште), те је научници~~а 
било поверено да изнесу СВОЈе виђење буДуhе заједнице југосло
венсн:их народа и чињенице које би ову 'rежњу подржавале. У О,вај 
посао су се од пр~фесора ?дмах укључили Јован ЦвијИfi, Алексан
дар БеЛИR, СтаНОЈе СтаНОЈевиli., Божидар МаРКОВИR, Слободан Ј 0-
ванов,,!; и неки друш. Они су већ крајем 1914. и почетком 1915 
I'одине објавили и своје прве радове: Цвијиfi расправу Јединство' 
Ј н'> С . "Ш " . У1.0СJl.овена,. таНОЈевип" 7<а хоће Србuја?U,G а Велиli "Срб1tја и 
)ужнословеНС1СО nи7'ањеН7• 

Пропаlярање уједињења југословеИСI{ИХ народа је било nишеструко 
разгранат посао, Професори БеOI'радског универзитета обављали су 
~ а писаном речју (монографијама, расправама, чланцима), путем 
Јавних предаnања или у посебним ПОЛIПИЧI{Q-пропаr'андним мисијама 
':( савезничким земљама, Од великог броја писаних радова, довољно 
Је пом.ену~'и да. су ток.ом рата излазиле и специјализоване библиотеке. 
Стаi!ю]е С,·аио]евиli ]е У лето 1915. покренуо у Нишу библиотеку 
"Савремена ПИ'I'ања'\ СЛИЧJIа се:рија излазила је и у Паризу током 
1918. године ("QuestlOns Ьаlkапщuеs сопtеmрor'зiпеs"), а њених 16 
књижица написали су професори БеOI-радског универзитета/' у 
библиот~ци, Срба, Хрвата и Словенаца "Југославија", као и у библио
теци КОЈУ Је пок~енула српско-::срва'I-ско-словеначка универзитетска 
Л~1га, на]веhи БРОЈ рар;ова био Је из пера београдских професора.\! 
~ису од мањеI' значаЈа били 'Ни њихови научни радови; они су, с 
Једне с-гране, сведочили о 'I'адашњем развоју науке у нас а :многи 
?д њих, с дрУI'е стране, посредно искази вали тежњу за стварањем 
Југословенске држа.ве~ Не MOI'Y с,: у овом набрајању заобиhи у рату 
настала монографИЈа Јована ЦВИЈића "Балканско полуострвоЦ ,10 фи
лозофски радови Бранислава Петронијевиhа,l1 расправе из кривичног 
права Томе Живановиhа или неки од радова Михаила Петровиhа. 
О обиму пуБШIцистичке делатнос·хи професора Беor'радског универ
зитета сведочи и: лода·гак да је ратна библиографија Павла Попо
ви1iа имала 146 Јединица, а :r.fНore савезничке новине и ,научни ча
сописи су међу своје сараднике убројали избеI'ле haC-I·авнике ове 
ВИСОкошколске ИНСТl1туције" 

Професори су, 'l'акође, били на челу српских пропаr'андних пунктова 
у иностранству: Божидар Марн:овиli. као шеф Српског новинарског 
бироа у Жене~и, а његов колега са ПравнOI' Фщ{ултета, Лазар Мар
Iшвиh ј радио Је !{ао уредник листа HLa Sel"biell издаваног од 1916, 
исто У )Кеневк ~личним послом бавио се Павле ПОПОВИЋ у Ло.н
дону: састављао Је и уреljивао "Тће Press ExtratsH и учествовао у 
издавању билтена ЈУI'ословенског одбора 
Попут юып'а и чланака, и npедавања су била један од начина саоп-

; DJnnricus IЈ, ЦвнЈиllf. ЈеДИIIСТПО ЈУГОСЈ10вена" Прпа ПОЈ10ПifШl (са Једном кар
ТО!\1), НЈЈШ 1915. 
• СТ, СТRllојеЩЈli, Шта хоће Србllја? Сапре:неllа питаља 1 НIIШ 1915 
: А. Бели!!, СрбиЈа Ј( ЈУ1lШОСЛОIJеНСltо шtтаље. I1IIШ 1915', • ' 

ПЩltеllуliемо само lIelte: А. Веliе, Ami Boue et Јп Questlon mi\cedonlenne No :1 
Раг}з 11918/; st" Stnnoyevltcl1, Les ПсlnНОl15 serbo~grccqucs NO' 1 Pnrls i918" у' 
.Jouiovitcll - А. Bclltcll - Ј._ ЩогdЈеvltсlt, Rapprochemcnt intcll~ct':cl trnnco-yougo: 
slave, No. 11, Parls 1919. 
~ ВНД, нап. 3, 
:: Ј. CvJjic, La ~cnlnsulc ЬUllЩПlquс, GeogrnpIIic ]шmnlпс, Pnrl!l 1918, 

В. РсtгопlЈсvЈе, Sluv Acl1levemcnt lп Advnnccd Sсlспсс Ашсгlсnп Пооk Supply. 
London 1917, н др • 



штавања тадашњих 'rежњи српског и других јУI'ословенских народа. 
Скоро свакодневно у неком од центара југословенске еМИI"рације 
било је организовано неко предавање, Значајно је поменути да је 
неколико беОI'РадсКЈ1Х професора током рата држало lКypceBe !На 
СЈраним универзитетима из својих научних области, Тако су на 
Сорбони неколико се:м:естара француским студентима предавали 
Јован Цвијић, Тома Живановић, Бранислав Петронијевић, Коста 
Кумануди и Станоје Станојевиn. Станојевић је са Александра",,'! 
Белиhем био током 1916/1917с ,'ост-професор il'ниверзитета у Петро
'раду, а 1918" и на Кингс колеџу у Лондонус iI' Лондону је југо
словенску књ::и.ж:евнос'I предавао Павле Поповиfl, у Клер.мон-Ферану 
француске и јУI'ословенске И'УдеН'lе историји је подучавао Никола 
Ј3улиh и др 

Одлазак у мисије по савеЗНИЧКИil-1 земљама била је још једна група 
политичко-пропагандних задатака Iшје су професори Београдског 
универзитета током рата обављали с циљем да инострану јавност 
и политичке чиниоце упознају са јУI'ословенским питањем. Тешко 
је потпуно проценити успех сваке од ових акција, али СИI'УРНО да 
су, судећи по страним изворима, постигли да шира :међународна 
јавност потпуније сагледа југословенски проблем о коме су ранија 
знања била крајње оскудна.. Поменућемо само најважније :мисије: 
у јануару 1915, I'одине српска влада је послала Јована Цвијића 
у Лондон где су му се, током пролећа исте године, придружили и 
6раћа Богдан и Павле Поповић;" од краја априла до ауна 191:; 
lодине у Русији су боравили Александар Белић и бивши професор 
Dе.лике школе Љубомир Стојановић1 :I , Белић је поново, али овога 
пута заједно са Станојем Станојевићем, у овој земљи боравио од 
јуна 1915. до октобра 1917. године. у пролеhе 1915 .. године ИС'I'оричара 
Јована Радонића је српска влада послала у Букурешт ради изношења 
чињеница О српској припадности Баната, а правнИI{ Миле1'8 Нова
ковић је у исто време отпутовао у Париз због рада на српској про
l1аrанди Од 1917. доцент Филозофског факултета Мипош Трифунац 
радио је у Сједињеним Америчким Државама на окупљању jYI'O
СJlовенских исељеника; у истој земљи је са званичном српском 
делегацијом на прелазу из ратне 1917с у 1918 годину боравио и 
Сима Лозанић, ДОК је његов син Миливоје, 'I'аКОђе хемичар, од 
почетка 1915, био у Лондону при Међусавезничкој мисији за 
снабдевање. 
Професори Београдског универзитета су 'током pa'I'a ш{тивно пом:а-
1'али у орr'arнизовању шко,ловање избеглих српских ђака и студе
ната чији број још увек није поуздано утврђен, Сигурно је да се 
на француским школама и универзитетима ТОН:ОЈ';1 рата нашла преко 

3000 СРПСКИХ младића и девојшш, у Е:юлеској је школовање наста
пило њих приближно ЗОО,1.\ колико ИХ је било И у Швајцарској,t:; 
а известан број школовао се у Италији и Русији Њиховим обра
З0вањем у Француској руководио је некадашњи професор ВеЛИl{е 

11 ВIIД. Љ, 'I'prOn'IeBlllI, Јоn:ш ЦnнЈнli у ПРnОl\I cneTCltOM рату, I1стоРJtјсюt '1аСОПIlС, 
ХХII, 1975. 173-231, 
'.~ Вид. D. Scpic, О шisiji LJ. 8tОјЗПО\'I(:з i А. Bellcll u Pctrogrndu 1915. godtnc, 
Zbornik I1istorljsltog iпsшutз Jugosluvcnsl,c 1l1щdсmtјс, vol .. 13, zзgrсЬ 1960, 449-497., 
·И9-.IfI7, . 
11 Вид. Љ. 'l'рrОПЧСnJlћ, Дпа ДOltУМСlIта о ШI{олоnању СРПСI{С ОМЛnДlше 1917. rОдlше, 

Ј1СТОРJlјСIШ rласшщ 1-2, 1983, 99-107. 
11 М. МИТРОnll1Ј., орrаШIзаЦllје Јуrос.'fопеIIСЮIХ cT;YnelIaTn у ШваЈцаРскоЈ 1917 ro
ДIЈ11с, Jt"сторJfjСIШ чаСОПlIС, XXVII, 19811. 209-232; ИСТJI, ЈуrослоnеllСКИ СТУДСНТ)I у 
ШDuјцаРСl{оЈ It ујСДllњењс (1917-1918), lIсторlIjСI{1[ rлаСItiI1t, 1-2 1981, 121-138, 
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lUколе и тадашњи председник Академије наука Јован Жујовић, 
Iшме СУ ПОМaI·а.ли реКI0Р БеограДСКDI' универзитета Ђорђе Стано
јевић и професор ФилозофскО!' факултета Сава УрошеВИfl, И читав 
низ других прОфесора који су избегличко У'точиште нашли у Фран
ЦУСКОј учеС-Iвовао је у овом послу; неки су били шефови група, 
наС'Ј'авници националне I'рупе предмета, чланови :матурских или 

ДРУI"ИХ испитних комисија, или паI{ прости помагачи при савлађи~ 
вању градива, Просветним оде.љењем у Лондону руководио је Павле 
IIоповић уз помоћ неколицине млађих универзитетских И средњо
школских наставника, док је група наставника Техничког факултета 
водила Просветно оделење у Риму где је, углавном студентима 
архитектуре, било омогућено настављање школовања. 
Током тешких ратних година није била заборављена ни Ћштична 
установа, Од првих ратних. разарања универзитетски професори су 
организовали спа~авање библиотен:а н осталог наставног материјала 
из оштећених оБЈеката Универзитета. Међу првима је још у авгу
С'СУ 1914. овај посао започео Павле Поповић, а крајем 1914с је Сима 
Лозанић захтевао да се сви управници одељења ослободе војне 
обавезе и упуте у БеOI'рад, 'Ie је у првим данима 1915 било запако
r:;aHO и отпрем:љено у Ниш оно што је остало након аустроугарских 
бомбардовања,. О разореном Капетан-Мишином здању је ректор 
Ђорђе Станојевиh прикупио и објавио у Паризу 1915, године албум 
фотограФИЈа под насловом "Le Bombardement de l'UIl.iversite de 
BelgI~ade" .16 Брига за наставак рада на универзитету трајала је и 
'IOIШМ ~збеI'лиштва, те су у више наврата професори захтевали, 
И доБИЈали, средства за набавку књига и друге опреме по'гребне 
за обнављање рада Универзитета, 
у неколико habpa-r'а у годинама рата Београдски универзитет се 
придружио, или сам ОI'ласио, апелима савезничкој јавности, Први 
пут се у HOBeM~py 1914. ПрИI{ључио апелу францусК!Их универзитета 
:rротив рата; у Јануару 191К његови професори су упутили апел CBO~ 
ЈИМ колеI'ам~ са саве~ничких унивеРЗИ'lета молећи за подршку око 
стваР8'ља заЈедничке ЈУI'ословенске државе; крајем исте године Срп
ска у;н.иверзите'1'ска лиr·а је стајала ,иза проr~аса сачињеног од стра
не више избег.личких организација са насловом "ЈУI'ославија Југо
словенима", и сл, 

На основу ових, укратко изнетих, лода'l'ака о ангажовању професора 
Бе.OI·радског .Универзитета ТОIШIl-I рата ПРИI\-Iетно је да су се у 
на)већем БРОЈУ ун:ључили у неки од видова одбране земљео Међу 
њим~ било је политичких разлика, од крајњих конзервативаца до 
СОЦИјалиста, али су скоро сви, Дакле с ретким изузецима, прихва

'ТИЛИ и следили. оснОвни ПОЛИТИЧI{И цИЉ У рату - стварање зајед
IIичке др:;ч(аве ј~l'ословенских народа, Наравно, приметне су раз
шше у концеПЦИјама УНУ'I'рашњег уређења те жељене нове државе. 
Тако, БИЈ;О је оних. који су њену будуnност видели само у центра
ЛИСТИ-:КОј ыонаРХЈ'IјИ (Лазар Марковић), али и оних који су Југо
славИјУ разумевали само I{aO федеративну ДРЈкаву (Јован Цвијић) 
1!.Л~!, чак, балкаНСI{У Iюнфедерацију (НедеЉIШ Кошанин), Једини који 
НИје заговарао самосталну југословенску државу био је професор 
Правног фаКУЛ'lета )Кивојин Периn који је до краја рата сматрао 
да је за Србију најбоље, да поред АУС'rрије и YIapcKe, постане трећи 
део Хабзбуршке монархије 

11 G. М. 8tnnoie,vItCh. Le Bombardemcnt de l'Unlverslte de nelG'rade, Avcc prCfacc 
(lе L\lclcn Poincnre, Paris 1915. 
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ЋОРЋЕ СТАНКОВИЋ 

СРllСКU сшудеllтu у КОllцеllшраЦUОllим логори.ма 

Аустро·Угарске (1914-1918. годиllе) 

Први светски рат почео је 28, јула 1914. године аусгро-угарском 
објавом ра'та Србији, Са објавом рата отnочело је бомбардовање Бео
града тешким артиљеријским оруђим:.а, са Бе:жанијске косе и мони
'l'opa на Сави и Дунаву. Ратне операције распламсале су се П:)ЛQВИ
нам августа 1914,. године, после продора аустро-угарсн:е ВОЈске У 
Србију из источне Босне" Већ ТОКОМ првог продора на ,српску 
територију, окупатор је починио велика злодела у Мачви, масовнО 
убијајући ЦИВИЛНО становништво, оба пола ,И СВИХ узраста. Бео-
1'радски универзитет био је тешко ОШ'rећен већ на самом почети:у 
ратних операција. Само у току једног дана, 19" авгус-га 1914. годин~. 
на капетан Мишино здање (данас Ректорат Универзитета) пало Је 
17 разорних и 50 шрапнелских граната, које су разориле лево 
крило зграде са два последња спрата. Били су готово потпуно 
унтитени .српсн:и семинар, Геолошки и Географски завоД" 'у таквим 
условима, Београдски универзитет није могао да ради и био ~e 
затворен до краја првог све',геког рата, Приликом прве окупаЦИЈе 
Београда, почетком деџембра 1914, године и посебно у време друге 
окупације, од краја 1915с до краја 1918, године, непријатељ је 
опљачкао многе семинаре И библиотеке, одневши велики број књига, 
часописа и збирки, Да би што више понизио народ који се тако 
1рчевито и срчано борио за свој опстанак, окупатор је Универзитет 
(Капетан МЈшпmо здање), који је деценијама био најјачи центар за 
пропагирање националних, југословенсн:их и прогресивних идеја, 
претворио у коњушницу и складиште муниције 
Плашеnи се ору:ш:аног устанка, Беч је, такође, на територији Мо
нархије, установио читав један систем репресије прем~ словенском 
становништву, а посебно према Србима, с обзиром да Је рат почео 
управо аустроугарска-српским сукобом и због угледа Србије после 
победоносних баЛltанских ратовао Репресивне мере предузимане 
су 'такође и према осталим Ју:жним Словенима који су исказивали 
своје антихабзбуршко и југословенско опредељење, Због тога су 
већ почетком рата, августа и септембра 1914, године, почела масовна 
хапшења и интернирање пројугословенсю,! или просрпски оријенти
саних политичара, културних и јавних радника, IШО и "непоузда
НllХ елемената" других слојева и класа, С обзиром на јако ради
ltализоване пројугословеНСltе идеје код омладине, хапшење студе
ната и ђака је била учестала појава, У ствари, на удару репресивног 
режима били су они људи који су својим знањима и политичкиJ\'I 
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опредељењима могли да организују оружани отпор, или устанак 
унутар Монархије. 

Те:жња за војним поразом Србије подударала се са акцијом унутар 
Монархије која је имала за циљ да пропагандом, репресијом и 
ИН'I-ернирањем непоузданих сломи самоодбрамбени механизам српске 
нације у целини и онемогући реализацију југословенске идеје, Истог 
дана Itада је била проглашена мобилизација, 26. јула 1914,: године, 
биле су за'1'ворене све српске школе у Босни и Херцеговини, Хрват
ској и Славонији, а највећи број учитеља отпуштен или интерниран, 
забрањена је употреба српске заставе и грба, укинуте су "крсне 
славе У ДО'I'адашњој традицији"" Посебном уредбом од 4. октобра 
била је забрањена употреба ћирилице у Хрватској, у основним 
школама, а 13. октобра и у средњим ШltOлама, да би 5" новембра 
био замењен и дотадашњи назив за матерњи језик "хрватски или 
српски" у "хрватски". Најзад, 3с јануара 1915. јсодине укинута је 
ћирилица и ItOд "свих земаљских области и уреда", Владин пове
реник за Босну и Херцеговину 6 августа 1915. године забранио 
је чак ношење "србијанске шубаре" с мотивацијом да је ово !но
шење "без двојбе политичке нарави", У Босни и Херцеговини 
ћИРИЛlща је била искључена из јавног и -службеног саобраћаја 
наредбом од 11с новембра 1915с године, 

Највећи број СРПСIП!Х листова и друштава на територији Аустро
-Угарске био је забрањен веn првих дана pa'I'a, ухапшено је Юl 
стотине највиђенијих СРПСЮ1Х ПОЛИ'fичарај међу њима и десетак 
народних посланика" Полузванични "Боснише Пост" ("BclSIrische 
Post") отворено је писао да "велики део српске интелигенције седи 
данас на опту:женичкој клупи", Од првог дана рата полиција је 
ревносно претраживала куnу по кућу у српским селима и хапсила 
све који су имали било какав "србијански симбол" (делови одеће 
и постељине у бојама српске заС'I-аве, фотографије или слике лично
сти (из српске историје, чланова српске династичке куће, полити

чара, књижевника, ItЊИI'е, новине, итд,), Из дана у дан спискови 
забрањених књига штампаних ћирилицом, или оних које су Пром 
пагирале јУI'ословеНСltу идеју, био је све већи. Уведена је цензура 
писама, ограничено је Itретање становништва, предузето j~ теме
љито претраживање н:ућа у циљу одузимања ору:жја, уведена је 
реквизиција стоке и пољопривредних производа, а такође и при
силни јавни рад (кулук)" Посебне полицијске и обавештајне слу,жбе 
н:онтролисале су примену свих ових прописа са посебном СТРОI'ошliу. 
Изграђен је такође и читав један систеr-,'I денунцирања "непоузданих 
особа" које је било посебно изра::жено у национално мешовитим 
подручјима. Видну улогу у томе играли су локални чиновници и 
католичко свештенство. 

МаСОВЮ1ји облик интернације предузет је веn првих месеци рата 
у пограничним деЛОВИ1'lIa према Србији, а посебно у рејонима непо
средних ратних операција - источна Босна, Срем и јужни Банат. 

Непоуздано становништво, углавном српског ПОР,екла, било је 
интернирано најпре у прихнаrне логоре у Добоју, Плегершщи, Тењу 
II др" а затим, после провере, у логоре у Мађарској, Аустрији и 
Немачкој. У прихвал-IИМ логорима УI-лавном су осr-ајали сељаци и 
радници, а пошпички, јавни и ItУЛТурни радници, свештенство и 
богатији трговци били су интернирани у познате логоре Аустро
-Угарске - Сент Михаљ, БаЛДOI'асањ, Нежидер, Браунау, Мат-
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хаузен, Арад, Нађмеђер, Цеглед, Ашах, Рабс, ИТДо Интернирци 
сељачкаг и радничког порекла, у току 1915, године, н::ада је насту
IIИЛО раздобље десетомесечног затишја, без веh.их ратних операција 
против Србије, делимично су пуштани н:ућаМ8, а већи део упу
ливан је на велепоседе и у фабрике на рад, ДОК је један део остао 
у логорима ДО и:оначног војнО!' слома Србије под крај 19150 године. 
Међутим, највећи број интернираних српских интелекгуалаЦ8, међу 
1Ьима и студенти, остао је у логqрима ДО l{paja првог светсн:ог рата, 
~Леђу интернираним у првим месецима рата било је и српских сту
дената који су студирали на универзитетима у Аустро-Угарској и 
Немачи:ој, било да се радило о поданицима Двојне монархије ИЛИ 
Србије и Црне Горео Ових друrих је било маље с обзиром да су 
{;е они у току лета 1914, I'одине налазили на распусту I<ОД куће (у 
Србији и Црној Гори), Свим овим студентима било је забраљено 
да наставе започете студије на универзитетима AYCtpo-УI'арске и 
Немачке. Међу ухапшеним, већ првих дана рата, било је највише 
студената чланова разних омлаю~1НСКИХ и академских друш'гава која 
су пропаr'ирала српско-хрватску слоl'У и јединсгво или југосло
венску идеју (на пр: Иво Андриn у мариБОРСКОЈ\1 затвору, чланови 
бечке "Зоре", итд.) Један део српских студената, поданика Двојне 
монархије, био је мобилисан и послат на фронт.. Неке од њих 
налазимо касније I<аО добровољце у Русији и Србији, пошто су 
,цезертирали из "ћесарске војсн:е". Према њима 11 ЊИХОВИМ поро·~ 
дицама, аустро-ух'арске влаСПI биле су посебно драСП1чне - обично 
су каяcrњавани одузимањем земље и целокупног иметка, а породvще 

интерниране у логор. Тако је поступљено и према свим оним сту
дентима друr-их националности или вера (муслимани) који су прешли 
у "српско поданство" (напр, породица с'гудента из Мостара Мехмеда 
Ћишиnа, затим Шун:рије Куртовиhа и осталих), 
I30јним сломом Србије, под крај 1915, године, хапшење и интерни
рање у концентрационе ЛОI'оре проширило се и на њену територију, 

као и на подручје Црне Горе која је капитулирала јануара 1916" 
године, Према сачуваним докумеНГИl\Ш и сеliањима учесника у дor'а
ђајима, Београдски универЗИТЕТ' је 1914 I'одине имао око 1 500 
редовних и ванредних студената и 120 професора и асистената. На 
разним универзитетима и ВИШИl\1 школама Аустро-Угарске и Не-

1\Iaчке у то време студирала је око 500 српских СIудената из Србије, 
Црне Горе Н југословенских земаља AYCtpo-УI'арске, Многи про
фесори и асистенти борили су се 1\:ао активни официри и подофи
цири још од почетка балн:анских ратова 1912, I'одине. У операци
~ёJ.Ma до војнОЈ· СЛО1\-ta погинула су њих t;едморнца, После војног 
!;лома најзначајнији универзитетски професори ПОВУI{ЛИ су се са 
влаДОl\I у емиграцију и 'ly наставили делатност на пропаганди за 
стварање југословенсю~ државе, у савезничким и неутралним др:жа
вама. И студенти су показали изузетно по:жртвовање и патриотизаы 
својим бројним учешnем у раТОВИ1\Ш као подофицири, војници и 
добровољци, посебно у чети 1300 каплара Спомен плоче у аули 
Ректорат а, са 298 имена попшулих СIудената у балканским рато
Dима и првом светском рату, о 'Ј'оме речито говоре 

Многи студенти успели су, ~аЈшђе, да се повуку из земље са вјIЭ
дом и војском 11 наставе студије У савезнички:м и неутралним држа
вама, Мањи део је остао у опера1'ИВIIој војсци на Солунском фронту 
или повучен у полуилеr'ално Јкивотарење у окупираној земљк Саl\Ю 

на ФраНЦУСJli:Иl\I универзитетима веn 1916. године студирао је 431 
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студент, а пред крај рата 1918с !'одине око 1200 сту!)ената, у Швај
царској 1916 године око 80 студената, а пред кра] рата око 300: 
Док су у Француској студирали искључиво српски студенти, (у T~j 
број улазе !и студенти затечени !На с·rУДИЈама. 1914. године), у lПваЈ-
арској је студирала и 112 студената из Југословенских земаља 

Аустро-Угарске које је помаr'ала српска. влада. Један део студената 
'Оегрутовао се и из бројне ђачке IЮЛОНИЈе у савезничким ~ неутрал

ним државама (око 5000 ђака из Србије и Црне Гope)~ било у 
емиграцији за време ПРВОЈ' светског рата),. У ШваЈцаРСКОЈ Је С'Iуди~ 
рало и 159 црногорских студената, матер ИЈ аЛНО помаr'аних од црно
I'OpCI{e и српске владе. 
Од почетка балканских pa'I'OBa Аустро-Угарска је будно мотрила 
на политичко располо:ж:ење студената и професора Београдског уни
неРЗИ'те'l'а, Увидевши с колин:а су ПО.жртвоваR:'а ~1 патрИОI"Изма пр.и
хватиЛИ да бране своју домовину и пропаIираЈУ зугосл.овенску идеЈУ, 
окупационе власти су одмах предузеле назенерГИЧНИЈе мере да се 
највећи број студената и ђака завршних разреда средњих школа, 
lюји нису успели да се повуку из земље, ухапси и интернира у 
}шнцентрационе логоре. ИС'Iе мере предузете су и против сгудената 
Ј1 ђака Срба у јУI'ословенским земљама Ayc'r'po-Угарске с обзиром 
на великИ број добровољаца I{Оји се регру,говао из њихових редова 
у ба.лн:анским ратовима и .на ~оче'I'l{У првог светског рата и борио 
се у српској и ЦРНОГОРСКО] ВОЈСЦИ 

Тако се у концентрационим логорима Аусгро-Ут'арске нашла У раз
добљу 1914-19180 године око 1000 српских студената и ђакас Према 
непо'l'ПУНИМ подацима "ЈугословеНсIшг .... академсн:ог yдp~;Keњa за по
мш'ање српских интернираних и зароољених студената из Женеве, 
у 19160 години било је интернирано око 100, 1917. ~'одине 504, а 
половином 1918 године 890 студена'та и ђака, У тај БРоОј .. улазе 
интеРЮ1рани и заро.бљени студенти Универзитета из СрБИ,З,е и Црне 
Горе, ђаци гимнаЗИЈа, стручних и професионалних школа . С обзи
ром да су ови бројеви изведени само нз прин:упљених адре::а интер
нираца којима је располагао Међунах:одни црвени крст, БРОЈ стварно 
iШ'Iернираних С'l'удената и ђан:а био Је СИТ-УРНО веnи. Наиме, радило 
се о студентима 11 ђаЦИi\'rа ин'гернираним у двадесе'гак ве!'iих логора 
на подручју Аустрије и Мађарске, око 30 ltDЛИКО Је било. у 
Ј\устро-У!арској !1 Немачкој То суо: Ашах на Дунаву (АУСТРИЈа), 
Балдогасаљ (Мађарска), Рабс (АУСТРИЈа), Нађмеђер (Мађарска), Нежи
дер (Мађарска), Бра~нау (Аустрија), Цеглед (Мађарска), Дрозендорф 
(Аустрија), КарлштајН (АУСТРИЈа), Арад (Мађарска), Пакс (Maђ~p
ска), Лопрољ (Мађарска) Шобошло (Мађарска), Гросау (АУСТРИЈа): 
Мил'IИН (Аустрија), Пошољ (Мађарска), Демеђер (Мађарска), ДоБОј 
(Мађарска), Сент Михаљ (Мађарска). Међутим, српски студенти 
били су за-гочени као интернирци ИЛИ заробљ~ници .и у немаЧКИfl~ 
лог'орима: КенИ!'сбрик, 30лтау, Матха;узен, Тро]ершта]н и др,. Међ, 
њима има и српских с'гудената КОЈИ су до рата студирали на 
универзитетима AYCTpo-~гapCKe и Н.емачке Преr-.:а сачув~ним 
списковима, који се чуваЈУ У прива'I'НОЈ збирци ЈУЛИЈа ГазарИЈа У 
Архиву Хрватске, половином 1918. године, у наведеним логорима, 

налаЗиЛО се 466 СРПСI{ИХ студената, међу њима и '!'ри студенткиње 
(nиди списак у прилогу), У логору Ашах било ]е 222 студента, 
БалдО!асаљ 71, Рабс 37, Нађмеђер 41, Нежидер 23, Браунау 12, 
Цеглед 6, Дрозендорф 11, Карлштајн 5 и у осталим 38. 
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Из сачуване документације мало знамо о љиховом логорском 
;кивоту .. Сасвим је сигурно да су били ИЗЛQжени свакодневном врло 
напорном присилном раду, да су мноl'и оболели и умрли ОД запа
љења или туберкулозе плува, ОД исцрпљености ИЛИ брутаmrих посту
пака. Са појачавањем привредне кризе у зеМљама Централних сила, 
посеб:но у пољопривреди, веЋина логораша је радила на пољопри
вредним имањима, на исушивању мочварног зеМЉИшта и изградњи 
ПУ'Iевз. Посредс'гвом Међународног црвеног КРС'IЋ о интернираним 
и заробљеним С'IудеНIима бринуле су се српска; и црногорска влада 
преко испостава својих добротворних организација и организација 
Црвеноr' крста у Швајцарској Међутим, прикупљањем ПОДатака и 
~лањем материј алне и финансијске помоћи највише су се бавила 
Југосло~енска ,a~aдeMCH:a друштва у Швајцарској. 
~ ШваЈцарскОЈ Је било I;IеколJtшо дру:жина југословенских студената, 
I-lеке су биле ОСноване ЈОШ у XIX веку, а неке тек у првом свет
~KOM рату. Најстарије удру.жење било је "Вила" из Женеве, које 
Је ,OI{упљаЛ~ј и највише CTyдe~aTa, а затим "Скерлић" из Лозане, 
.. Уједињење из Верна и "У]едињење" из Цириха. Подстакнуто 
"другарском ДУЈКНОШnУ 11 Јкељом да побољша тешко стање интерни
ране и заробљене омладине, Српско-Хрватско-СловенаЧIЮ АI{8дем
С!Ю Друш-rво "Вила" у )Кеневи основала је 23. октобра 1916. године, 
1I:ао своју секцију "Одбор за помагање српских интернираних и за
робљених студената"" И у правилима "Југословенског академског 
друштва "СI{ерлић" :мшкемо да проt.U'lтам:о, између осталог, да је 
зада-r'щ{ Друштва био да помюке "браћи, која су у беди (интерни
раним, заробљеним)". Међутим, немамо података да је ово Друштво 
у току рата предузимало, у том погледу, неl{е практичне корщ{е. 
СеIщија ДРУШ'гва "Вила" - "Одбор за помагање српских интерни
раних !I заробљених студена'I'а" ~ непосредно ПОСЛе конституисања 
почео је да шаље, на пре-тходно ПРИI{упљене ЛОГОРСI{е адресе па-, " с б ' .. {ете са ЈКИВОТНИМ наl\1Ирн~ама" о зиром да Одбор није распо-
ЛaI'ао ~лаС'1Ј1ТИМ финаНСИјСКИII-I ... среДСТВИIlШ. упутио је молбу за 
ма'I'еРИЈалну помоfi владама СРОИје, Црне Горе, савезничким вла
дa~xa и "свим јУI'ословеНСКИl\1 ЛИСтовима у Солуну и Америци као 
II један апел СВИ1\! познаницима и пријатељима Оl\1ладинеН, Пакете 
интернираним студентима, према ПРИ'l'ицању финансијских сред
С1ава од наведених установа, одбор је, до ПОЛовине 1917. године, 
слао. два пута Ћ·tесечно, а заlИМ је .. услед оскудице у својој земљиН 
швајцарска влада 01раничила "КОНТfшген"!' из кога се им:ала да 
ВРШ,и ПОшиљка пакета", тако да је Одбор смањио слање пакета 
на Једно:м месечно, 

Поче'I'~ОМ 1918, године, тачније 6. јануара. дошло је до уједињења 
свих југословенских а.lшдеМСIПlХ ДРУШlава у Швајцарској у једин~ 
~твeH5' удружење То Је био разлог да се 10. фебруара 1918. године 
А Одоор трансформише од сеКЦИЈе ДРУШ1ва "Вила" у јединствено н 
саМостално "ЈугословеНСIШ Ан:адемско Удружење за помагање 
~рпских ИIпернираних и заробљених студенатаЦ, До тада, Одбор 
је послао интеI?нирани:м н заробљеним студентима 6 606 пакета у 
вредности од 53208 франш{а, ОСИl\'I редовних пакета, у н:ојима је 
углавном био хлеб (1 kg) бисквиг, цвибак, пиринач (0,5 kg), пасуљ 
и слаНfша (0:5 kg), конзервирана месо, сардкна, чоколада и цига
~eTe, Одб~р Је "за Ускрс 1917. године послао сваком студенту и 
lЈаку по ЈЕдан пш{ет са паром рубља и колачима'l, а болесним 
студентима и ђацима и помоћ .. У новцу или лековимаl/" Посредством 
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Добротворног друштва швајцарских сгудената, Одбор је успео у 
неколикО наврата да, интернираним и заробљеним СТУДЕН'Iлма, по·· 
шаље и известан број кљига. 
Током 1917. године, "Одбор за ломагање српских интернираних и 
заробљених студената", покушао је! преко Међународног црвеног 
крста да издејствује дозволу код За~едничког министарства Аустро
-УI'арске, за оне српске студенте IШЈИ С.У се -:rочетком рата затекли 

на њеној територији, да наставе СТУДИЈе" Заједничко министарство 
Аустро-У,арске прихватило је 30. августа 1917. године, ?ву могућ
нос'Х' ос'тављајућИ себи право да решава о свalюм по)единаЧНОl\1 
случају, Највероватније да се ова дозвола није односила на ,инт,:р
ниране и заробљене студенте. Такође немамо података да Је Ије
дан српски или јУI'ословенски студент, који је 1914. године пре
кинуо студије због репресивних мера ре:ж:има, у току рата на
ставио студије на аустроуr-арским и немаЧКИI\I YHJ.-lВерзитетима" Треба 
истаћи, такође, да је Одбор успео преко Међународног црвеног I{pCTa 
да пошаље новчану ПОМОfl у висини од 2000 франака и 80-0РИЦИ 
"сиромашних студената и ђака" који су ОС'Iа.ли у Београду у време 
ОI<упације. 
Новоформирано "Југословенско академска удружење за ПОЋ~агање 
српских интерниран1'1Х и заробљених сту.дената" . наставиЛО Је де-
1ia-rнОСТ током 1918.. I'одине, с тим што је наСТОЈала да упозн~ и 
јавност у савезничким државама о положају у којем су се они 
налазили И Уlшже на потребу ефикасније помоћи с ·оБЗИр.ом на 
бројност интернираних и услове у којима су ЈК1'1вели.. Тако ~,e, већ 
почетком лета 1918 .. године, упутило IIдипломаТСКИl\I КУРИРОl\1 апел 
Эi\·rеричким студентима на 96 универзитета и виших ШI{Ола, Зi1IИi\1 
унивеРЗИIегима у Енглеској (Кембриџу и Оксфорду), Римском уни
верзитету' и свим универзитетима у Француској. У апелу се !{ажt=: 

"Као ваши ДРУI'ови по ОРУЈкју, као омладина оног малOI- српског 
народа, удружени са својом избеI'ЛОМ браћом из AYC'I,po.,.YrapCK€ 
Монархије, Хрватима и Словенцима, који још 'Од, почетк~ рата 
СЈојички бране своја права и своју слободу упуnу]еl\Ю оваЈ апел: 
Седам милиона нашег југословенског народа - Срби, Хрвати и СЛО
венци културом, језиком, осеnајима и обичајима, један је Hap~д, 
силом поробљен и подељен од стране Аустро-Угарске МонаРХИЈе, 
Њена ·гиранија према нашем народу је несношљива - али .већ 
деценијама Аустро-Мађари господаре нашом браћом, не Dодеnи ни~ 
1'.ЈаЛО рачуна о њеним правима на слободу и културан :ж.иВQ'Г, и не 
ыислећи ни најмање да 1"0 право бар донеI{ле призна (... ) у НЗМИ
шљању ла:;кних афера, перквиција и сличних !Шl\шлота Аус-хро
-УI'аРСIШ Монархија је достигла свој врхунац Н нема дана а да се 
не појаве нове клевете, нова 1'Ol-ьења нашег југословенског народа 
( ... _.) Наша југословеНСIШ интелигенција нарочито је преД!'l'lе'г гоњења 
и нема дана а Iда aycTpoyrapCI{e тамнице нису испуње~е НОВИ~I 
жртвама Према њима се поступа као према обичним разбо)н.ицима . 
I1стичући да су затвори и lшнцентрациони логори пуни јУГОСЛО
венског становништва, а посебно ђака и студената, у апелу се по ... 
навља да ни у четвртој години рата на територији Монархије и 
окупираним територијама ништа није сшурно - "ни имовина, ни 
слобода, ни част. чак ни живот"" 
И сумарно поређење наведених податщш, још увек довољно не
исr'ражених, наводи нас на зщ{ључак о заиста огромном пожртво

вању српских студената у првом све1СIШ!'v1 рату, I<ако у одбрани 

73 



своје до~ювине тако и у борби за стварање југословенске ДРЋшве: 
око 300 Је погинуло у ра'10вима, око 500 је било интернирано у кон
центрационе ЛОf'ор~ или заробљена, око 700 је емигрирало из земље 
и наставило СIУ;ДИЈе у савезничким и неутралним државама, Заиста 
импресиван БРОЈ, ако се зна да у овом раздобљу није могло бити 
више од 2000 српских С'гудена'та из свих југословенских земаља 
Ayctpo-Уrарске, Србије и Црне Горе 

IIРII:IOГ 

СПИСАК СРПСКИХ СТУДЕНАТА У ЛОГОРИМА AYCTPO~yrAPCKE (1918) 

ЈЈогор АШАХ 1101 Дунапу (АустрЩа) 

1. АDраl'l10ШЈI~ Стеnаll 
2~ АлбаJlа М. Лазар 
3 .. Алекс.fI1 М'ЈJlJЈЈа 
'1. А.тlеIlПlЈ!јСlщh Степан 
5, AllДolIOnJll1 влаСТII1\1НР 
6. АIIТ'ЈIi К. J\.IН:IУТIШ 
7, Ваб'ЈI, .Jona1l 
8, 6а6001l11 Добрнпојс 
9, БајКlfh ЧеДО>'lIllР 

11), БаIlОПIII, ДраГУТIIIЈ 
11, БаТlllt Драгутин 
12. ВацаНООJl!' В. IIlшола 
13" ВеЉJll1 Лазар 
l4. БСЛООУЈ{ОЩIЈI Владн>'IШР 
15, БСНТСIlJIСТII I\10рЈЈЦ 
16, БогданоонlI Добросап 
17" БОЈдаllОШЈli IIIШО:Ш 
18 БоЈОD1111. ЖJlоорад 
ш. БОШКЩJIIII БОРIIПоје 
20, БраДJlJIОDlIЈl l\IИРI{О 
21. БрзаКОШЈI, l)OIЮlДар 
'Ј" БугаРСЮI Ч(ЩО~IНЈI 
23, Валск Јосиф 
2'1, ВесеШЩОDlII. ДрагослаIl 
25" ВесеЈЩIIОDlII. I\IJfлоје 
26, ВраШ{ОВЈЈћ ДушаlJ 
:n ВУКIII.еПlll1. Весещш 
28. ВУКООIII\ Радован 
29. BY'IKOIllfli Б.'IаГОје 
30. В}"шli Рад>'lШЛО 
:Је ВУ'шl'СШIh ДрагоЈло 
32, faBpllJJOnlll. ВеЈllIlIШР 
33. r'ajllll .}КШ!КО 
:И" ['ец Јопан 
35, r :lаШl'шl, I\IШlllсаll 
36 I'Лllгорпјerщlt Мнлосаll 
:П, Голднср .ЈОСllф 
38. I'ОЈlуБОIlIIЈl Mllxall.'lO 
:J!I. IОРДII)' :lKapl<O 
·10~ 1'01)111, БОРlfпоје 
'11. I'раорац I\IаРI{О 
·12. Грујlll. ВојИСJlаll 
43. ДJl1'оштрЩеIl1l1i БрЦlШО 
-14, Дшшћ ДраrО1'о1IJр 
·15. ДОUllJlllојСIlllli С."1ащщ 
·16. ДоБРII'!II), 1\1, Радомир 
,17, ДраШКОЦlt Јопан 
-18. ЋорlјеIIIIll i\lшIOС;~П 
'19. Ћорlщli Васа 
50, 'UYKalloIllfl, ДраГVl'JlIf 
51. Ћур}щЈi ТОдор • 
52. Ж1fпаДIШООllll Аllдра 
53. ЖlfIlаfl'lеШII, Драгщъ}'б 
5'1, :l1{IIШ1JlЧСПЈЈll МнхашНl 
55. :lКlШI(ОIlнl, Јанко 
56, 3драIII!:ощllt Алеl(сандар 
570 IfIlаЩlћ Алеltсаlfдар 
58 Ifпе::Ш!i J\.IIЈЛаll 
59. IfВ1(ОIIIIIi БогосаIl 
1;0. Jfгљатоопll МЮlОрад 
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61- ИЛКllll Ћуро 
62, IIЩIIi Ст. Душаll 
63, IIЩtћ Тодор 
64" lIЈщll"ХаЩI ЧеДОМlfр 
65. Ј[сак БеЊI1М'Ш 
66. ЈаКОпљспиl, Ј. Мllхајло 
67, .Јаl(ковић Душа .. 
68. JCnTJII. ДрагосщlП 
69. ,ЈеПТIЉ J\f)flIУТЈШ 
70" Јереllшll .Јопан 
71, ЈеЩlll Властшшр 
72, ЈОIlаllОПllll Н. А,'1снсаllдар 
73. ЈопаllОЩlll Душаll 
74. ЈопаllОЩlll I{УЗlIJаll 
75. ЈопаllОЩЈIt МШIУТltII 
76. ,ЈопаНОВIIII. СlIма 
77. ,ЈопаШIIi :lКJfЩ{О 
78, ЈОDll'шћ ДllМIIТРllјс 
79. ЈОКс"l, 1\IшJttIl 
80 ЈОIIО1щli IIДI1I, 
8Ј" ЈОЦIfI, Х. I\!IIЩfсаll 
82" ЈОIПII, Чедо;\шр 
83" ItnљеЩ()l !\I1I.'Iopan 
84. I{allnltli М. ДраГОС:ЩIJ 
850 Kaplth Драtослап 
IIГо. ]{apJlh МЈЈлан 
87. КопачеЩlli Jlш{о 
88. КОСIЈ Апра~1 
89. ItoOa'1CIIIlh Ј. МllхаllЛО 
90. KOIЪCUJI11 ДУШiШ 
!Il. KOCTllli ДраrУТ11II 
!I:! Н:ОСТJlI, П. Ипаll 
93. KOCTIII. МШlOрад 
94. КраIlљаJlац Ћорђс 
95, КРУШкопн}\ .t\леl{саllДаll 
96. КУСТУДIfII СешlМНР 
97. ЛазnреПlll1 Лденс;mД<1Р 
98. Лазиl. JIазар 
99. Ла:щll I\1lшопаl( 

100" ЛСКО АДСI{саllдар 
ЈО!, Jlукнl, ЖllПКО 
102, JJYКJfll Луна 
10З, I\1n.'1еНОШI)1 МII:ШII 
104, J'I.Iаl{Сllмопнl, ДоБРЈшоЈе 
105. MaKClfMOllllIt :Марко 
106. МаРНОIlllll БОЖllдар 
107" MapHoUJlll ЈЬУбоr.1IIР 
108. J\laTejlll. I\ШЛОШ 
1(19, Мсворах А. СО:101'оЈОII 
110. I\IJ1ja.."X!COOIII, Јопаll 
11: МIIЈlеIШО1шl, I\IIШСIIКО 
112. J\I11.'eTIlIi С. Л.'1е1(сандар 
113" Мlшнtl К. ВЈlnДll1'olJlР 
ЈИ, МI(ЛопаНОПllh ДlIIIштрJtjс 
115" МJlЛОIlаПОПllћ J\Iшtопаll 
116" МIIЛОIlаНОПЈlh РаДОIIIИР 
117. МlшоЈIСОПJfIi Милојко 
118. Мнлорадоппli Душан 
119" i\IШ{ощеЩlћ Дущnн 
120. МlI.'1УТЈШООIЈIi Драrоr.шр 

121. I\II1Шllt Сретен 
122. МIIРI{ОПIlIt Милорад 
123 .. 1\1Ј1ТJfћ Милош 
121. J\IIJTpODlIIi Бора 
12"" l\1Ј1хnјЛОDllli Драгутщt 
126. i\IJtхајЛОПl1ћ Дущаll 
127. МлаДСI10Щlli Ранко 
Ј26. HeCTODJIIt Воја 
129. lIeCToponlllt РадивоЈе 
130. Нсщкооltћ Драrо~шр 
131. НСШЈ1ћ l\I1ШУТIШ 
132. НllКОЩlћ БОРJlпоје 
13З. НJlКОЛЈI!i СПСТJlслап 
134" НllКОЛнli ДраrУТIШ 
135 .. ОбраДОDJlћ БОЖlfДар 
136 .. ОбраДОВlIh Милорад 
137. ОбраДОDJlli БОЖllдар (1) 
138, паПЛОDlllt*ХаЏlI Илија 
139. Павлопнћ П. МJlлан 
140. Паllтеднli КонстаНТJlН 
141. ПаllТllli А. Душан 
142, ПсјЈЈlI. Радован 
143, ПејJt11. Радипоје 
Ы4. пеТРОDцli ДЈllltllТРllјеОlfll 
145, ПСТРОDиli Драrољуб 
146" ПеШЈtll. ДраГОМIlР 
147. ПеТРООlJћ Спета 
148. ПСТРОnJtll. Сдободnн 
И9. ПЈlјn.де Лазар 
150. Поповиli Бора 
151. ПОПОDllh ВаСIt."шјс 
152, ПОПОПJfli Драгомир 
153, ПОПОDltћ Душаll 
154. РаднсапљеDlll1. СпеТЈtслаu 
155. Радопаllощtћ РаДllсав 
156" РаДОПllli ЛлеКСа.ЈlДар 
157. РаДосављевић РаДОlllllр 
158. РадошеВlI1t I\IШIУТlfI[ 
159. PanoTJlll. МllхаlШО 
1јјО" PanoTIII. Сllетозар 
161" Раlll, Л. Милан 
162. I)ајll'шl, ВлаДI1l\llll) 
163, Ра1ШОDll11 Петар 
164, РаШll1i ВдаДllIIШР 
165" Русо ДащlД 
166 Русо HIICIIl\f 
167, СаВllћ П. Спетозар 
168 СащtОПllli Б. ItЩIЈа 
169, ССI{УЩlli Богосав 
170, Ссмац (1) МlIхаl!ЛО 
171" Сшщl1 Влада 
172, Сшшll. Душаlt 
173, CIIM1I11 М. I\flfлан 
17-1, CllMlfll Спетозар 
175 С.'laПltОВIII. МlIодра' 
176. СпаСIII, I\1. ЈОIlан 
177. СРСМ'lCщth Богољуб 
178. СреllКОlшll Мllодраг 
179. Спасојспиl\ Чедо~t1fр 
180, Стамб01шl, сима 
181" СтаIШОЩII. Јопан 
182 СтаШf:IOЩf!i llllКОЩI. 
183 Стојаllощtlt МЮlOрад 
184. СтаИУ.'1ОЩI!i Ј. ХРJtСТllфОl1 
185, СтеФаllОDlllt БОРЈшоје 
186. СтефаНОПll11 ЉуБШlJа 
187" СтсфаllОПllll Панта 
188" CTojalloB"li Вучко 
18!Ј СтоЈанооltћ Радоr.шр 
190, СтојllЈ!. 11. Сава 
191 СтрајНIi Јелисапета 
192 'l'acllli Душан 
193 ТеРЗllli ЋорЈје 
1901. Тешнll !\Iцлорад 
195, Т·ОДОРОВIII. 1\1. 1\1110дрnr 
196. ТО>'lшll. 11. Мllхаило 
197, ТопаЛООll1i П. МЈЈ.'ШЈ1 
198. ТОТllћ С, БОЖJfдар 
1!Ј9, ТрајКОПllll БОJlшдар 

200. Бубllћ Брашсо 

201. Урошепlth Јопа11 
202, Шll!i.nllсК!t ВдаДIЈМJlР 
203. ШЈЩIТ ДраГУТIШ 
204, Шток Михаило 

205. I'рујЈI'lJIћ СвеТllслап 
206, ЛРСЈtћ БОРlfDоЈс 
207. ПРОТЈlћ БОllшдар 
208. СаблJtћ БО]l{ЈЩnР 
209, ЈоваllОЩlli Драгољуб 
210. МЈЩllli ВСЛIrIIШР 
211, СтојаНОПJlIt Н. СПСТОЩfК 
212. ТРСlfћ Мшшпоје 
213~ МlшошеDlfћ Б. I\11I.'1al( 
214. Паlш11 МJtЛJlвоје 
215. ЈопаltОD1tll. љуБОIlШР 
216, Стефаl10D1tћ В,. l\IЈfЛаll 
217,. lКЈtnаДЈШОD1lћ ДраГУТЈШ 
218" ТРШIКООJlћ Ј\Iцлош 
219, СтефаllОDllћ Драrољуб 
"1.20. СтоЈаllОDlЈћ Прсбислап 
221, ЋУРJlћ Миодраг 
222. 1\1аllој.'10D1I11 Душан 

Jlогор Ба.'ЈДогасањ (Мађарска) 

1, АЩlh ТРIIФУII 
2. БаЈllh Мила1l 
3, Баlt'шl. МОМ'IJfЛО 
4. БnрооJth НIШО 
5. БаРJt'Шli ИЩlја 
6. BCCKOD1fli М. Иоан 
7, Врбlща l\IllpKo 
8, ВоЈводиl1 Нопо 
9" BYKODlIJ! ВJlдак 

10" ГруЈIt'ш1t Јоюща 
11. I'РУПКОПIII. Душаll 
12. ДсбељеПlllt Рајко 
13, ДщштрнјепJtIi АлеliСlI.lfдаl) 
Н. Лll!llllтрJljеШllt Дрuгослав 
15, ДраWКОD1fli Сапn 
16. ДурlСОПЈtli I\1lfЛопан 
17, ЋорlјСПll1i В.тШДIЈСЈlttп 
18. ЗоРJth ИЛllја 
19" ИПnl!11шеD1lli П. СЩIa 
20" JlпаllОЩIIi. Рuдомир 
21. Иоаl10вJtli Сава 
22. JlШfЧIШПlI1I. ЛУI\а 
23. ЈаЈ{ШIII. Пера 
240 ЈаlШОПltl. Радул 
25. JonallODlII, 1\1IШОШ 
26. ЈОD1I'шh Љубомир 
27, ЈОПОПlt!l <uopl)e 
28, Калезиl, МIШУТIШ 
29. И:астраТОПlII~ Сlша 
30. КаРltШ1l1, CPCTCII 
31, KOna'lCD1fll Благо 
32. Коr.I1IСIШ), Пстар 
33. Кос~щјац Петар 
34, Косоuи). ЖИUI(О 
35~ I{РШlIкапа Тома 
36. Kymlll. Стојl{О 
37. ЛОП'lеПIf!i СIIМСУН 
38. JIушЉ ВС1ItШllР 
39, ЈЬУМООIlIi Крста 
.10., i\lакрllДlllt 1\lато 
41. 1\Iараш ЗарJljа. 
42" МаРКОВll1i БОЖЈlДар 
'13" i\lшIttТОD1IIi Милосап 
-140 i\IЈIЈЈаШЮfОПЈIIi ВоЈIШ 
45. МlfЛеllОПlllt А:Iеl{сандар 
~6" I\Iщшl1 РЈIста 
47. Нnстиlt Риста 
·18. HeHanlflt Јопан 
-19" ПаПН'IеIlНI\ Милаl! 
50" ПеРУШIЧllћ Тома 
51. ПеТРОПllћ Благоје 
52, ПОnОUll1i Стеоаll 
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53. ПРОТllh ДраГУТIШ 
54. Ра,цошшовJtћ Лазар 
550 РаДОВJlI\ РЈЈста 
56. РаДОЊllћ Раl{а 
57. РаДУНОВ1lћ Љ}'БОЈ'оIllР 
58, РаДУIIОПЈll1. Петар 
59. Рашоuнll МШ1Јша 
600 РУ:НШ'шћ Гојко 
61, СШlIОВ111~ Недељко 
62. CTallJlIi Андрија 
б3. Таlшћ Папле 
64. Т01lIашеВII!1. Влада 
65. Т01lIашещtli Влажо 
66" ЧУЮIII. l\'IIЈРО 
67. ЧУКII!I. Пет:tр 
6В. ТаРОВЈlћ Иuан 
69, Шоб.Фlћ Павле 
70" шобајЈI)\ Петар 
71" Ш)lепаJlОВЈII!. НОВЈЩn' 

логор РАБС (Аустрија) 

1, АтаlЩЦl{опнll JНllдalf 
2, БашtОUlll1 МI(лосав 
3" ВеЛП'IКооltl~ ДраГУТIIJI 
1, ПУЮl'lеОJfh Саоа 
;;. ВУЧllllепнl1. ЖIfDКО 
6 ГаПРIШОШlh ВојllСJl:llI 
7. :Ш.иваНОПIfI, БраlЩО 
В. 1frЩОЩllt Радмило 
9. ЈоnаНОn1l11. Бора 

10. Колар ДраГУТШI 
]1. КРСТllћ БО}lшдар 
12, МаРКОnцl1 НедеЉIШШl1i. (Сllцl) 
lз. МаРlшковнli Братољуб 
Н. МII;'lоnаноонll. 1КШЈаll 
15. МllЛосапљеuиll Стеван 
16. 1\IШ1.КОUlllt Стаllој.'Хо 
170 MflTPOBIII, Душаl! 
18, !\tllхајЛОВIlJi Драгосmш 
19. HonaltoUJl)1 Јопан 
20 l1al11100111\ Влада 
21, ПаШlјотоuJtl1. li;ocTa 
22._ ПејЈIIi. Мllхајло 
23. ПеРllшJtћ ТаДllја 
24, ПеТКОЩtl1. Милорад 
25. ПраПОР·lетовцll. IIпан 
26. PajItOВJ'!1 С. Веља 
27, РItСТЈlћ Петар 
28, СНЈ'ошћ Т. IIIШО.'lil 
29" СреIЩОЩIIi. СпеТОJllIi( 
за, CTeI(ODlf)t Душа1l 
:11" Стојltлщmll :Щ:ШIJ(О 
:12 СтојаllОЩflt 'Борl}е 
:I:Ј, СтојUШћ Дамљ3.н 
34 ТеОДОРОШf)t МШIОШ 
35. '1'01111111 Ј. Љуба 
36, УрошеUlllt МШlOр;щ 
37, Фнала DЩЩЈШЩЈ 

ЛОГО)I IIАЋМЕЋЕР (MallapClia) 

1 БаБЩllllа МII.'I}'ТlIII 
2, БаlШ)i. ВУЈ{С:щ 
3. БеЮfћ МН1Iаll 
·1, БоГосаuљещrlt 1\1. РаДСIШО 
5, ВеШОПJllt ДраrllШn. 
а. LУРШUlllt Радоља 
7,. ЋУРЈIШlflt Радосап 
8. 1КЮЮlћ ВеЉI(О 
9" 1КНШllћ МаТllЈа 

10, 1КНШllli Павле 
11. lКУГlllа ТРЩ}>УII 
12" I(паНОПН)t АлеКСlfје 
13, JlпаНОПlllt 1\11I110паll 
Н, 11111111 РаДlIПоје 
15 .ЈоuаllОШlh Јова 
16" Il:р)щll. МllЈlопан 
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17. КРУНIII\ Душан 
18. Лабан Боrдаll 
19. Лабан Јопан 
20. Лукнћ Дущан 
21. МаllД1I1I !\tlfPO 
22, I\Iедешща l\-IIIЛIlсап 
23. МJtjаТОПJlII. I\-tилlt'lКО 
:и. МJtjатовић Перута (Сllцl) 
25. l\IJfjушltощtl~ !\tltPI{O 
26_ ВУЮlћ М,Љоuић 
27. НеJtмаРОЩlћ BYlt 
2В. ОбреllОШlћ Паш!l\ 
29. ПаПЛI!I\ Милисап 
30. Пејовнlt Коста 
31. пеТРОПlIl1. l\IЈщан 
32. ПОПООI(II. ГаПРllЛО 
33. РаДОПlfћ ГлигорJljе 
34, Терltll. ГОјко 
35. Тсриll. l'lIJtлаll 
ЗU, ТО1\10пић Ву"адш[ 
З7, ТОШI{ОПИ)1 Јова 
3В. Трпфунац РаДlшоје 
390 ШаЉllћ ДраГllћ 
'10. JlпаIlОВII)\. Радул 
11, ТРПФУJlац ДраГОМJlР 

110ГОР IIE1КJIДEP (!\tal)apclfa) 

С АЛеКСН)t Т. д.1II11Ј10 
2" БаЮlћ М. Мllлоuаll 
3, ВУЧIЩDlI!i. Драrослаll 
'1" ВуltчеШllt 1I1щола 
5. ГаПРJlЛОЩll1. БОСlfљttа 
6, ДЦЈ'ошl~ Адексаllдар 
7, 1КујСШlћ Будшша 
Н. Злата110Шlћ Миодраг 
9. Ја"опљеппlt Војислав 

10. Јованоuиlt 1\1 .. Сuетозар 
Н, KapaMapII;01Jl1lt Јопан 
12, МаГДll1i СпеТllслап 
ЈЗ, l\-IаКС)l:'lIQuпlt ДраГО~1Itр 
14" !\IаРIШЩiћ Непад 
15. MaTIII!. 1\1. Мlfлнпоје 
16. !\IlfЛеlшошtli !\-Iнодраt 
11. !\Iltлојепиli. Сретен 
]8" IIернli. РnДllпоје 
19. СпасојеПl1lt ВлаДlllшtр 
20, СтојаltОПJlIi Спира 
21~ ТомашеПllћ Тома 
22 Tpajl{OUIIII. Коста 
2З, ЧордаПОПlllt Mllpl{o 

Логор НРЈ\;\-'НАУ (А;устрнЈа) 

1, IiОШОПlIЈI .Још-щ 
2. ЋОЮllt А.'1еl(сандар 
3. LopljcUlIl1 ДIIМIIтрЈ!је 
,1, ЈОТII!а Алеl{саllДар 
5. МалеНОUlIl1 МШlа11 
6 МlшошеШlћ l\IЈ{ЛОС:Ш 
7, РадојСПllћ Благоје 
8, СтеrШIIОUIII, Воја 
9, 'l'рајlщпиlt ВраНllслав 

10" Стефаноuнlt l\-Illmш 
11. !\1lfJlошеПltЈi !\Illлосап 
12, ТраЈl(О1Н111. БраllllСЩI.II 

Логор ЦЕI ЛЕД (Маl}аРСIШ) 

МII.'10ПЩtО1Нfћ Јопан 
Перн}, ВаСlfлије 

З СтојНOIЩ}1 Станко 
·1 Ћуnнћ Бранислав 

HYnJllt Ј. ВлаСТlll'ItЩ) 
6~ МндопаПОШlli 1\-1 .. Јопан 

Jlorop ДРОЗЕНДОРФ (АустриЈа) 

1. Барлоuац Павле 
2. БогоЈеШlћ Славко 
З. rpy јцћ ДУЦlall 
4" ДаlШЛОВЈtћ СШ-JlСМУJlД 
5. ЋОКОШlћ Леl(а 
б,. ЦпеТI{ОВllћ Ао Ј. 
7. КЛlIДIIС Ћоttа 
8. НЈII(ОЛllћ Војllслап 
9. ПРОТllћ МЈtлопаlI 

10. ТРllфуltОШlћ l\tllЛlшоје 
11, шуњепаРllћ МJlленко 

Jlorop КАрлшrАЈН (АУСТРJlја) 

10 БајJtћ МllхаllЛО 
2" BYltOUltIi. Сапа 
З,. КопачеПlI1i. Степа 
4. l\-tарlIll l'!lаноЈло 
5. ПаЩlћ Шll.еnан 

ЛОЈ'ОРI! АРАД. ПАКС. ЛОПРОЊ, 
ШОВОШЛО, rpOCAY, l\-ПIЛЧJlН, 
КЕНJlГСБРJlК, ДОБОЈ, ДЕМЕЋЕР, 
ЗОЛТАУ, ПОШОЊ JI др. 

1. Адамопиll Миодраг 
2 .. ВеJ1lјli. Радован 
з. ВУI{ОППli. Драгослап 
4. ВУ'IКОПJlћ Алеltс.шдар 

5" ГаПРИЛОПll1i Слободаl! 
6" ГОЛТЈlер ЈОСllф 
7. ЋеItОВЈII~ l'!IllЛан 
8, ЋелаТОШlћ Гпоздеll 
9" -ьорђешtli 'Ходор 

10. ЋурltОПltћ I'tlllЛаll 
11" IIIШОПltli Војислав 
12, JlшtОПll1i Радмило 
13. ИсаљеПll1i ДрагоЈ'оШР 
14" ЈопаllОПltћ ВеЛllбор 

15, Костнћ Вюющар 
100 KPCTIIII Милоје 
17. Лазооitћ МIIXl.ШЛО 
18, Jlеl(О АЈlеltсаlщар 
19. Лу1tllћ ДоБРI1ПоЈе 
20, МаТllћ Слободаlt 
21. Мрюtћ CTOJn1t 
22. МllлеЈ!ltОПllћ Душа1t 
23" МIIЛОПl,l.110Пllћ Радос:щ 
24, МllлошеПilћ Гојко 
25. lIеШ1l1i 1\Iнодраr" 
26, петропJtli Алеl{сандар 
27, пеТРОDIII, ДоБРlfDоЈе 
280 ПОПОПllћ АЛеl{саlЈДар 
29. ПОПОВltћ l\-Iaplto 
30" Сll!lшћ Војllслап 
31. СОltОЛОnJlћ Јордан 
32. CTalllaTouJtIi. Папле 
зз. Степаllопиli Стева 
34. ЋИРI{ОПИII. ВлајlСОП1l1l. (сиц!) 
35. ФIIЛlШОПIIIi ЈеРОШl:'l1 
36. фЈ[nла В.'1аДШ\lIIР 
37. ХРIlСТltћ li;ocTa 
38. ГаПРI1ЛОUlllt Слободан 
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СТАНИЈА ГЛИГОРИЈЕВИЋ И МИЛАНА ЋУРЋУЛОВ 

Универзишешска библuошека - нераскидиви део 
Београдског универзишеiliа 

Настанак и развој УюшеРЗИ'lетске библиотеке у БеОlраду непо
средно је повезан са исrоријом Београдског унивеРЗИ'l'ета и внсоко
ШКQлсн:аг образовања, у Србији~ 

<;:коро цела два столећа деле нас од о'!'варања Велике illколе у 
Београду 1808. године, ОД поздравне Доси'тејеве речи _ "Слова", 
првог његовог научнOI' предавања и отварања "књигосохранилишта". 
прве ВИСOlюшн:олске библиотеке Н:ОД Срба, која је, на:ж:алост, до
живела трагичну судбину Карађорђеве Србије 1813, rоДине 
Од КЊИI'осохраr!l,rлишта Велике школе Карађорђевог вре~.шна .И 
УСlаничке СрБИЈе (1808-1813), преко библиотеке Сербс!{ог Jlицеума 
(l838-1863), и Опште библиотеке Велике ш!{оле (1863-1905), разви
Јала се постепено бнблиотечка служба у оквиру ВИСDКОШКQЛСКИХ 
установа у Србији" 

Године 1905, када је донет Закон о универзите'гу и Велика ШКОЈЩ 
прерас~а у Б~ограДСЮ1 универзитет, у љему није било пш,.rена 
о HeKO~ општо], Универзитетској библиотеци Библиотека Велике 
Шl\:оле Је расформирана, а највећи број књига припао је библиотеци 
Српског семинара, која је касније страдала за Bpe1\'Ie бомбардовања 
1914. го~ине, и многе књиге су пропале за вре1\Је непријатељске 
окупаЦИЈе, 

Јед.ан од разлога да Општа библиотека, после скоро 70 година по
СТОЈања, престане са радом и '1'0 баш онда, I{ада је својом делат
нош~у требало да допринесе развоју новооснованог Универзитета, 
био ]е недостатак простора, а и стални материјални проблеми О 
'l'oMe говори и peIO'0p Уни~ерзитета 1914. године у својој беседи: 
"Збor- оскудице простора НИЈе се Могла устаНОВИНI ни Опщта УНИ
верзитетска бибЛИ07'ека", 

Ратови и тешн:а окупација Србије, онеi\IOIУћ.илн су да се створе 
ус~IOВИ и оствари _же ља многих професора, научника и студената, 
КОЈИ су увиђали да се не 1\юже нормално радити без опш-ге, Уни
верзитетске библиотеке 

После ослобођења, у новој држави долази до обнове Универзитета, 
Тада се поново покреће питање ОСНивања УнивеРЗЈпетске библио
теке, Материјални услови почели СУ да се C'I'Bapajy путем поклона 
У књига1\-ra и часописима који су nристизали ИЗ Европе и Америке 
на адресу Беоrрадскоr- укивеРЗЈн€'га и непостојеhе 'Универзитетске 
библиотек-е, већ ШКОJlске 1919/20, године. 
"о ,,, 

Ова акција БИJIа је мотивисана са.знањем о ш-ромним )и:ртвама и 
разарањима које су претрпели СрБИЈ а и Бе~град и великом хероизму 
српске војске У протеl\:Л:ИМ рю-овима. То Је била подршн:а обнови 
рада БеOI'радскOI' универзитета који је уживао велики научни уг.дед 
у свету, као и обнови научноr', просвегно!' и ]{ултурног живота у 
ослобођеној земљи, ,. 
Године 1920. Управа фондације за ыир ЕНДРЈУ KapHerJIJa из САД 
ставила је на располагање Влади у Београду 100.000 долара, као 
ЛРИЛQI- за подизање библиотеке Београдскш" универзитета, у .окви~у 
помо11и земљама које су највише сградале у pa'I-У, међу КОЈима Је 
Србија била на првом меСIУ. _. 
Почетком 1921. године, професор Павле Поповиl1 поднео Је Савету 
Филозофско!" факулте'Iа предлог да се оснује УнивеРЗЈ:тетска би?лио
'1{~Ka, ОДЛУIШМ Универзитетскш' сената оформљена Је КОМИСИЈа за 
оснивање Универзитетске бибпиотеке У саставу: Павле Поповић, 
Александар Белић и Веселин Чајкановић, који СУ, ,у сарадњи са 
тадашњим ректором, израдили детаљни предлш" за оснивање и по-

дизаље нове Универзитетске библиотеке, _ 
Залагањем Бещ"радскOI" универзи-rета, средства за ИЗlрадњу увећана 
су путем државног кредита, а опреЈ\-ta и знатан део фондова H~-
6ављени су из репарација, Тако је под:ш"нута Ј1 за оно време HaJ~ 
:ыодерније опремљена, по узору на велике европске универзитетске 
библио'rеl{е, зграда Универзитетске БIIБЛИО'Iеке у којој се и сада 
налази, да задовољи будуће потребе БеограДСКQI- универзитета н 
науке у Србији , 
Као 1101'11011 изr-радњи библиотеке, Беш"радсн:а општина Је учество
вала беспла-r-НИЈ\'1 давање:,.\I земљншта Универзитету, на комплексу 
!шји је био предвиђен за ИЗI'радњу универзитетских з~"рада, Оваква 
традиција се наС1'авља и данас, С!{УПШПIна Ј"рада дала Ј.е Библиотеци 
велику ПОДРШI{У и помоћ и ПРИЛИ1S0J\I садашње саН~ЦИЈе зграде, 
Приликом свечаног отварања Виолиотеке, 24, .i'lУаЈа ~926. године, 
на дан словенских просвети'!'еља Ћирила и Методи] а, професор 
Павле Поповиli, тадашљи peI(1"Op Универзитеl"а и председник Библио
течкоl' одбора, између осталоr" је рекао: "Универзи'тетска библиотека 
јЕ::: својина свих института и факултета, заједничко добро наше, 
'Iеlсовииа Универзитета н:ао цеЛIIне Готово да човек каже да у 
Београду нема ништа лепше од ове Библиоте~{е" Она је ~ecaBCKO 
злато о којем пишу наши стари споменици, НајЗад, раДОСI Је наша 
нарочито велика кад ПО1\ШСЛИJ\IО какве ће огромне услуге Библио
~ека чини"ти и у будућности, " За научнн рад Универзитетска 
библиотека је потребна као насушни хлеб" Без ње нема тога рада, 
у крајњој анализи нема ни Универзитета" 
Када је реч о Универзи'!-еТСli:Oј библиотеци, нарочито са ,С"l'ановишта 
њенor' статуса и положаЈа као универзитетске ИНСТИТУЦИЈе, од инте

реса је истаћи и једно посебно законско одређење из ПРВОГ Закона 
о универзитеlима у Југославији, из 1930. године, У том Закону 
постојало је посебно ПOI-лавље о уннверзитеТСIПIМ библиотекама, 
које је даље разрађено у ОПШIој уредби о Универзитету у Бео
траду, 1931 године Овом уредБОJ\I је признато осниваље и посто
јаље Универзитетске бибЛИО'I'еке, формулисани су љени задаци 
и прописан је начин руковођења Виблиотеl{QJ'I-I. Према члану 238 
ове Уредбе задаци Библиотеке су били следеhи: 
1 УниверзитеТСl{8 библиотека има да помаже неговање науке у 
свим њеним I'раНЮ,.IЗ н правцима, па за-IО треба да садржи страну 
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С'l'ручну. литературу, енциклопедије, библиографије, велике модерне 
колеКЦИЈе, све докторске 'I'езе, цео научни апараЈ', сва средства 

за научна испитивања. На 'I-ај начин, она ће нашим професорима и 
научrницима пружити литературу о науч.ним Ш1тањима кој,а ИХ ИН

тересују, те због ТOI-а неће морати да иду по страним библиотекама .. 
2,. Наши студен'ГИ 'греба да нађу све потребне уџбенике на наIШ1М 
и c-rраНИl\'I језицима и сву могућу литературу за љихово студирање,. 
~. Она, као народна библиотека, има да пома:ш:е ширење "вишег 
народног образовања", па према томе дуж:на је да прикупља сваку 
књигу о нашем народу и о нашој земљи" 

~" Својом политиком набавке КЊИI'а она мора да одр:ж.И карактер 
Једне савремене .и актуелне библиотеке и да стално иде у корак 
са савременом науком" 

Како су средс-х-ва за набавку књига била врло ограничена Библио
тека је куповала мали број КЊИl'а. Од отварања до 1941, године, 
за 16 I'одина постојања, купљена је свега 20,776 књига и чаСОnИса. 
Међу'IИМ, КЊИ)lСНИ фонд се нагло увећавао куповином на име репа
рација, а нарочито сталним поклонима великих универзитетских 
дентара и појединаца који су своје богате прива'I'Не збирке даровали 
Библиотеци. Од 30,000, колико је имал'а 1926, године приликом 
отварања, неп 1.. септембра 1930. I'одине имала је око 200 .. 000, а 
пред друrи СБетски ра1' преко ЗОО.ООО књига. 

Међу драI'оценим 11 вредним публикацијаl\Ш у фондовима Универзи .. 
'l'етске библиотеке налазиле су се, већ од отварања, дела из на
предн~ и марксистичке литературе, која су, мо:же се рећи, само 
у ОВОЈ Библиотеци без ограничења била доступна читаоцима 

Ова .литература је набављена на исти начин као и остале публи
IШЦИЈе - I{УПОВИНОМ И поклонима Тако је Би~лиотеIШ већ 1926. 
године купила Капитал Карла Маркса на немачком језику и 
набавила целокупна дела Светозара МаРКОВИЋа, Следеfiи постављене 
принципе политике набавке научне литературе, Библиотека је у 
свом фонду имала научна и књиж.евна дела и Маркса, и Дарвина, 
11 ЕНI'елса, и Лењина, и Горког, И Чернишевског, и Светозара Мар-
1\:овића, Симе Марковића, Димитрија Туцовиnа, Васе Пелагића и 
других. 

Дела ових, и осталих С1'раннх н домаћИХ напредних мислилаца, 
била ~y ДОСТУП:Ia студентима чак и у доба најјаче политичке 
реЩ{ЦИЈе" Када Је 1936" I'одине, у дане највеnих немира на Уни
верзитету, др)кавна власт наредила да се из употребе повуче 

:i\ШРКСИС'I'ичка литература, Библиотечн:и одбор је одбио да изврши 
то наређење и налож:ио Управи "да их и даље издаје :на читање 
као научне књиге" То је била одбрана слободе научне мисли и 
:рада у Библиотеци .. Захваљују1iи 'таквом cr-аву, у Универзитетској 
ОI[БЛ:ИО'I~еци за све вре!l"Iе до рата, није вршена нин:аква дискри
!llИнаЦИЈа писаца или КЊИ1-а 

Најбројнији IШРИСНИЦН Библиотеке били су студени,! са СВИХ фа
култета Београдског универзите'I'а~ Број уписаю,!х студената се 
кретао од 245, колико је уписано школске 1925/26" године, до 1344 
уписаиих 19ЗО/Зl. године, Ш1'О је био највеliи број уписаних до 
рата, Затим БРОЈ чи-rаЛaI.;I.а опада, 1935/36" године уписано је Сама 
;:Ј15, да би се њихов БРОЈ пред рат попео на 941 .. Ова кретања су 
директно проузрокована догађајима на Универзитету и ПОЛИТИЧКИl\1 
активностима студената 

зu 

Библиотека је била увек добро посећена, али је број посета варирао 
збor' немира на Универзитету, оБУСIЂва наставе и честог затварања 
Библиотеке. Напади opr'aHa држ:авне власти на аутономију Уни
верзитета, што је значило напад на слободу мисли и научног рада, 
Ј1зазивали су бурна реа1'овања cTYAeHTCI{e омладине, кан:о против 
рада Универзитетских власти у неким периодима, тако и против 
општег стања у друштву. Сваки сукоб, демонстрације, протестни 
штрајкови осеnали су се и у Универзитетској библиотеци, која је, 
иако није била сам центар ових збивања, преживљавала све ове 
доr'ађаје као универзитеТСI{а установа, Тих немирних година, Библио
тека је више ПУ-I'а затварана и није радила са корисющима укупно 
148 радних дана 
Најнемирније I'одине биле су, свакако, 1935 и 1936. После пor'ибије 
студента права Мирка Срзентића у сукобу студената са полицијом 
Библиотека је била затворена читавих 20 дана, од 5. до 25 фебру
ара 1935. године" Још немирнија била је 1936. година, У току те 
године рад је прекидан 6 пута. Зl. јануара 19З6. године одржан је 
у Библиотеци велики студентски политички збор. Студенти су се 
Ћ:ШЛИЛИ да немају другог места за окупљање, јер су им врата 
У·ниверзитета затворена, и, да им је још са:r.ю остала Библиотека. 
Око две стотине студената учествовала је на овом збору и npo~ 
тестовало највише због повреда аУ'гономије Универзитета и кршења 
студеНТСЮ1Х права од стране влас'нс Иако се збор мирно завршио, 
полиција је ушла у зграду БиБЛИОlеке и тако, по ко зна који пут, 
наРУlШ1ла аутономију Универзитета, за коју су се I'одинама борили 
студенти и напредни професори" 3601 овог до[ађаја, Библиотека је 
била за"!'ворена 10 дана, КОликО није било ни предаваља на Уни
верзитету. 4, априла 1936, I'одине ПOIлнуо је студен"!' права Жарко 
МаРИНОБић у време једног ОД највеl1.ИХ штрајкоnа студеIпске омла·· 
дине и БиблиотеIса је опет била за-Iворена" 
Период ДО 1938. IОДине је био нешто мирнији, а тада поново поли
ција упада на УнивеРЗИ'I'ет и хапси С'туденте, На то студенти од
I'oBapajy протес'гним збор ом и тродневним штрајIШМЈ којим је био 
обухваћен цео Универзитет, па и УниверзитеТСIШ библиотеl{а. 
УниверзитеТСIШ библиотека, у оквиру своје делатности, сачувала је 
драгоцена документа и материјал о предратном студентском :1'1 
револуционарном покрету. 

Од 1937" године почео је да излази лист "Студент1С у каме су сара
ђивали и студенти и професори и у њему слободно расправљали о 
свим питањима студентског 1КИВО'I'8 и рада, УниверзитеТСI{а библио~ 
тека сачувала је све, 'осим једног, примерке овог често забрањи· 
ваног листа и поводом 40-годишњице његовог излажења и 40-1'0-
дишњице доласка Јосипа Броза Тита на чело Савеза комуниста 
Југославије и њеЕ'ОВОГ 85, рођендана, издала је 1977, године са 
Универзитетским одбором Градског l{Qмитета Савеза студентске 
омладине Београда, фО'I-О'I'ипско издање "СтудентС1 1937-1940. 
Исто 'lако, УниверзитеТСIШ библиотеIШ сачувала је леТIсе и про-
1ласе који су !Издавани поводом демонстрација, макифестација и 
других aIщија студентске омладине, као драгоцено сведочанство 
предратног револуционарног покрета 

Интересантно је овде указати и на преI·леде из статистичких изве
штаја о најчитанијим књигама у Универзитетској библиотеци из 
тога времена, који се чувају W њеној архивио Од 1935. до 1940. 
године прво место међу страним писцима научницима, највише тра·· 
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:ж:еииМ и читаним, заузима Карл Маркс; од 1938. \'Цо 1940. године 
[\:ао други највише читани писац после Карла Маркса био је 
Лењкн, а као треhи Фридрих Енгелс_ Пред сам рат била је Лењи
нова књига "Борба за бољшевичку партију(<<, највише тражена и 
читана књига у Библиотеци Поред осталих напредних н;њижевника, 
l\IНOrO су читана дела Максима Горко!', 1939/40, године био је 11 
највише читани писац међу страним књижевницима. 
Студентска омладина је у Универзитетској библиотеци стицала и 
своја прва знања о социјалној правди, револуционарним идејама 
и марксизму и та сазнања су је инспирисала у борби "за мир, за 
независнос'Г земље, против фашизма и рата"о МНОI'И од њих су 
касније у Народноослободилачком рату дали своје :животе и израсли 
у хероје Револуције Универзитетска библиотека је сачувала ре
версе са потписима народних херој а Ј елене Ћетковиli, Веселина 
Маслеше, ТрајЈСа Стаменковића, Љубомира Нешића, Мира Попаре, 
Букмана Крушчића, Ђура Стругара, Милоша Бобичића, Милића 
Кељановића, Лабуда Лабудовића, Бранка Делетића, Бука Кнеже
виliа, Сафета Мујића и МНOI'их других. 
Период рата и окупације донео је Универзитетској библиотеци мно
,е недаће" У једном крилу зграде, која је бомбардована 1941. го
дине била оштећенп, смештена је неко време једна немаЧIЩ војна 
јединица~ Рад са корисницима је обустављен, КЊИ)I{НИ фонд није 
допуњаван, а управник Урош Џонић је пензионисан. По наређењу 
окупатора одмах је, по тачним списковима, чак и са сигнатурама 
књига које су ИћIали, вероватно преко својих агената, издвојена 
11З фонда маРl{систичка литература, склоњена у једну просторију 
JI закључана, 3а'I'ИМ су по наредби, издвојене књиге напредних 
писаца, писаца Јевреја, књиге о Јеврејима, као и све ан-гигерманске 
књиге, Један део ових књига однет је на Ан-хикомунистичн:у из
ложбу и тако нестао, Издвојено је и неIШЛИIЮ хиљада књига и бр 0-

шура из области југославике, односно балкаНИС'Iлке, спаковано у 
седам сандука и о"Гпремљено у немачке научне библиотеке .. 
()дмах по завршетку рата, на интервенцију Библиотеке, а уз пОМОn 
наших војних l\П1сија, хиљаде књига пронађене су !на територији 
Аустрије и враћене Библиотеци. У току ДРУГОI' светског рата не
повратно је нестало из Библиотеке он:о две хиљаде вредних књига, 
3ахваљујуnи дрлсању слу::жбеника lшји су у Библиотеци радили 
под врло тешк:им ОКОЛНОС'I'има, више фОРћtaлно, али са убеђењеl\I 
да је у питаљу велИlШ културно добро, које треба сачувати, дра
гоцени фондови Библиотеке су спасени, као и нумизматичка збирка 
изузетне вреднос'аI Iюја је припадала БеOI'радском универзитету" 
Посебно осећање одговорности у тим тешким данима ПOI{Взали су 
домари БиБЛИО'Iеке 
По ослобођељу Београда, крајем октобра 1944. године пос'гављена 
је за управнИ}{а Универзитетске библиотеке Милица Продановиn, 
библиотекар "УЮ1верзитетске бибmютеке, I{oja је за време окупа
ције била у ЛОI'ору на Бањици и затим пеНЗИОнисана, У то време 
Универзитетска библио'гека била је једна од ретких сачуваних 
библиотека у Србији, мада са видним оштећењима, без стакла на 
прозорима, без огрева, са поломљеним инвентаРOJlil, разбацаним и 
оштеnеним књиr'ама и ка1'алозима и са много мучних трагова које 
је за собом оставила немачка окупациона војска 
Првих дана по ослобођењу Библиотека добија партизанску С'I'ражу 
да би зграда била обезбеђена, а истовремено када и болнице добила 
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је стакло за прозоре како l{њижни фондови не би страдали од 

кише и CHer'a" 
Одмах се почело са радом на рашчишћавању и сређиваљу зграде, 
..11агацина КЊИI'а и јавнш' !{атаЛОlа, јер су се читаоци убрзо почели 
обраћати за ЛЈнературу HeOnX~ДHY за обнову и ширење просве'l'~, 
науке и културе у опустошеНОЈ земљи. О тим првим данима рада 
у слободи речито сведочи l{азивање Милице Продановић: "Ми се 
нисмо смели ограничнти само на рад у Библиотецк Требало је за 
рад оспособити и рејонске библиотеке. За те НОВОфОРIlпч~ане библио
'Iеке морала су се написати и правила и ~ПУ'I'с'гва за Једнообразна 
пословање, окупити просветни радници КОЈИ би l\Юl'ЛИ да раде у 
ПIМ библиотекама н оспособити их за стручни библиотекарски рад. 
Зато су ОРI'анизовани l{урсеви на којима се, поред oc-r'аЛОI', пре
давало о књизи И }beHOl;I значају за народно просвећ.ивање, 3цтим 
се ишло по фабрикама, !'де су држана предавања о прикупљању 
књига о читаљу и стварани такозвани црвени ку'гићи и постав
Јьани 'темељи првих СИНДИI{алних бибЛИО'I'ека~1< 
Иако малобројан. С"I'РУЧНИ кадар Универзитетске библиотеI{е ставио 
је, са пуно ентузијазма, своје богато С-1РУЧНО знање и искуство 
у службу развоја не сама Универзитетске библиотеI{е, већ и раз
~oja библиотекаРС'I'ва У нашој земљи' 
у социјаЛИСТИЧlшј заједници Београдски универзитет доживљава 
пуни замах свог развоја. Универзитетска бибЛИО'I'еIШ l"!рилаI'ођава се 
НОВНћl захтевима, настојећи да иде у корак са раЗВОЈем Универзи
тета и са развојем библиотекарства У свету, 

Године 1946 за свој удео у предра'ТНОМ н~предном студентс.ком по~ 
крету, за часно др::;кање за време непрщатељ.ске окупаЦИЈе и за 
свој рад на обнови и изграДrЬИ, Библиuтека Је поводом про~лаве 
100-1'ОДИШlыще рођеља Светозара Марковића, борца за соци]али
сrички преображај друштва и претече марксистичке мисли У нас, 
добила свој данашњи назив - Универзитетска библиотека "Све-го
зар Марковиn" Маршал Тито је тада поклонио 100.000 динара за 
набавку дела MapI{Ca, Енгелса, Лењина, ГО:РКOI', Пушкина, ЉеI?
l\юнтова и Мичурина, l{aO и за lш1iIплет СОВЈетских енцшшопеДИЈа 

н речнИIШ на руском језику. 

Ј'одине 1947 Библиотека је први пут постала самостална универзи
тетска установа са сопс,гвени1\'[ буџетом Међутим, првим ЗaI{QНОl\-~ 
о универзитетима, доне-гим после рата 1956~ I'одине, њен п~ложаЈ 
није био дефинисан, Стога је Универзитетска библиотека у Једном 
дужем периоду, око две деценије, била ван Унив~р~итета, аДМИН~I
стративно повезана са опШНШ:Оl\I Палилула, на ЧИЈОЈ се терИТОрИЈИ 
налази зграда О тОћ'1е сведочи писмо, из 1967.. године, управника 
Универзитетске библиотеке упућено ре~пору Београдског универзи
тета: "БнбшютеIШ је посве изолована од учешћа у животу и раду 
Универзитета, Универзитет је не третира као свој сас'гавни део, 
није заступљена ни у једном Њ~OM органу, а сам CTa'I'YT Универзи
-те1'а ни једном речи не спомиње Библиотеку, иан::о она, на СВИМ 
универзитетима у свету Hr'pa значајну улогу':' 
Ј,'lако одвојена од Универзитета, Библиотека Је и У овом периоду 
настојала да развија функције савремене Универз}петске библио
текео Међутим, овај други период удаљенос'I'И од Универзитета, 
оставио је видиш' 'rpaI'a и многи проблеми Библиотеке нису аде
кватно решавани, а последице се осећају до данасо 
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Тако, на пример, оправдани захтеви за проширење простора за 

С!l'lештај КЊИI'а, за поправну и рестаурацију зграде која је рапидно 
пропада ла, нису подр:ж:авани од Универзитета. Осим тога, стагни
рала је и набавн:а публикација, а многе давно УСПОСЈ'ављене и одржа
ване међународне везе са библиотекама су прекинуте, да би поново 
о:живеле тек :много годvш.а касније. 
Период поновног успостављања нормалне сарадње са Универзите
'IOM и свим њеl'ОВИМ институцијама, уследио је после 1971. године, 
откада је поново у Ста'гу'гу Универзитета, а нарочито од 1978, године, 
када су донете Измене н допуне 3ан:она о високом ши:олству 
Србије, на основу којих се у Универзитет могла удру:жити и Уни
верзи'гетска библиотека, 
То је О!l1Ol'Ућило да се Универзитетска библиотека развија као ма
тична за библиотеке Беоr-раДСI<ОГ универзитета, а по Закону о 
GиБЛИ01'еЧI\:ој делаТНОС1'И Србије, од 1977. године, и као матична 
библиотека за све високошколске библиотеI{е четири универзитета 
у Србији. У овом периоду формира се и Заједница библиотека Уни

верзи'гета. Тиме се јача II'IpelKa високошколских библиотека и форми
рају основе СИС1'ема научно-технолошких информација на уни
верзитетима. 

Као извор сазнања о светским токовима науке, кул'Х'уре и умет
ности, који утиче на богатство СЈваралаштва, на образовање и поди .. 
зање високошколског кадра, као ризница страних и домаћих на
учних публикација са OI{O милион и по јед'ИZИЈ-Ща, са формираним 

датотекама, са развијеном издавачком делатношћу, разноврсним 
културнообразовним аК'I':ивностиыа, као центар за научне информа
ције и рефералну делатност Библиотека I{ао научно-наставна база 
учествује у HaCTaBHO!l'l процесу и научно-нс'Х'рюкивачком раду на 
Универзитету. 
По својој фУНlщији, фондовима са којима располаже разгранаТО1\! 
сарадњом са библиотекама у ЈУI'Oславији и у CBe'l'Y, Универзитетска 
библиотека објективно преДС'I'авља институцију чији се значај ЈI 
фушщиј а не or'раничавају само на Београдски универзитет и ре
пубшшу Србију. Њене фондове и информације I{ОРИСТИ 01{0 150 
иностраних библиотеI<а и стотине библиотека из целе Југославије. 
у оквиру размене пуБЛИI<ација, Библиотека следи нове путеве 
ilIеђународне размене }юје остварује Београдски универзитет. Поред 
тога, она је сама развила BeOl\Ia успешну сарадњу са огромним 
бројем библиотен:а у свету, Тако Библиотека размењује пуБЛИI<а
ције са 42 научне институције у САД од којих са 32 универзитета: 
у СР Немачкој са 27 научних инсп,ауција од којих 11 унивеРЗИ'l'ета; 
у СССР са 24 научне инс'Ппуције од којих 9 универзитета; у ЧехQo< 
с.аовачкој са 22 научне институције од }шјих 4 универзитета итд. 
Укупно са 419 научних институција, од којих са 182 универзитета 
Врло је интензивно организована сарадња са свим универзитет
СIGПiЈ и националним библно'гекама у Југославији, нарочито преко 
Заједнице јУI'ословенских националних библиотека и Савеза дру
штава библиотекара Југославије Многе иницијативе за сарадњу 
потичу из ове Библиотеке, Кроз ту сарадњу и размену она пред
ставља, у одређеном смислу, не само београдску већ једну од 
југословенских универзитетских бибШЮ'l'еI<а 
Захваљујући развијеним везама са многобројним библиотекама у 
иностранству расте размена научних информација у циљу упозна
пања научних радника и студената са резултатима научних истра-
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:живања у свету. Ова Библиотен:а представља један део међународ
ног информационог система, тако да читаоци могу да користе фОН
дове и информације библиотека из целог cBe'I"a, нарочито из нај
већих европских и америчких библиотека. 
Да би УнивеРЗИ'l'ет као највећа научна и наставна институција, 
обезбедио бржи развој научно-истраж:ивачн:оI' и наставно-научног 
рада и повећао друштвену ефикасност образовања, потребно је мо
дернизовати технолor'ију рада и пословања и створити јединствени 
систем Iшмуникација, не само у оквиру Београдског универзитета, 
већ шире, ради БРlкег ПРОТОl\:а научних, теХНОЛОЩI{ИХ и других 
информација. 
У овом тренутку започела је генерална реКОНСТРУIщија зграде Уни
верзитетске библиотеке, Iшја је oMol'yheHa ангажовањем Универзи
тета и великим разумевањем ДРУШ"l"вено-политичких заједница 
Града, Републике и СИЗ-а усмереног образовања за територију 
Републике који обезбеђују ма7еријална средства. То ће омосу!;ити 
увођење нових технологија у процесу рада, непосредно УI{ључивање 
у јединствени систем научно-технолошких информација у Србији 
и ЈУI'ославији и непосредно повезивање са базама података у 
свету 

Универзитетска библиотека деловала је у сн:ладу са циљевима које 
су поставили великани наше националне I{У лтуре и науке. Њеном 
развоју дали су најдрагоценији допринос највећа имена БеOI"рад
екО!" универзитета: Павле Поповић, Јован Цвијић, Александар Белић, 
Веселин Чајкановић, све до савремених неимара нашег научноr 
и културноI' lкиво'та. 

у духу са традицијом и улогом коју је вршила делујући на гене
рације и r'енерације студената у духу социјалис'I"ИЧКИХ идеја и 
слободарских традиција, Библиотека је одувек била у фУНIщији 
задатака и ПРOI"рама ВеOI'радског универзитета, 
Према својим МОГУћностима Библиотека се аК'ншно укључује у 
наставни и научноистражмвачки рад, постаје њ:ихов неопходни 
предуслов и тиме C'I'Bapa могућност за боље и ефvш:асније СIУДИ
рање и развој научно-ис"!"раживачкOl' рада на Универзитету" 
"у "Ј'ој повезаности са славном прошлошh.у садрж:ана је и садашњост 
Универзитетске библиотеке "Свеl0зар Марковић", која је ту пред 
нама, у којој видимо "т"рајност и 'трајање овог српског, јУI'ословен
ског и европског духа ширења КЊИI'е, наун:е и знања у служби 

народа и образовања младих генерациј а 
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НЕДА БОЖИНОВИЋ 

До.lft УдРУ;Jlсеља сШудеllШКlIља Београдског 

УIl11веРЗlllllеiUа* 

ИЗГРАДЊА И ОТВАРАЊЕ ДОМА 

Удру:щ:ење студенткиља Београдског универзите'I'а, основано 1922 
године, настојећи да студенткињама осигура боље услове С'Iуди
рања, већ је школске 1924/25 године ОТПDчеЛD са прикупљањем 
средс-rава за свој ДОМ. Почетком ИЗI'радње Студентскшс дома 1926 
I'одине, ова Эlщија УДРУJI{ења полако је јењавала, Очекивало се 
да ће и С'lудеНТЮ1ње маhи да станују у '101'1'1 опште!l'1 Дому,. ТИМ 
пре што су и оне, I\:ао и студенти, обавезно, ПРИЛИН:Оl\I уписа, упла
ћивале одређену суму у "фОНД студентског Дома" из и:ог се дели
мично финансирала љегова изградља. Крајем 1927> године, нешто 
пре отварања ОВО!' Дома, сазнало се да у љему студеНТЮ1ње неnе 
МОЋИ да станују. Уследила је протестна резолуција студенткиња 
и више написа у тадашњој с'гудеН1ској и дневној штампи у корист 
захтева да им се осигура ДО!\IСКИ смеш'гај Министарство просвете 
и Реи:тор обећали су им да ће ослободити неку заДУЈкбинску зграду 
за дом и, да ће студен'I'И наставити са упла'I-ама у "Фонд студент .. 
СIЮГ ДомаН из кога би се финансирала евентуална изградња и Дома 
за студенгкиње, Министарство просвете одобрило је Удруж:ењу 
да мож:е продавати купоне - "циглице" ради прикупљаља сред
става за изградњу Дома, али само у )н:енским гимназиј ама. 

Не чекајући реализацију предлorа који су се нудили, Управа Удру. 
;,кења закупила је једну приватну зграду у у лици Кнеза Милоша 
број 49 и ТУ отворила први ДШ\I студеl'пкиња, у јесен 1928, године,. 
Дом је био веома скрш.1НО опремљен добровољним прилозима више 
женских друштава И Црвеног KpC'I·a,. У њему је станова ло 25 сту
деНТЮlња ПочеТIШ1\1 следеће, школске 1929/30" године, Министарство 
просвете изнајмило је УДРУЈн:ењу један сара! у заДУЈкбинској 
:.згради у Узун Мирн:овој УЛИLЏ1 број 9, У овом Дому могле су ста
нова'I'И 43 студеН'I"киње.. Иако је ДО!l'1 био BeO!l'Ia СКРОћlан и малог 
капацин~та, приликом њеI-ОВОI' свечаног отварања у јесен 1929 
године, изра:ш:ено је :мишљеље да је ДОМСЮ'l смештај студенишња 
коначно решен, Али, под притиском све израженијих захтева СТУ
денткиња, Управа Удру:асења, са председницом Драгињом Попс
-Драгић, улож:ила је, непосредно по избору крајем 1930, l'одине, 

• (JlЗП9Д ЈIЗ Шllрег рада (1 Дому JI Удружењу С1'удеllТЮlња Јtоји је у ПРlIпрС1\Ш за 
Ш1'а.мпу. Аутори су Неда БОЖlllIOПllћ, др слашta 1\10Рltћ-ПеТРОПllћ, др Дсса Про
Tl1h-Х1):УШЈ1'ша, др Дсса КОС:lНОП1l)Ј.·ЋеТI{ОUIlII. u др љуб1lНКа. Ћ1IР1lћ-БОГСТllћ), 
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видне напоре на сређивању nOCIojefieI' Дома, а ради изградње новог 
Дома, затражила плац од Опшгине града Београда. Крајем 1931. 
године, повела је уз помоfl. Рен::тората и Југословенског Ћ(енског 
савеза аlщију за прикупљање добровољних прилога и обновила ра
није дозвољену продају купона - "ЦИI'лица", Ове купоне студент
киње су продавале у Београду и својим !l-lеС'I'Има, не само у Јкен
ским гим:назијама, веЋ. и у разним установама и предузећима, као и 
појединцима. Истовремено, обновљен је и захтев Ректорату да се 
поново уведу обавезне уплате студената у "Фонд студентског 
Дома". Ректорат ову обавезу није увео, већ је дозволио Управи 
УДРУЋ(ења студенткиња да ПРИЛИIЮМ уписа студената сама при

l(ј-пља добровољне ПРИЛOI'е за изградњу Дома студеН'гкиња, Тек 
1933.. године, уведена је за све студенте обавеза да приликом 
уписа уплаћују одређену суму, с тим што ће се 'IaKo прикупљена 
средства делити између Удру:жења студенткиња и Опш·ге С'I'Удент
ске мензе" Управа је средила администрацију и финансијско посло
вање у Дому у Узун Мирковој улици Донела је Правилник о при
јему у Дом и реду у Дому удружења студенткиња (у даљем ,·ексту 
Правилник), у који су унете и одредбе о управљању Домом 
Почепюм 1931, године, почела је са радом студентска задруга за 
рад и штедњу "Самопомоћ" Исте године основана је и менза за 
студенте Медицинског и студенте Пољопривредно-шумаРСIЮГ фа
култе'I'а. За студенте Муслимане отворен је Дом друштва Гајрет 
"Осман ЋикиЋ" у коме је С'ташовало 01\:0 30 студениа1Ња, не само 
муслимаНЮ1. 

На студентске демонстрације против Шестојануарске ДИI\:татуре, 
које су започеле у новембру 1931, године, Влада је одговорила 
драстичним мерама којима је ПО1(ушала да онеМOIући сваку поли
тичку акгивнос,!' студената, Између осталих мера доне-rа је Општа 
уредба о универзитеТИl\'Iа Iшјом је ограничена аутономија универзи
тета као и рад студеН'I'СКИХ удруж:ења" Студентски домови, мензе 
и друге економске организације потпале су под непосредну IШН~ 
'!'ролу Министарства просвете, Према Уредби, министар просвете био 
Је овлашћен да донесе општи правилник о студентским домовима 
и мензама, да .потврђује посебна правила за сваки дом или мензу, 
да сам одлучу]е о управљању '1'1'11\'1 установама, независно од тога 

да ;N:И су оне државне, или прива'гне, и да ли су оне у саставу 

Универзитета или су самос,r-алне, Такође је био овлашћен да про
пише Правилник о раду СтудеНIСIШГ дома и да именује његову 
Управу .. У јануару, 1932,. I'одине, министар просвете је Дом студе
Ha'I1a, КОЈИ Је био УС'I'аиова 'Универзитета од његовог отварања до 
тада, прогласио краљевом наследном својином, иако је било познато 

да Дом није подигнут краљевим средствима, већ прете:жно ДРУ1ИМ, 
међу остаЛИl\I и С-Iуден-rским .. МИНИСIар је сменио и Управу Дома 
студената састављену од професора Универзитета, именовао новог 
упраВНИI(а и променио љегов назив у "Студентски дом, задужбина 

!{раља Александра Г'. (Под ПРИТИСКОМ двора и Општина града Бео
Iрада пренела је плац на коме је Дом сазидан у краљеву својину 
и на захтев двора ослободила га плаћања преносне тш(се). ДОМ је 
исељен да би се по новим КРИ'Iеријумима примили студенти 
nбеспрекорног владања" и онемогућило напредним студентима да 
станују у њему . 
у току 1931. године, Управа Удружења студенткиња је на основу 
Правилника о пријему у Дом и реду у Дому формирала Одбор за 
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Дом и за прву председницу Одбора за Дом изабрала доц. др Ксе
нију Атанасијевић, Према Правилнии:у, председница Одбора за 
ДОМ l\10Iла је бити Јкена, професор ИЛИ доцент Унvшерзите'l'а, а 
rютпредседница Одбора је била -председница Удру:жења студенткиња. 
Чланови Одбора су благајница Удру:щ:ења н:оја је и благајница Дома, 
једна студенткиња коју бира скупштина УДРУЈкеЊ8, једна студент
киња коју бирају студенпrnње из Дома. Управа је овај Правилник 
поднела на одобрење Универзитету ~ Универзитетски сенат је дао 
своје примедбе и сматрао да Удру:ж:ење не може самостално бирати 
председницу Одбора за Дом, да у Одбор за Дом ,'реба да уђе више 
наставнии:а, које ће, 1\:ао и председнх.щу Одбора, именовати "Уни
верзи-гетски ('Јна'!', Управа Удрулreња се '1"OI'l'le енер!"ично супротста
вила. ИстаКЈ.8 је да је Удру]кење студенткиња само основала Дом, 
да се Дом сам издржава, да је Удружење само изабрала председ
ницу Одбора за Дом и да не одсrупа од решења садржаних у 
Правилнику. Сенат је нан:он ТOI"а, 1. априла 1932, године, потврдио 
Правилник како га је Управа Удру:жења студенткиња предло:ш:ила, 
иако је у међувремену донета Општа уредба о универзитетима по 
којој Универзитетски сенат није био овлашnен да одобрава правила 
студентских домова, 

Спшти.на града Београда доделила је Удружењу С'IудеНТЮlња плац 
.за зидање Дома у тадашњој улици Краљице Марије, сада 27" марта 
број 48. Према уговору од 9. децембра 1931. године, између Општине 
града Београда и Удружења студенткиња, Удружење је на плацу 
који остаје својина Општине могло зида'ти Дом и могло се заду
ж:ивати ради зидања зграде уз саI'ласност Оrшrтине" По изградљи 
Дома, Удружење је било обавезно да уредно отплаliује дугове. 
УКОЛИН:О то не би на Bpel'l'1e чинила, Општина је могла да му 
одузме део, или целу зграду, и да је сама користи за сличну 
намену_ 

Нова Управа бирана у летњем семес'ГРУ 1931/32" ШКDJIске године, 
за чију је председницу поново изабрана Драгиња Попс-Драrиli, 
обавила је све потребне предрадље за почетак зидања Домао Ва
кључила је уговор са грађевинским предузећем, пријавила Општини 
почетак зидања.. Камен темељац поло:ш:ен је 31. он:тобра 1932. го
дине. ДОМ је почео да се зида према пројекту који је, као свој 
прилог дому, бесплатно израдио арх Игњат Почовић, службеник 
београдске Општине. Предрачунсн:а сума за изградњу Дома изно
сила је 1~525ЛОО динара. Управа УДРУlкења се веома смело одлу
чила :на овај подухват Прикупљена готовинска средства са којима 
је располагала износила су нешто више од 300 .. 000 динара, Очеки
пала је да ће прен:о добровољних прилога обезбедити притицање 
потребних средстава у току саме изградње, што се није у потпу
нос'п! остварило. Због ТOI'а је 1933. и: 1934. године ,Долазило до 
повремених застоја у изградњи, па је Управа од Универзитета, од
носно из фонда Луке Ћеловића добивала н:раткорочне позајмице 
ради исплате извршених радова Добила је и прилог од Краљице 
у износу од 300000 динара. Управа је ради Tora одлучила да се 
ДОМ назове: .. Дом удрулсења С1уденгкиња "Краљица Марија". Ра
дови на изградњи Дома су н:оначно обустављени 1934, године, јер 
Управа није могла да прибави средства за завршне радове. Зајам 
од Хипотекарне банке у износу од 400,000 динара који је Управа 
тражила још почетн:ом 1934 године, одобрен је тек у мају 1936,. 
године. 
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у периоду од 1931-1936 године, студенти су на Београдском 
универзитету водили низ акциј а са општим ПОЛИТИЧIП1Ј\'1 захтевима, 
за ауrr·оно.м:ију Универзитета, али и бројне акције за пабољшање 
~/слова студирања, за обнављање рада и оснивање нових студент
ских стручних И економских организација" Главни ослонац напред
ног студеН1СIЮГ покрета постала су студентска стручна удру]кења. 

Кроз њих је l{аналисан највеnи ,цео револуционарне борбе органи
зованих студената комуниста БеограДСIШI' универзитета, АIЩИОНИ 
одбор студентских сrруqних удружења (АОССУ), оформљен среди
ном 1934, године, постао је признати представник студентског по
l~pe"I'a пред Универзитетским влаС'I"ИЈ\'Ia и јавношnу, Истовремено је 
био један од реализатора по.литине КПЈ на Универзитету" 
Све ове акгивнос'I"И пролазиле су мимо Управе Удружења СI'удент~ 
киња, која се није мењала од 1932, године" Председница Драгиња 
Попс-ДраI'иh, несумњиво веома агилна и упорна на изградњи Дома, 
својим схватаЊИl\1а и с'гилом рада довела је до подвојености између 
Управе и чланства, па и: у самој "Управи, Није сазивала састанке 
чланства, као ни годишње скупштине У дружења ради полаr-ањн 
рачуна о раду, па ни онда када је веnина чланица Управе већ 
дипломирала или апсолвирала. Настојала је да УдрУ:lкење држи 
по страни од свих ПQJППИЧКИХ збивања на Универзитету, јер је 
сма'грала да оно не треба да се бави ПОЛИ'IJ1IЮМ Њено понашање 
н застој у изr-радњи Дома резултирали су незадовољством студеНl
н:иња СТOI'а су студенткиње IЮМУНИСТИ чланице Удружења, већ 
1933~ године, повеле акцију за сазивање годишње скупштине и 
избор нове Управе Акција је безуспешно настављена током 1934 
и 1935, године, иступало се на студеНТСI<Иi\I скуповима и општим 
с'гудентским зборовима 1934 Ј[ 1935, године, па је овај захтев 
нстакнут и у резолуцијама тих зборова, Председница је прелаЗIIЛП 
прш\О ових захтева студеннсиња При том су јој на РУН:У ишле 
опште прилике на Универзитету. 

Скулштина коју је, МИМО воље председнице, на захrев С'гудент-
1\:иња чланица Удружења и АОССУ, peKrop др Иван Ђаја, зан:азао 
за 20,. јануар 1935. I'одине и ОДЈЮЖИО за 3, фебруар, није могла 
бити ОДР:lI<:зна збor· ДOI'ађаја Iшји су 'Тих дана избили :на Универзи
[ету поводом избора за Сrудентско правничко друштво, због хапше
ња која су уследила, о'гвара:ње логора у Вишеграду, С'rудентскю,,: 
демонС'грација 1. фебруара 1935 .. I'ОДине и убиства Мирка СрзеН'I'иhа 
Захтеве студеНТКИl-Ьа за одрж,авање годишље СКУПШ"I'ине Удруж:е:ња 
крајем 1935,. и почеТКа1\! 1936 године, као и друге захтеве АОССУ 
(враћање ДШiIа С'I"Удената Универзи'тету, поништење ДИСЦИПЛИНСI<ИХ 
н:азни С1удентима изречених збоr· орrанизовања или учешћа у 
штрајку у Дому студената, распуштање 'Iерористичких про-фаши
СIИЧI<ИХ орr'анизација на УнивеРЗlпеI'У, укидање "Универзитетсю:::: 
стра:ж:е", уведене јануара 1936, године п др), Нови реIПОР др Вла
димир Ћоровиn упорно је одбијао, Пошто се студентским захтевима 
није излазило у сусрет .. АОССУ је у априлу 1936. I'одине прогласио 
rенерални штрајк који је после 25 дана завршен тако што је 
ректор поднео ОС'I'ЗВИ:У и што су сви студентски захтеви у основи 

испуњени Између осталих, реК1 ор др ДраI'ослав Ј овановић одобрио 
је и одр.жавање "Обнављачке" скупштине Удружења студенткиња, 
па је 17" Ј\lаја 1936. године, изабрана нова Управа удру:жења са
СIављена од напредних студеНППlња Председница је била Лепо
сава Михајловиh - Опи, студен!' '1'ехнике, за време рата секретар 
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једне партијске организације у Београду. Стрељана је 1943. године. 
Непосредно по избору, Управа је н:ао свој ОСНОВНИ задатак поставила 
.довршење и отварање Дома. У 'rOKY лета, зграда је довршена ОД 
зајма у износу ОД 400.000 динара н:оји је Хипотен:арна банка одо
брила Управи почеТIЮМ маја 1936, године и краљичиног прилога 
ОД 50 000 динара~ Са веn раније y-rрошеНИ1\1 средствима, цена 
зграде изнела је 1729"518 динара" (ПО сразмерној процени данашњих 
200"000"000 нових динара Средства за опрему Дома Удружење није 
имало, па је стorа Управа повела широку ан:цију за њихово при
ltупљање, По савету новог 'Управника Дома студена'r'а проф" др 
Радивоја Кашанина, и у С81ласности АОССУ, Управа је наставила 
сарадњу са тадашњим министром просвете Добривојем Стошови
ћем, коју је започела бивша Управа крајем 1935 године у вези 
са .до,?ијањем зајма за довршење Дома .. У тој веома широкој aIщији, 
КОЈУ Је и дневна шта.мпа свестрано ПОДРlкапа, добивена су од лаје .. 
,D,инаца и од више предузећа, установа и друштава средства у 
новцу и у натури, довољна да се Дом опреми новим намештајем, 
посуђем и постељиноЈ.\1 Прилоге су у току лета и почетком јесеЮ'I 
1936 rодине, прt,шупљале чланице Управе и не мали број активних 
студенткиња, УI-лавном ЛИЧНИМ посетама евентуалним дародавцима, 

Управа је осим TOI'a обезбедила сталну годишњу субвенцију од 
ОПШI'Ине r-рада БеОI'рада у износу од 8000 динара 1\:ао и субвенцију 
Министарства просве'Iе у износу од 50~OOO динара, Ове субвенције 
i\ю[-ле су се користити искључиво за отплату дуга УнивеРЗI1"гету 
Хипотен:арној банци у укупном износу од 604,000 динара. (Мини~ 
старство просвете је субвенцију 1939 године смањило, а 1940" 
I"ОДине укинуло) Огроман посао око довршења Дома И њеГОВОI
опремања СlудеНlIПlње су уз непосредну помоћ АОССУ, Универзи
ie'Ia и Дома CI'YAeHa"la успешно завршиле, 
Одмах по преузимању недовршеног Дома, Управа удружења СIУ
~енткиња х-ражила је пот'одну JIИЧНОСI за управитељицу Дома,_ Иако 
Је министар просвете сматрао да њеЈуrу припада право да именује 
управитељицу. Управа је у лего 1936, године сама на то место 
ИМ~НОБаJIа Милу Димић, Х-ЛУМИЦУ и н:њижевницу, која је због 
СВОЈИХ ПРОI'ресивних схватања нешто раније била отпуштена из 
Народнот' ПОЗОРИШ"Г<:l, Непосредан повод за '1'0 била је представа 
"Снле", њена драматизација дела романа Бранимир а Ћосића ,По-

" п ' К0ll!еио поље. редстава се са успехом приказивала, али је због 
СIЮЈИХ прогресивних порука скинута са репер ['оара Народнor- позо

рншта ДелаТНОСI Миле Димиli у Дому није се ограничила са1\-Ю 
на обављање ДУ:'ЖНQСТН упраВН-Iељице, Она се ненаметљиво уи:љу
lJнла у све uкпшности студенткиња У Дому Дом је као економску 
установу водила беспрекорно. OC-ИI'l'1 ТOI-а је својим саветима, личним 
везама у круrшзнма напредних ПО30рИШНИХ радника као и у l-:PY
I'овима ю-ьн:жевника, пубшщисr-а и новинара и својим несеБИЧНИl\-I 
залщ-ањем допринепа да се у ДОЛ'!У развије самоуправа, негује дух 
ДРУ1арства и топеранције и да се ДОћ'! испуни БOI·аП·[Ј\iI и разно
врсним l-:УЈИ-УРНИМ ЖIШО-ГОМ. 

Управа је именовала и ос-} ало особље у ДОl\IУ, Уз многобројне друге 
нослове (УI'овори са добављачима хране, набавка OI'рева и зимнице 
I! сл.), Управа УДРУlкења обавила је и прије1\'1 студенткиња у Дом 
у ТOI:У новембра 1936 године. Дом је у почетку примао 100, а 
lЩСНИЈе ~10 Сlуденткиња, Осим соба за спавање, имао је велику 
трпезарщу повезану са простраНИi\1 холом, велю-:у учионицу, бнблио-
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теку са читаоницом:, стан и канцеларију за управи-rељицу, канце
ларију управе "УДРУ1кења и собу за дневно окупљање студенткиља, 
популарно названу салон, 

Већ насељен студенткињама и углавном организован, ДОМ је све
чано отвореи 4. децембра 1936 године 

СТАТУС И ИМЕ ДОМА 

~"поредо са раДШ,'I на довршењу и опремању Дома, Управа Удру
:ж,ења студеН'I"киња разматрала је и унутрашњу организацију Дома 
и начин управљаља Домом. Веli 26. јуна 1936, године, на ширем 
састанку Управе и чланица Удру:жења, усвојен је нови Правилник 
Дома УДРУlкења C-I'Уденткиња и поднет на потврду Ректорату. Према 
њему, Дом је самостална YC'I"aHOBa Удру:.жења студенткиња и носи 
назив "Дом Удружења c-туден:ткињаН , ДОМОМ управља Одбор за 
ДОМ. Одбор је одговоран скупш-гинн Удружења и под надзором је 
Универзитета, Састављен је од седам чланова које бира СКУnШ'1'ина 
Удружења студенткиња, односно студенткиња из Дома, Председ
ница Одбора је жена и то професор, доцент, лекr-ор или асистент 
Универзитета, ПотпредсеДНЈща је председница Удружења студент

киња. БлагајнИI-: Дома је други благајник УДРУlI-:ења. Чланови су 
две с'туденткиње које бира годишња скупштина Удружења И две 
С'гуденткиње из Дома које бирају студенткиње из Дома почетком 
сваког семеС'l"ра" У Одбор привремено улазе по један преДС'1ЋВНИК 
универзитетске власти и представник Опш'тине града Београда са 
правом учешћа у одлучивању само О оним финансијским питаљима 
која се односе на обезбеђење исплате дуга УнивеРЗIн'ету и Хипо
teI-:арној банци.. Надзорни одбор од шест чланова кон-rролише рад 
Одбора за Дом и о раду Дома подноси извештај Универзитету. Са
стављен је од 'I'ри професора или доцента "УfНlИВерзитета, IIшје име
нује Универзитетски сенат, са листе професора и доцената коју 
предлаже Скупштина УДРУlкења Сlуденткиња, као и од "I'рИ c-гy~ 
денткиње које бира Скупштина Удружења, Одбор за Дом одлу
чује о пријему у Дом, о распореду студенткиља по собама, о де
;Ж:УРСIвим:а Чllаница Одбора и:ао н де:,ш::урствима С'I-уденткиња у 
дOiиу, И:зриче казне студеНТЮ'lњама lюје се не придржавају домскQ1" 
реда Одбор именује управитељицу ДШ\Iа која је извршни opr-ан 
Одбора и истовремено економ Дома, именује и остала особље у 
Дому, Правилник је садржавао и одредбе о пријему у ДОМ И О 
кућном реду Дома. Предвиђао је и да њега самог, односно њeГOB~ 
измене и допуне потврђују унивеРЗИ-Iетске влас'ти н министарство 
просвеlе 

По примедбама Одбора за преглед правила С-l-удентских удру.жења, 
:У-права је морала ПРИХ.ва'IЯТИ 1\:ао назив дома - Дом У дружења 
с-r-уденткиња "Краљица МаријаН • Овај Одбор је то тра>ю1О зБOI
lOf-а што је у дневној штампи био објављен службени IЮЋ-Iинике 
маршала'Ја двора да 11е се ДОl\I звати именом краљице.. (Одлука 
бивше Управе Удружења 11 сагласнОСт двора 1933 године - прим, 
путора) .. У погледу начина управљања Домом, као и других одре
даба Правилника, Одбор је учинио извесне примедбе У циљу пре
цизирања teI-:с-га Дао је своје мншљење да се Правилник уз исправке 
може одобритк Управа је прихва'I'ила примедбе Одбора и исправ-
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љени, сада - Правилник О Дому Удружења студентн:иња "Кра
љица Марија" - поднела Универзите'гу почеЂСОl\I новембра 1936~ 
године на одобреље Универзитетски сена'Г Иl\'Iеновао је посебну 
комисију за преr'лед преДЛО.женог Правилника (проректор Петар 
Ыицић, проф. Душан Томић, и проф. др Радивоје Кашанин). Усва
јајући мишљење комисије као своје, Универзитет'ски сенат је упу'тио 
Правилнин: министру просвете на одобрење" Према 'ГОМ мишљењу, 
'I'ребало је ограничити ингеренције скупштине УДРУЈкења у погледу 
избора чланица одбора за Дом и овластити УнивеРЗИ'I'етски сена'!' да 
он самостално именује више чланова Одбора за Дом и више чла
нова Надзорног одбора као и њихове председн:ике. Сматрао је 
Јакође да управитељ ици Дома треба дати шир а овлашћеља, а пријем 
у Дом УСaIласити са начином пријема у Дом студената. 

Незадовољне оваКВИ.!'iI ставовима Универзитетсн:оr- сената, студент
киње су на Општем студентском збору 15. децембра 1936. године, 
:,laхтевале да се статус и управљање Домом регулише онако како 
су то студенткиње преДЛОЖИJlе, После овог збора, вођени су пре
говори Управе Удруж:ења са минис'гром просвете и он је у јануару 
1937" године, писмом рек-тору одбио да потврди преДЛОЈкени Пр а
вилнин: због тога ш-rо није био донет опш'ти правилнин:: о управ
љању студеНТСIПIМ домовима и .мензама. Сагласно се да до његовог 
Доношења ДО!lЮl\I н даље управља Управа Удружења студеНТЮ'Iња, 
с тим да нвдзорну !3ласт над Домом врши Универзитетски сенат, 
ОСИМ тога тражио Је од ректора да УIНивеРЗИ'Iет изради пројект 
опште~ правилника и под.несе му га на одобрење, Универзитетски 
сенат Је именовао КОМИСИЈУ за израду овог правилника, али се рад 
на његовом доношењу отеТ'ао, УДРУЈн:ење студенткиња је током 
1937, r'одине и поче'ГКО1\! 1938, наставило разговоре са професорима 
~{aKO би решење садржано у писму министра просвете Ј[ правно 
пило регулисано, независно од доношења општег правилника, Стога 
је Управа удружења у сарадњи са АОССУ и Универзитетом у 
~равила Удружења студенткиња, измењена на ванредној скупштини 
Ч'IЩ 1938. године, унела одредбу да је Дом С"'Уденткиња својина 
у дружења С'Iуденткиња TeI{CT 'ге одредбе IЛВСИ: 

Члан 34 

Дом студеН'ГЮ1ња "Краљица Марија" је својина Удружења студеН'l
н.иња, у смислу Уговора закљученOl' са О,Г Б (општина града Бео
града, прим, аугора) од 9, септембра 1931. године, потврђеног код 
среског суда за град БеОIрад, ов .. бр. 3670 од 9 09.. 1931. године. 
ДОМ СЛУЈКИ за ен:ономско збрињавање студенткнња нарочито сиро
uашних, За пословаље н управљање Домом, У дружење ће пропи
сати наРОЧIН Пословник, н:оји ће ва:;.юни до доношења општих пр а
lIила за студентске Дшнове и .мензе, предвиђених члаНQl\'I 214. Опште 
уредбе о универзитетима, 
Нова Правила Удружења са Пос:ювНЈШ:ОМ Дома којим су прописане 
ДУЈКНОСТИ Управе Удруж:ења н::ао органа управљања Домом овлаш
ћења управит,:љvще, пријем у Дом и кућни ред у ДОl\'lу, У~иверзи
'l'е'1СКИ сенат Је потврдио крајем 1938 I'одине .. Правила УДРУЈкења 
С'I'Уденп{иња су још једном мењана ради усаглашавања начина 
избора управног н надзорног одбора са Уредбом о УДРУЈкењима 
слущалаца универзитета, ТИ!\! поводом поново се отворила диску
(~ИЈа о статусу ДОi\Ia, али се завршила на томе да је у одредби 
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нових правила која одговара члану 34 реч "својина" замењена са 
речи .. установа". Ова Правила н Пословнин: Универзи-rе'I'СКИ сенат 
је потврдио крајем 1939, године, За све време ДИСI{усије о Прави
лима Удружења и Пословнин:у Дома, Управу су професори са 
којима је сарађивала упозораВаЈIИ да овакав начин реr'улисања 
сга'I-уса Дома излази из оквира надлеЖНОС1'П Универзитета, као и 
из оквира делатности с'гудеН"IСКИХ удру;кења, да тиме статус Дома 
није одређен и да министар просвете може, користећи своја законска 
овлашћења, У сваком моменту тај Сlатус једнострано изменити. 
ДОМОМ је, према "томе, од његовОГ отварања управљала непосредно 
Управа УДРУЈкења С'I'уденткиња, а надзор над њеI'ОВИМ радом вришо 
је надзорни одбор Удружења" То је практично значило још већу 
аутономнос"г У управљању Домом него што је то првобитно било 
аамишљено. Универзитет је над радом Удружења, па према "гоме 
и над ДО!lЮМ, вршио само општи надзор 1{80 и над свим другим 
студен'гским УДРУЈкењима, Што се тиче Удружења студенткиља, 
тај надзор се практично свео на одобравање годишљих СI{упштина 
и старање да се Правила Удружења усагласе са Уредбом о удру. 
жењима слушалаца универзитета 
Период плодне сарадње универзитетских власти, АОССУ и .цругих 
студен'I'СКИХ орr-анизација слаби крајем 1939, године, Под појачаним 
ПРИТИСКОМ власти, Универзитетски сенат уводи разне забране и 
ограничава рад С'l'удентских УДРУЋ{ења, "у атмосфери притисака !.и: 
УI"рожавања тековина које су студенти У дугor'одишњој борби ~зво
јевали и питање статуса Дома се изнова поставило, Рано УЈУТРО 
9. фебруара 1940 године, У Дом је упала полиција ради хапшења 
неколико студенткиња и са захтевом да их тралпr у стамбеним про
сторијама Домд ЕнеРIИЧНО ИМ се супротставила упраВЈпељица Дома 
позивајући се на аутономију универзитета, на своју одговорност 
према родупеЉiИма студеН'ГIсиња. Кад су ю'енти одбијајyhи њене 
аргументе и даље инсистиралд да уђу на спрат у тренутку је 
смислила и додала још један измишљени аргумент, Ауторитативно 
је саопштила ю'ентима да је то Дом краљице Марије (без знан:а на .. 
вода, прим, аутора), да је под њеним високим покровитељством и да 
без одобрења двора не дозвољава полицији улазак у Дом, а још мање 
у стамбене просторије ДоJl,Ш Агенти су отишлИ са претњом да ће 
поново доћи, ТИМ поводом нредставници АОССУ н Удружења сту
денткиња у три наврата су изразили своје протесте Ректору и 
:захтевали од њеr·а да пред полицијом зашпп-и ау-rономију Дома. 
Ректор је њихов захтев одбио, јер је CilIaTpaO да положај Доми 
није правно ,одређен, да се ДОМ не може подвести под аутономију 
Универзитета и да, према томе, влаСти ван Универзитета МOIУ ула~ 
ЗИ'I'И у Дом по свом нахођењу. СтудеИ'I'юнье су обавештене о ови1'l! 
догађајима па су договорно У Дому после тога појачане мере опреза~ 
Из Дома СУ саме изашле С'I"уденпсиње које су прет'Постављале да 
их полиција i\юж:е тражипr. Поновљена је забрана уношења у Дом 
илеI.алне .литературе и других илегалних материјала, Дом се рано 
увече за'Iварао и yjy'I'PO касније отварао, Појачана су дежурства 
у ДОМУ, а једно време била су установљена деЖУРСIва н ока Дома 
у случају да полиција поново покуша да уђе у Дом, договорен 
је систем отварања ДОЋ'Уа и благовременоr" обавеш-rавarЫl управи
'I'ељице и Управе о томе, Још један покушај полиције да уђе у 
Дом је осујећен. Уз ове 1одере, Дом је наставио да ЛОШИ својим 
уобичајеним Ј1{ИВОТОil1 
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Власти су вршиле притисак и на ДРУl'е економси:е ОРI'анизације 
студената, На пример, I{pajeM 1940 године, министарство просвете 
одбило је да потврди статус новоизграђене Централне академске 
грпезе (ЦА Т) коју су заједно израдили с'·уденти и професори и 
наметнуло је своје решењеЈ по коме је ЦАТ подвргао својој непо
средној контроли, Одбило је и предлOI- Универзите'I'8 о уређењу 
и пос.лОВању Дома студената и ПОНОВО наме'l1НУЛО свога управкика 
и своје услове за пријем студена'lа у Дом. Користећи провокације 
љошnеваца, полиција је 20. фебруара 1941. годиие, упала у ДОћ! 
с'тудената И, уз помоћ управника и секре'тара Дома, 'покушала да 
саслушава студенте у Дому, Када у 1'оме није успела, у Дому је 
ухапсила око четрдесет студената 

УПРАВЉАЊЕ ДОМОМ 

Напредне студеНТЮIње ДО1киве.ле су избор нове Управе Удру.жења 
1936. године, довршење и отварањс Дома као велику победу студею
ског револуционарног ПО1{рета. Непосредно ПОТО1\'I, Управи Удру
жења на:метнуле су се нове обавезе и одговорности у вођењу 
Дома. У прво време, посредством својих представнИIШ у -Еко
номском одбору и у АОССУ, као и посредством народних студент
l:иња остваривана је помоћ и уr-ицај студенl'СКО1' руководства у 
раду Дома и Удру:жења. 

Дом се издрж:авао углавном од уплате студен'исиња У Дому се 
бесплатно хранило прво седаЈ\'l, а касније десе'г студеНТЮ1ња које 
нису становале у Дому и које су радиле .на издавању хране. Неш'rо 
прихода ДОМ је имао од приредби и добрш.:ЮЈЬНИХ прилога, Како 
Дом у почетку није био попуњен, Управа се на првом корщ{у су
срела са финансијским потешкоnаi'l'1а, РОКОВИ за 01ллату ануитета 
су доспевали, l1реТЈ1ле су клаузуле yroBopa са београдском општи
нам, на сваком кораку изражаване су сумње у способност CTyдeH-J~ 
киња да воде тан:ву једну установу. О Дому су се шириле I'ласине 
и чаршијСI{а оговараља, Претила је опасност да се ста1'УС Дома 
реши 'х'ако што ће се упраВЈЬање њиме одузети 'у дружењу \и пове
рити неком друх'ом органу_ Потребан је био велики напор и вештина 
J.lправе, али и акгивна сарадња сваке студенткиње I{oja је стано
нала У ДОIl'IУ, да се, све те тешкоће преброде, Као бигно постав
љало се: .како еКОНО1\1ИЧНО и рационално пословати, !{аIШ ОРI-ани

,:;ова-rи свакодневни :живот у Дому, и какве односе успоставити на 
линији Управа - управитељица - станаРlсе Дома. Као основ: за 
почетак рада ПОСЛУ1КИО је непо'шрђени Правилник из новембра 
1936. I'одане, с ТИbl ШIО је функцију Одбора за Дом преузела 
'У"права Удружења. Према њему о основним шп-аЊНЈ\Ш управљања, 
финансирања, реда у Дому, о пријему студенткиња у Дом, о име
новању управитељице и особља у Дому и одређивању њиховнх 
плата одлучивала је Управа Удру:ж.ења. Управитељица lюја је 
самостално водила целокупно економско пословање, у свим друr-им 

Iiи-rањима унутрашњег реда и рада у ДШ\IУ била је извршни oРI'аи 
Управе.. Студенткиње које СУ становале у ДШ\IУ биле су обавезне 
да по одређеном реду дежурају по собама као и у Дому. Дежурно 
у Дому - главне дежурне - пазиле су на ред, давале потребна 
06авештења, замењивале управитељицу у њеном одсуству> Биле су 

овлаштене да за кршење домскш' реда YCl\leHO опомену сваку 

сту ден'Н{Иl'Ь у 

у JI{ељи и решеНОС'I'И да докаже способност младих студенткиња 
(18 до 24 година) У руковођењу Домом, Управа је настојала да ,. 
томе аЮ'зжује све студенткиње нз Дома, као и оне чланице Удру
жеља ван Дома које су за то показивале интерес, Одмах по отва
раљу Дома увела је отворене ДОМСl{е састанке који су се у почетку 
одржавали једном недељно, а н:асније нешто ређе, Био је то веома 
ефикасан облик непосредног учешћа сваке c-гудеНI'киње у пословима 
управљања ДОМОМ, као и у одржавању реда у њему_ 
На ДОМСIПIМ састанцима, Управа је редовно обавештавала студен'!
н:иње о материјалном и финансијском стању Дома. Свака с'туден-т
Ю1ња моr·ла је да СТ'авља примедбе, да упозорава на пропусте, да 
даје CYI'ec-тијеl и предлоге ради што рационалнИјег пословања IШО 
и ради штедње, чувања домског инвентара и домских уређај а_ Од 
l{РИ'гике нису биле изузете fIИ члаНi1це Управе, ни Управитељица 
ни особље Дома. Понекад 'су 'ти саС'rанци: бивали IBeoMa жучни, 
али су се увек завршавали lюнкретним закључцима н:оје су по
IJН'овале и спроводиле и Управа и управи-r-ељица и студенткиње, 
јер су их заједнички доносиле 

На првим Домским састанцима, студен-rкиње су прихватиле пону
ђена правила I10нашања и рада у Дому, а касније их саме догра
ђивале. Наметнуле су cai'l'1e себи нове обавезе lшјих у писаним пра
вилима није било (стална де,:журства и IIомоћ у кухињи, контролС1 
коришћења намирница, де:ж:урс'1ВО у трпезарији и издавање хране, 
чишћење паркета после неке приредбе, чишnење и одр.жавање 
ЦЕориш'та и сл.) .. Наметнуле су себи н нова ограничења у погледу 
понашања у Дому и њеI'овој околини, 

АIПИВНО учешnе студен'п{иња у одлучивању у ПОСll0вању н вођењу 
Дома, Домаћински однос према инвентару и ДОМСЮ1М уређајима и 
ригорозна дисциплина, донеле су велике уштеде Дому, обезбеђи
вале оптималне услове учења и стално подизале углед Дома. На
поменимо да ДОМ никада није дошао у СИ'I'Уацију да не може 
одговорити својим финансијСКИl\I обавезама, 

Наравно, у Дому је било и С'гуденткиња које нису прихватале 
овакве услове живота 11 рада у Дому. Одбијале су да се под
врr'Ну правилима о коришhењу домских уређај а, о одржавању реда 
н дисциплине, Не прихватајући Дом I{ао своју властиту I{YnY, схва
тајући слободу академскш' грађанина И.ао потпуно неограничену сло
боду понашања у једном I{Qлективу, обично су саме напуштале 
ДОМ, Оне које су остајале у ДОIl'lУ, уз ЛИЧНО стрпљиво убеђивање, 
првенствено од њихових собних Iшлеr-иница, уз позиваље на од

ЈОВОРНОСТ од сr-рэне управитељице, ИЈ1JI уз јавну критику на ДОМ
ским састанцима, постепено су се прилагођавале. 3а пет година, 
спеr'а 5-6 студенлппьа морало је по l{азнн напустити ДОМ, због 
тежих и поновљених прекршаја домско[' реда 

Кроз овај систем самоуправе, односи Управа - управитеЉ1ща -
студентюнье ИЗI'радили су се не само на правима и ду:ж:ностима веn 
и на међусобној ПОЫОnи, поверењу, сарадњи и ДОГОВОРНОС'IИ свих за 
успешно вођеље Дома. Може се без претеривања рећи да је у 
ондашњим, нимало повољним друштвеним и политичкиМ условима, 

уз С'I-алне пре-п-ье и опасноспr, Дом био јединствена установа у I{Ш' .. lе 
су студен-rкиње оствариле потпуну са1\Iоуправу~ Као резултат свесно 
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прихваћене одговорности 11 ДИСЦИПJIине, Дом је у CB~K~H\'~ погледу 
био узорна установа, н:оја је добро ПОСЈ~овала и у КОЈа] Је влада~ 
примеран ред" За :многе студенткиње КОЈе су "! рату и послераТНОЈ 
ИЗI'радн:>и биле на разним дул:;:ностима, Дом је остао непоновљива 
щкола управљања и ОДГОВОРlюспt Ту су научиле како се eI~OHO
мише, 1\:ан;о се организује .iкивот У l<олективу, како се неГУЈУ и 
усклађују односи међу људима. 

ДРУШТВЕНИ И ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ У ДОМУ 

Деловање обновљеНQI' Удружења студенткнња пада У време када 
је С'гудентскн покрет на платформи б?рбе против фашизма,. за сло
[Јаду, мир и независност земље брОЈНО и ?рr-анизационо ј а;шо и 
када је са ДРУI"ИМ ОЈ\шадинским организаЦИЈама остваривао једи~
ства младе генерације. Кроз бројне антифаШИ?1'Ј1чке демонстраЦИЈе, 
ПОffi1:гичке, културне и спортсн:е манифестаЦИЈе, У студен·rским ре
довима, на најсве'глијнм традицијама наших народа,' .неговао се ,И 
развијао дух паТРИО'Iизма и свест о одговорности младе I'енеР~ЦИЈе 
за независност И интеr'ритет земље, за мир у свету и будуnност 
:младOI' покољења.. И целокупна ДРУШ'гвена делатност Удружења 
сrуденткиња била је тиме прож:ета" . 
Крајем 1936 rодине, Удружење студеншиња и~ало Је око 2~O 
члаНЈЩа, а касније се тај број попео и на 400, ~a ]е спадало у бро]
нија студентска удруж:ења" Специфичност му Је била у томе ШТО 
је окупљало само студенткиње а1 то са CВl'!X факултета и у томе 
што је самостално управљало једном од јачих студентских еко
номских организација у то време. Располюкуhи пространим и угод
ним зајеДНИЧКИ1\! просторијама, ДОМ је пру:жао :изузетно повољне 
~1атеријалне услове за развијање н:улгурног и друш"Гвеног :ЖI:вота. 
У њему су се пружале широн:е :с\1ОI'ућностн политичког утицаЈа на 
млађе С'I'удентн:иње :нарочито, (У Дому су студенткиње могле остати 
највише две године, а око половине састава биле су студенткиње 
прве године). Студен'Ткиње СУ rrо'гицале из различитих средина, било 
их је из свих и:рајева Југославије, а ДОI?ле су H~ фа!{ул~ете. ~a 
веома различитим схватањима~ Под У'гицаЈем паТРИЈархалних CXBa~ 
тања породице и своје О1шлине, многе од ЊИХ у почетку су ::е 
l{лониле свега Ш'10 :није било непосредно везано за њихове СТУДИЈе, 
Поред афирмисања самоуправе У Дому И будног чув~ња његове 
аутономности, основ рада YдpY:iН:eњa студенткиња било .Је потицање 
студенткиња да се ун:ључе у активНОСТИ С'гудеН'I'СIШ!' f"!0KpeTa и по
себно развијање свес/ги о равноправнос'ГИ Ж.ене,_ Сав тај рад требало 
је органски повезати са револуционарним студентским nOl{pe'l'oJ\Io 
Вила је потребно обезбедити и I\Онтинуитет у раду, ~ обзиром да 
се Управа удруж:ења мењала сваке године и да у ЊОЈ па правилу 
ннје било чланова КПЈ" Било је потреб~О наћи погодне облике рада 
н утицаја како би и студенткиње са СВОЈе стране допринеJIе ширини 
!{ јединству студентскOl' покреТil. 
Имајући све ТО увиду, а и '1'0 да би ыогао пру.жити непосредну 
ПОМОћ и усмерава'ти рад 'Удружења, "УIНиверзите'тски комитет K~J 
је 1937" године формирао Актив С'1'Уденткиња За руководиоца Је 
именовао Даницу Маринковић, члана КПЈ, а lПЮ чланове неколИlШ 
старијих активних С'Iуденткиња међу којима је било и чланова 
КП.I, Ак1:-ив је био непосредно везан за Универзнте'ГСКИ комитет ]о[ 

т 

ПОЛИП1ЧIПl одговоран за рад Удружења и посебно ДОl\Щ студенткиља. 
Преко њеlа оС'тварен је потпун у нщај КПЈ у Дому и у Удру
:жењу, АIПИВ је расправљао о свим питањима из рада Удружења, 
а нарочито Дома, Зш{ључке Актива спроводиле су поједине чланице 
својим учешћем у раду Управе, њених помоћних тела, на ДОМСКИМ 
и ДРУI"ИМ састанцима, као и ЛИЧНИМ КОН"!'alп'има са управитељицоы 

и сгуденткињама, У'1"Ицај чланица Актива заснивао се на ЊИХОВОМ 
личном aHI-ажовању у раду Дома и У дружења, Пре свега оне су 
настој але да одговорно извршавају закључке Управе :и других тела 
Удружења као и ДОМСIПIХ састанака, При томе ослањале су се на 
шири круг ПОЛIПИЧЮ1 изграђених студенткиња 
у Удружењу су, IШО помоћна -Јела Управе, форх.lиране правна, 
културна и спортска сеlщија, као и одбор за зидне новине .. Поврн-, 
мена, формиране су и друге групе за обављање конкретних послова 
у СВИМ овим помоћЮ-1l\1 телима Управе, стално је био аНГаЈкован 
широк круг студеНПGIња из Дома.. УДРУЈкење није те:жило томе 
да ету денткиње задр.iКИ у својим оквирима, Своју улOIУ схвагило 
је тако да својим деловањем подстакне студенткиње да се активи
рају ван Дома и Удружења. Тако је почев од 1937. године Удру
ж:ење формирало своје сеlщије на фан:ултетима, са задатком да 
01l:упе што шири круг студенткиња и да их уводе у рад С'гручних 

УДруЖ.ења и у рад других студеНТСlПIХ одбора и секција који су 
деловали у Olширу стручних удру:ш:ења ИJIИ самостално на поје

,!џ!Ним факултетима Повезивале су студенткиње са другим омла
динск1'1М ор!"анизацијама, посебно са Омладинском сеI{цијом )Кен
еко!" покрета "Удружење је преко својих представника учествовала 
у раду АОССУ, МИРОВНОГ одбора, односно Студеюскоr одбора за 
одбрану земље, у раду Културног одбора, Одбора за правну за
ШТИТ'у СI'удена'I'а и Економског одбора У оквирима њихових про
грама организовало је самосталне приредбе на Универзитету за 

све студенте или је посебно наступала у заједшrчItИМ приредбама 
н акцијама, Та врста делатности прелази оквире ове теме.. Овде 
ће се приказати само она друштвена дела'IНОСТ, која се на ИС'I"JIJ\I 
ПОЛИП1ЧКИМ И идејним основама одвијала у ДОl\IУ студен-гкињn 
Од отварања Дома, студенткињама је била на располагању библио
"leKa, lшју су саме сређивале и, делимично, сталним месеЧНИi\I при
:lОзима, финансирале .. Библиотека је И:1lIaла око 700 KtbHI'a, Уз научну 
и стручну литературу, ту су била и дела класичне Н савремене 
књи:жевности и !tњи:>кевни часописи Редовно је допуњавана на
предним часопиеима, С'гудеНТСIШl\1: и дневном ШТaJI.ШОl\I. Зидне но

Еине почеле су да излазе ускоро по отварању Дома Изложене у 
холу Дома обавештавале су студеН'I'IПIње и посепюце Дома о акту
елној политичкој ситуацији и о актуелним студентски,,'! акцијама 
н позивале СI'УдеНППIње да се у њих укључе 

Од спортских ЗКП·ШНОСТИ У Дому се l\IaCOBHO Јн'рао ПИЮ--ПОНГ и 
одбојка, јер за друге акпIВНОС'П[ није Gнло услова. Временом из
двојиле су се добре играчнце пинг-понга и одбојкашки тимови, 
који су учествовали на студентским и Оl\шаДИНСЮ1i\1 првенс!"веI'Шi\I 
турнирима. 

Хор ДОIl'Ia, у Iюме је било око 30 девојака, основан је 1938, године 
у свом репертоару имао је углаВНОi\-! револуционарне и родољубиве 
песме и )Кенску ХИ!\IНУ, УСКОРО се спојио са хором Дома студе
ната. Наступали су као мушки, ж:енски и мешовити хор на много
бројним студентским приредбама на Универзитету и ван љега За-
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ЈЈагањем управитељице, ДОМ је често добивао петнаеС1' до двадесе'Т' 
бесплатних I{арата за одабране драмсн:е и оперске представе у 
Народном позоришту. За представе које су биле слабо посећене 
ДО1'l-I је добивао и MHOf"O више бесплатних карата lШКО би се гле
i1;а.ЛИШН~ попунило. 

у свом слободном времену, студен'П{иње су у Дому неговале и 
друге видове друштвеног живота и забаве У салону, у који су 
С'IудеНТl{иње у току дана, а нарочито увече необавезно навраћале, 
било је увек весело 11 )l{ИВО 3гомилане на једном троседу 11 Hel{Qw 
лика фотеља и столица и седеnи: на патосу у атмосфери опуште
ности, водиле су живе дискусије о прочитаној књизи или чланку, 
I,ювинској вести, виђеНОј позоришној или биоскопској rrредс-rавиu 
Ту су се сазнавале и li:01'IIентарисале новости са свих факулте'I'а, 
препричавале згоде и неЗI'оде са испита, разних студентских ску

пова, демонстрација, екскурзија, и излета Играле су се и разне 
друштвене игре, 1ада популарне међу С'rудентима, 

Ј,- Дому су спонтано никла и домска посела, ;Одр_жавала су се у 
lрпезарији после вечере Програме су припремале саме студеН1"Киње, 
Теме су биле неисцрпне, Критика разних друштвених појава, мало
r'рађаншпrне, снобизма и назадњаШ1'ва била је њихов најчеШflИ 
садржај. У CBOi\I ИНТИМНОМ KPYf"Y оне су биле и I'ледаоци и изво
ђачи, одушевљавале су се успелим наступю"ш, биле поносне l{ада 
су својим наступом изазвале буру C1\IeXa Својеврсно натјецањс 
ко ће изабрати прии:ладнију I'eMY, ДУХОВИ'Iије је изре:жирати, 
одабрати боље костиме, развијало је инвентивност и КРИ'rичност, али 
и Сl\'IИсао за меру и укус 

Удру:жеље је, повремено, у Дому, за своје чланство, OPI-анизоваЛQ 
шире скупове студенткиља са предавањима и диt:кусијом Преда
]Јачи су биле саме студенткнње ПШlеl{ад су ова предаваља била 
праfiена прш'одним МУЗИЧI{ИМ програмом читањем, литерарних ра
дова и репортажа, чији су извођачи или аутори биле сгуденткиње 
Подеће теме биле су равнопраВНОС'I и поло:ж.ај жене, као и теме 
везане за актуелне ПОЛИТИЧI{е акције студентскor- покрета, третиране 
си аспекта :женске Оl\Iладине, 

За студенткиње и студенте, у 'I'рпезарији и холу Дома, rде се могло 
окупити и до ЗАО студената, одр:жаване су обично суботом или не
дељом маНIнеи - иr-ранкео У почетку су били без прor-рама, а 
I,асније све чешће на ЊI1ма је извођен забавни програм Попу
ларни "врабац", при!'одне рецитације, козерије, пародије, и скечеви, 
ы:узичке тачке и l{арикатуре су на разумљив и хуморни начин 

н:оментарисали aKTyemiY ПОЈШТИЧltу ситуацију 'и догађаје на Уни

веРЗИ1еI'У. Понеп:ад се наступаЛQ и са озбиљним У!\-Iе-гничким про
rрамима Проr-рам су изводиле r-рупе студената и студенткиња као 
11 одабране позване личности, без нкакве материјалне накнаде 
у осмишљавању домских посела, у ЊИХОВQJliI ре:жирању, редиговању 
l'екстова, добром и лепом читању, у избору извођача, драгоцену 
помоћ пружала је управитељица Дома Мила Димић Осим: тога, 
:њеном заслугом у проr-рамима Домских ма-!"инеа често су учествоваm,r 

познаНI позоришни радници, новинари и карикаТУРИС'rи, 

Уз ДО1\:Iске састанке, самостално ОРI'анизовање и креирање друштве
НО!- )кивота у Дому, наступи у ИIннмном I{Pyry својих другарица, 
l~ao и наСI'УПИ у програ!\П1ма ДО!\IСКИХ матинеа, ослОбађали су сту
деНIкиње суздржаности н cIpaxa од јавнО!- наступања, уливале им 

98 

Ђ 

,ДР' 
! 
i 

самопоуздање и привлачили их на озбиљније активности у сту
дентском покрету, 

По неписаним правилима, у Дому се није одвијао никакав илегални 
рад, Леци и друга илеI'аJIна литера'rура није се смела уносити у 
Дом, У Дому се нису саопштавала обавештења о демонстрацијама, 
ЯIПИ се из њега директно ишло на демонстрације, Студенткиње које 
је полиција знала ]{ао комунисте нису с-гановале у Дому, а ако је 
некој сту денткињи из Дома запретила хапшење због илеI-алног рада 
иан Дома, она га је напуштала Овакав однос и предос-грожност 
према илеr-алном раду у Дому произилазио је из става Партије 

да се очувају и прошире све стечене .леI·алне позиције деловања 
Студенткнње из ДОIlIЭ учествовале су у свим културним и поли

тичким l\шнифестацијама на Универзитету, I\:ао и у раду Омладинске 
сеltције Женског покрета Било их је у r-рупама Iшје су у акци
јама за одбрану земље са припремљеним програмима I'остовале у 
разним крајевима земље, У све већем броју могле су се видети и 
на јавним демонстрацијма, Изашле су на улицу н 14 децембра 
19З9 I'одине, Дом је те вечери остао Г010ВО празан, а по повратку 
са демонстрација испуњен болом, звпрепашћење:ы, OI'орчењем ј/ 
демонстрацијама је међу другим погинули:м и рањеНИi\1 студентима 
н омладинцима била и станарн:а Дома Боса Милићевић, Сlуденl' 
ЕКВШ Од задобијених рана умрла је 21 фебруара 1940. године 
Као прва студентки:ња - жртва терора, постала је за сву омла
дину, а нарочито за студенткиње Београдска!" Универзитета, извор 
ннспирације, снаге 11 нових преrнућа у борби за младеначке идеале 
у Дому је било и с-туденткиња lшје су ПОЛИТИЧЮl биле потпуно 
пасивне, па и оних које нису прихватале политичку линију сту
дентсн:ог покрета Независно од тога, веhина њих биле су аКI·ивне 
у домској самоуправи и интерним ДОМСКИIlI приредбама, па су се 
и оне осећале и од друr'их прихватале као део колектива у lюме 
се, поред осталог, неговала lшлеf"ијалност, дружељубље и толе
ранција, У томе треба тражи-r:и разлог што се у Дому, за све време 
до рата, није догодио ни један политички испад ни покушај прово
кациј а наЦионалистичких студентских група 

у току 1940. године Универзитетски сенат захтевао је пријављи
пање свих студентских скупова и завео је цензуру програма који 
се изводе на студентским приредба!l'1а Између ОС1'алих забрана, 
забранио је централну комеморацију Боси Милићевић, као Ј1 цен
r-ралну приредбу поводом 8. марта, у организацији Удружеља сту
ченткиња Требало је да се ове приредбе одрже у ЗI'ради ПравнOI
факултеl'а (сада Филолошки факултет). па су после забране, не
цензурисане и непријављене Рен:торюу, одржане у Дому студеН'I'
киња И друге студеН1'ске организације своје непријављене и не
цензурисане приредбе одржавају у Дому студенпп!ња, или са 
својим посеБНИi\I тачкама учествују у ПРOI-рамима Домских матинеа. 
Стога је ректор у фебруару 1941 rодине позвао Управу удружеља 
н захтевао да се приредбе у Дому пријављују Ректорату или 
Управи I'рада, У противном биће принуђен да у Дому постави коме
сара или да позове полицију Управа удружења је овај захтев 
ш'Норисала Последња кул'гурно-уметнич!ш приредба студената Бео
Iрадског Универзитета уочи рата, у организацији Академског позо
ришта и Кул-r'урног одбора студената филозофије, непријављена и 
нецензурисана, одржана је у суботу 22 или у недељу 23, мар'гн 
1941 године у Дому студенткиља 
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Студенткиње из Дома су се 27 :i'l1apHl нашле, рекло би се, без 
изузетка, међу студенткињама Ј1 студеННIма, ОЫЈIaДИНОМ и I'palja
нима на улицама Београда, бучно израж:авајући своја осећања 
радости и наде ДО1\! је био место где су у току манифестација 
Сlуден':ш::иње и СIуден'ги кратн:о навраћали да чују шта се збива 
у разним крајевима Београда, шта "I'реба даље радити, да узму 
мало предаха и да се поново прикључе непреI'ледним колонама 

манифестаната 

Дом Удрулсења студенткиња изграђен је од добровољних прилога 
н:оје су генерације студенткиња саме прикупиле, као и од кредита 
које су нове генерације добрим делом саме, на време отплаhивале 
штедећ.и на храни и одр:њ:авању Дома, На том послу превазилази ле 
су MHor'e ~еШlюhе и неразумевања 
Од свог отвараља ДОМ је био aY-ГОНОI\П.za установа Удру)кења СТУ
денткиња, којом је непосредно РУI{Qводила Управа Удруж:ења сту
денткиња уз активно учешhе сваке студе:нткиње кОја је становала 
у Дому" У њему су студеИТ1GfЊе, за.лагањем Универзитетоког коми
тета и Актива с"гуденткиња, као и свих ПОЛИ'ПIЧКИ НЗI'рађених 
студенткиња, уз свестрану ПОДРШI{У и помоћ управитеЉЈще Дома 
остварујући пуну самоуправу, осшурале себи оптималне :услов~ 
свакодневног .живота и учења, Развиле су у Дому боr'ат, несметан 
Ј1 разноврстан ДРУШ'Iвени :живот на политичким и идејним Iшн

цеnцнјаl\Ш револуционарног студентсн:or" и револуционарног Ж.енског 
покрета Ос'гваривањем ~чешћа сваке с'гуденткиње у управљању 
Домом, HeI'oBa.њeM колег.иза.лНОС·I·И и другарс'"Гва, у Дому је остварен 
висок степен компакгности студеIпкиња, без обзира на њихова 
убеђења и С'ГСПСI-I cnpeMHocHI за учешhе у студеНТСlю!\t nOKpe'I'Y" 
Све оне су се поносиле својим ДОМОМ и биле спремне да I·a као 
ПIКВОГ бране. 
АКТИВНОСI Дома одрlкана је и у време када су све друге студентске 
организације стављене под ригорозну контролу УЈIИверзитетск:их 
власти и када је једна по једна теI{Qвина студентског покрета не
стајала, 

Покушаји завођења контроле над радом УДРУ1кења студенткиња 
и Дома од c'rpaHe Универзитетских власти као и покушаји поли
ције да уђе у Дом били су осујећени, па је Дам све до рата очувао 
своју ПО'I'Луну аутономију, По свему томе, Доn'! Удружења студент
киња био је јединствена с'!'удеI-нска економска организација за коју 
нема примера .у аналима БеOI'радског и других универзитета у 
зеl\JЉК 

Дом студеН'1lПlња је по окупацији земље 1941" године постао немаЧIШ 
н:асарна, Студенти и студеI-пкиње БеorраДСl{Q[ универзитета разишли 
~y се по свим крајевима ЈУI'ославије носећи у себи борбени дух 
револуционарног студентског покрета, дух патрrютизма и приврже

НОС'ИI слободи И независности своје земље и високу свест о одго
IЮРНОСТИ за њену судбину" Нашли су се на одговорним местима 
у ор!"анизовању и вођењу народно-ослободилачке борбе, Ни СТУ
денткиње ИЗ Дома нису заостале за својим другарицама и дpyгo~ 
вима,_ О 'IЩ\-Iе сведочи њихово бројно учешће у народно-ослободи
лаЧlшј борби и бројне :жртве које су дале. Међу њима је и упра
витеЉЈ<ща Дома студенткиња, Мила Димић, свирепо убијена у 
затвору специјалне полиције 
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ДОМ СТУДЕНТКИЊА ДАНАС 

3Iрада Дома У друл<ења сrудеНIкиња, оштећ.еl-!а у 'I'OI{y рата, обнов
љена је по ослобођењу БеOI'рада, Привремено Је Iшришhена за другу 
намену .. Као ДОМ c-х-удеНI"киња понOl:Ю се користи од 1946, I"одине, 
у саставу Централне управе студеН"lСКИХ. домова и мензи У Дому 
су се те године нашле н сrуденткиње. КОЈе су биле његови станари 
и пре рата, као н студенткиње КОЈе су учеСТВ~lВале у НОБ-у 
Настављајући предратне традиције, оне су fШСТОЈале да се и у 
условима центраЛИСТИЧКОI управљања, у Дом уведу и могући непо
средни облици самоуправе. Студенткиње из Дома У то време су 
активни учесници у акцијама обнове И нзr-радње, бригаДИРI{е омла
ДИНСКИХ радних брю'ада, учеснице у политичком и културно-умет
нИЧКОl\I животу на Универзитету у Београду 
Од 1947 године ДОМ носи назив: ДОЈ\-1 студенткиња "Вера Благо
јевић" према имену истаКНУ-Ј'е аКIивнсткиње У предратном студент
ском покреlУ, а у рату секр€'I-ара ОкруЖНОГ комитета СКОЈ-а за 
Шабац и народног хероја, која је с'треЉ'ана 1942, године Н~што 
Iшсније, Дом је спој ен са бившим домом нОсман Ћиюffi" у зедан 
Дом С'I-удентки}ьа под ИС'НI1\I заједничким име~ом Део Дома :У: 
ул 27 марта 48, популарно је назвСЈ.Н "Вера 1 , а ?ео у друго] 
ЗI'ради "Вера IP', Од 1947 l'одине, до данас доживео Је многе про
"IeHe у начину управљања зависно од друштвених промена, Данас 
је Дом студенткиња "Вера Блаr-ојевић" један од студентских до
?lIова у саставу Студентског центра за с'гандарl:\ студената .. Студент
I(иње из Дома преко својих делеrа'IЗ учеСТВУЈУ У раду Радничког 
саве1 а Сгудентскor- центра .. 
И данас, ово је остао iедини чисто женСки Дом студенткиња, С 
обзиром на то да Дом не може примити све ,оне С'I'уд~нткиње 
које испуњавају опште услове за П1?ијем у Дом, критеРИЈУМИ за 
пријем у овај ДОМ су нешто ош-r-РИЈИ, на~очито у по~'леду пон:а
ЈаноГ успеха У учењу У односу на н:ри'тери]уме за ПрИЈем У друге 

Сlудентске домове 

Нако у другачији1\'! УСЛОВИl\'ta упр~вљања и живота, У 10~OM, Дому 
студеН'Iкиња Ј! данас се, У пуНОЈ мери користе и иеI-УјУ форме 
непосреднor саl\10управљања~ Кућни саве!' Дома Ј[ Збор студенткиња 
самос'}ално одлучују о кућном реду, дежурствима студенткиња, 
односу према инвентару Дома као и о. понашању с:,уденткиња у 
Дому. Преко своје Дисциплинске IШМИСИЈе оне ОДЛУЧУЈУ и о казна
ма за кршење ДОМСКOI- реда, У Дому се вољом самих студенткиља 
одрлшва висок ниво реда, ДIlСЦIllIлине н ДОi\шћинскOI- односа према 
инвентару Дома, . 
у ДОi\IУ делују Аl{'!ИВ Савеза КОЫУНИСНl Ј1 Ан:rив ,Савеза СОЦИЈа
лнстичке Оi\шадине који издаје свој билтен.. С1-уденткиње у CBD:lI 
ДРУШIвеноы клубу организују ДРУШI'вени ж:иво'Т и приrодне про
славе Оне се Уl\:ључују и шире у културно-забавни и спортски 
;.;п!Во!, II друге активнОСТИ Савеза соцнјаЛ!'Iстичке омладине на Уни
верзитегу у опшП1НИ И У Граду сырађУЈУ са ДРУП[l\I ОilIЈIЭДИНСКИI\I 
Н радничкиЫ орr'анизација:).ш као н припадницима ЈНА. Посеб:tО с.е 
у Дому иеIује сарадња са школа:ыа које носе име Вере I?лаI'Ојевић, 
1'~ao н друш'!веним ОРIЩШЈаЦIlјаыа У Шапцу, Захваљу)ући томе, 
ДО"'I не служи С'I'удентн:нља::\la саl\10 као спаваоннца, већ Је '10 места 
испуњено и другим садр-жајима, jl,'IeC-rО тде се с-r-уденткиње у сл.о
бодном премену друштвено шла::жују, окупљају и радо задржаваЈУ .. 
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I-ЬИХОБОМ сэмос!'ВЛНОМ дела-ГНDшћу у Дому је осигурана ПОШТОВ 
Б:ућНОГ. реда и потребан мир за учење" Развијен друштвени )H:::B~~ 
повеЗУЈе их са младима изван Дома, али изнад свега ПОДС'lиче љи
хову самоделаТНDСТ, и;реэтивност и личну афирмацију. 
Савез ,бораца и МузеЈ града Беorрада ПОСI'авили су 26, фебруара 
~CJ70, Iодине H~ згради Дома "Вера Г' спомен-обележје којим се у 
}.}e.?гp~дy, на Је~инствен начин, обележавају зграде и Места знв
ч.аЈНИЈИХ догађаја предратно!" револуционарног покрета и НОВ 
Текст спомен-об.ележја rласи: "У знак захвалности и сећања H~ 
студентк:иње Н:ОЈе су :живеле у ОВОМ Дому и своје младе животе 
дале у борби за слободу и социјализам". На свечаном отварању су 
се и: тим ПОВОДОМ сусреле две генерације студенткиња, предратне 
и та~ашње станарке Дома, И данас у овом Дому уз своју самосталну 
делагност 11 уз неговање слободарских и борбених традиција Дома 
Удру.ж:ења ,сту~енткиња и предратног студентског револуционарно; 
покрета, СЈасаЈУ нове генерације студенткнња добрих ст чњака 
аК'IИВНИХ дру~'гвених преI'алаца, свесних и одговорних БЬрУаца з~ 
нзградњу СОЦИЈализма. 

ЛIIТЕРАТУРА It 1IЗВОРII: 

.. УШШСРЗlIтеТСЮI ЖIШОТ" 1927' С (фОТОТIШСltо издаље)' прапд~':' Tъдe~~~~,~11 'ШСОШIС" 1930, 1931;' .. СТУДСНТ" 1937-1940 
нт; "ПОЛlIТIЩn EKCf:pd~" 1976 :1 198f.' 11 'т 193D-A935

i "ПО.'llIТlша" 1928-1936. 11 Щ16 ДеЈlТСltс ЩIЮlДlШС Дома СТУДСIIТII:II1Ь' ~II.' СЈШ РСДССДllJIштпа .ШТlша Савсза CTY~ 
(РСПРIIIIТ IlзДањс): "ЈУГОС.'lOпснсltа ):СI:~?'С~~З,>~·'1~IОјСDlIЈ'I", ~~:Ж:С~Ш даllас" 1936-1944, 
ФНРЈ" 74148; lКСIfС Ср6Ј1је у IIОБ- Б г~' .. еl;'t1lЦШЩР 19,9; "С.,ущБСIIJI щlСТ 
лицсЈу, ВСЛlщој UШОЛlI Jt УIШПСРЗII~~Т со ~ac~ 1975, Зборшш З:,ЩОI!а I1 уредаба о 
Бсоград 1967: ЦРПСЮI УlllшеРЗIIТСТ 1919 ~9~ з~ограду, приредио Драгољуб Баращtli, 
J\lНТРОПllћ, Милорад Радепнli Ћо Ј е СТ '. о рШIК TeltCTona, Београд 1966; А1IдрсЈ 
ГI)аДСIШГ УillшеРЗlIтета 1938-'1941 р *РОII :шItО~lIћ, Ћорђе ЈопаПОUlIII, CTYACIIT!! Бео
ЗБОРШlJt радова о О:\ЈлаДIItIСltо;,\!' 11 CTY::I~~~It~;,\1 ПО~ltТIt'ЈItоr шцuота, Београд 1971; 
ЗI1ТСТУ, BcorpaA 1970' Д Мн о r " п крету Ш1 БсограДСItО;\I ушшер~ 
.ЈУГОСЈЩUlIЈс 1929-19~1' Бе~град P19~!. Ј MB~CIIII, дРСnЈОЛУЦlIOllаР1Ш Оl\fлаДЈIIIСЮI ПОltuет 
lIата БеограДСltог У;lIIпеРЗlIтетn, ј:196611 1;i.i9H~:'.1 аЈIOШIЈ" Н<ШРСДIШ по!(рет CTyдe~ 
раТIIО;,\! псриоду. ОС.'10БОДllЛа'lItО~1 ат' , БеограДСIШ УНИВСРЗ1lТСТ у прсд~ 
С1!!>tIIОЗJlјУ~Ја ОДржаllОГ У BCOГp~дy Р14"::l" 11 реПОЛБУЦlfЈн, Саопштсн.а 11 ПРIIЈ10ЗII са 

;1. ДСЦС:\! ра 1982, ГОДЮ1С. Београд 1983. 

АРХИВСКА Н МЕМОАреl{А IРАЋ1\.: 

Архив Србlfјс, ФОIfД БсограДСIЩ УIШDе ' • л . СТУДСIIТСЮ( ПОI{РСТ 11 Фонд Двор' АРХIlРЗ1;ЈСТ, pXJIВ ,ЈУГОСЈЩUIIЈс, Фонд IlаПРСДlI1I 
11 МС:'lоарсн;а грађа' Архив ЦИ: СК Ј': ео града, Фонд ОШUТШIС града Бсограда 
арСЈ>.а граЈ,а; Архlt~ за IICTOPlljy p'a'Дl:II~~~Г 1J;:~:::1J1I ~Т~ДСЈIIТСЮI nOltpCT 1I l'I1eMO~ 
студснтском пщtрсту I( i\lС:\ЈоаРСl(а r аt:l • та р 11 с, граЈ)а о IlаПРСДIIОМ 
Архива If мсмоаРСltа грађа; CTYACJITClrl1 ~~Il~Op:\1 уСТУДСllТЮlља "Вера Б.'1аГОјСlшll", " ШIВСРЗlIтста У Београду, ApXllua 
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МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ 

Студентско lIClllOPlljCKO друштво 

два рата llЗАlеђу 

:\Iеђу многим стручним студентским удружењима која су деловала 
у периоду између два рата на Беor"радском универзитету, ПОС"10јало 
је и Сгудентско историјско друштво Основано 1924" године (на 
Оснивачн:ој си:упштини, одр:ж:аној 16 јануара), она је припадало 
1 рупи СIРУЧННХ удру:жења ФилозофСI{О1" факултета, која су иначе 
на ОВОМ факултету била најбројнија (11) .. 
Ј.1С'I"оријси:.и извори о С'I'удентском историјском друштву су веома 
оскудни и фрагментарни и као гаквИ апсолутно недовољни за 
комплетнију реконструкцију његове делатности У по:менуто:м пери
оду, Ш'IО представља најосновнији проблем у раду на овој тематици 
у том смислу, свакако би сећања чланова друштва Ј[ његових 
управних ору-ана многО знач:ила. На основу њих би се МOIла обо
lати1'И сазнања н:оја располо:живи извори иначе нису У могуnнUСТИ 
да пруже. 

у архивској rрађи о раду СтудеН-IСКOI" историјскOI' друштва која се 
чува у Архиву Србнје налазимо УI"лавно:м преписку његовИХ управ
них органа са PeKTopaIOM БеOI"радскOI' универзитета поводом одре
Ј)ених текућих шнања из оквира основне делатности друштва Осим 
на.р извештај а, не постоји аРХИВСI{а грађа caMOI" удру:жеља која би 
омогућнла ПО"Iпунију анализу његовиХ активностИ (записници са 
ГОДИШЉИХ редовних и ванредних скупштина, н:,омплетнији извештај и 
о раду и друп[ извори примарног KapaKIepa), 
На основу Правила Студентска!" исrоријског друштва, донетих на 
Оснивачкој скупш"rини 16" јануара 1924} можемо реКОНС'I'руисан~ 
љегову организациону структуру и задал{е у области основне де
lIаТНОС"I'.и друштва која се испољавала l{РОЗ с-гручно образоваrье и 
l';УЛТУРНО уздизаље његовиХ чланова Одрл{авање разних састанака, 
на :којима би се читали историјСКIl саставИ и дрл{ала предавања 
ИЗ историје, ОIкупљивање историјске I"palJe, приређивање научних 
екскурзија, оснивање И рад библио'теке, ОРI'анизовање курсева за 
учење страних јеЗИ1{а, издавање алманаха и друr'их нсторијских 
публикација и сарадња са осталиr-.I сродним друштвима, представ
љали су основне организационе облике реализовања задагака пред
пиђених у Правилима друштва 

I Ова I1раПllла су претрпела IIСltоmшо JlзмеШ1 JI 
Т11:'.I, без обзира IJa ове 1fЗ1fСIlС, TeltcT ItOJJ( се 
задаткс друштва, остао Је ИСТI!. 

допУIJn (1927, 1930, 11 1932), J\Icl)y~ 
ОДIIОСII ШL оргаНllзаЦltју, рад 1t 
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Осим бављења стручним питаЊН;,\la, Студеи'IСН:О историјско друштво 
шнэло је и ХУl\'1анитарни карактер у смислу ма'I'еријалног по:магања 
t:војих снромашних чланова Његова Правила Оl\10гућава.ла су, дели
l\!ИЧНО или пот~уно, ослобађање сиромашннх чланова од плаћања 
чланарине Проолемом плаhања 'Ј'акса и школарине, који је посебно 
ПОI'ађао сиромашне СIуденте, друштво се, као и остала студентсн:а 
удру.ж:ења, у свом раду посебно бавило. Поред ТОЈ'а, приходи сн 
;\ПIOНIХ културно-у:метничких приредби, концертних 11 књижевних 
вечери, које је ДРУllИ·ВО орr·анизовало, намењивани су, такође, као 
помоn њеГОВИј\'1 сиромаШНИ};1 Ч.IIaI-ЮВИl\'1а, 3ахваљујући 'lаквом опре
дељељу, Студентско историјско ДРУШ'Iво је од стране универзи
тетских власти .н ~ваI1ИЧНО признато 1930. године (јануара месеца) 
као друштво IЮЈе Је основано да "поред научиог циља" потпомаже 
своје СПРО:\iIaшне чланове,~ 

Према Правилима, друштво је Нl\1ало редовне, ванредне и почаане 
'IЛанове, "Редовним чланом молсе бити сваки студент Београдског 
уннверзитет·а који има историју под А) или Б). Ванредним чланом 
!"юже бити сваки редован студент Београдског универзите·rа, За 
почасне чланове МОГУ се бираIИ само истакнути радници на пољу 
историјске наУlсе,"3 У раду друштва сва права су припадала исн:љу
чнво редовним члаНОвима: активно учес'гвовање на састанцима; 
употреба библиотеlсе и читаонице; права "на све оно што друштво 
приреди, оснује ИЛИ оствари" и активно и пасивно право гласа, 
Иако ОСновано као друштво студената историје, (подсетимо се чл. 5 
Правила друштва, по ICOMe "редовним чланом lIюже бити сваю:! 
t:гудент БеOI'радсн:ог универзитета Iсоји има историју под А :Или 
Б"), Студентска историјСIСО друштво је у својим редовима имало, 
ПОf'ед студената историје :н студенте класичне филологије и исто
рИЈе У:il'lе'I'НОС'I"И, оБЗИРО!l'I до. оnс групе на Филозофском фаКУЛ'I.е'гу 
'Тада нису Иi\Iале своја посебна удружења, Овщсо хетероген састав 
друштва пружао је, нарочито ОД средине тридесетих година, често 
пово~ и форма лан оквир за с{'кобе, неслагања, ривалства и полари~ 
заЦИЈУ међу студентима, ЧИЈИ су узроци у основи били идео
,.'10шкоr' карактера" 

Правила су, такође, реr-улисала орr-анизациону CIPYKTYPY друштва, 
Све послове водила је упра::за Iсоју су чинили председник, потпред
седнин:, два секретара, благаЈНИК и и:њи:ж:ничар. Председник је пред
седавао свим сасr-анцима и скупштинама, представљао и заступао 
друштво и руководио свим његовим пословима, док је секретар 
!Iмао обавезу да води сву преписку и записнике, з60!" чега су 
обавезе н одговорност ових чпанова управе биле и највеће, Улога 
Надзорног одбора састојала се у контролисању рада управе пре-
rледу блш-зјне н библиотен:е ДРУШ'I'ва, ' 
Сваке године, након почетка ЗИ;'\!СКОI' ceMecIpa, друштво је одржа
вало l'одишњу СКУПШIИНУ на којој би усвајани извештај и Управ
;.}.Ш' н Надзорнш· одбора о раду у претходној години, бирана нова 
управа н Доношени OlШИрНИ планови о раду у наредној години. 
Правила су предвнђалп н одр:жавање ванредних сн:упштина које 
С)',.. има.1lе ,..зада?ак да одлучују о оставци Управних и Надзорних 
(lдоора II QираЈУ нове ортане ДРУШ1ва 

О ОДР,ЖСЈвању реДОВНIIХ ЈОДНШI·ЬИХ и ванредних СКУПШ'I"ина дру_ 
ШIВд, ОРI·аНlI:ювању Л,lенарних седница чланства и седница управе, 

, АС; :\'5. ф. I\r (6511930). 
: lJI1ПШI.'нi СТУДСIIТС"ОГ JlСТОII"јСI{ОГ ДРУштпа, - АС, УВ, Ф" IV (651930), 

; IJ-I 

састанака, стручних предавања;1 I<ултурно-уметничких и 'књи:ж::ев
НИХ вечери, концерата," извођењу великог ?РОја излета и научних 
еКСI<УРЗИЈа по земљи и иностраНС"I"ву6 КОЈе су водили углавнОЈ\! 
професори и асистенти историје на Филозофском фаКУЛ'I·ету и дру
Iим акцијама кроз које се конкретно манифестовала делатност 
друштва у периоду између два рата, налазимо доста података у 
архивсн:ој r·рађи Iюја, углавном, IШО што смо веn нагласили, са··, 
држи преписку. 

На основу сачуваних извора сазнајемо да су у управним органима 
Сгудентскоr· историјСКOI· друштва били и студенти историје, касније 
ПОЗН8Т'И професори: Др Драгослав Страњаковиn је. био први пред· 
седник друштва (1924(25"г.); Др Иван Божиh Је као студен,' 
био секретар друштва у школској 1937/38,; Др Фанула Папазоглу 
била је председнин: школске 1939/40, rодине, Затим, ту су и имена 
студената историје, класичне фИЛОЛOIије и историје у:метности који 
ће се, својим радом у управама СтуденI'СКor· ИСI'ОрИЈскоr- друштва 
]Ј, нарочито, као његови делеI'ати у Универзитетском КОМИ'I'ету 
СКОЈ-а и Акционом одбору стручних Сlудентских удружења од 
1935. године, активно прикључити напредном студеН"IСКОМ покрету 

на Београдском универзитету у време када он доживљ~ва кулми
нацију (Ми.лорпд Лабудовић, Ератнс.чав Мишић, ТадИЈП Стон:ш,!, 
l'ojKO Томиn,' Ксенија С'Iевовић, Тинка Миловановић, Есад Пашп
лнћ, Миралем Церић, Фрањо Барншић и друr-и.) На:жалос?, на 
основу располшн:ивих извора нисмо у МOI'У1i..НОСТИ да детаЉНИЈе ре
конструишемо њихову улогу У напредном покрету, јер су подаци 
о деЛП1НОСТИ ових студенага веома фРШ'.i\Iентарни и оскудни, 

ОПШlа збивања на БеOI'радскоы универзитеlУ у периоду између 
два рата, а нарочито од средине 'I"l':Н1десе'IИХ r-одина, оставила су 

!'рю'ове и у раду СтудеНТСIСОI· ИС'ТОРИЈског друштва као, уосталом, и 
uсталих студентских удру.:жења, не само стручних, већ и IСУЛТУРНИХ, 
потпорних, СПОРТСКНХ и ДРУI·ИХ,. Развијајући се под непосредним 
унщаје!l-I КПЈ и СКОЈ-а, напредни студентски покрет на Београд
ском универзитету у годинама пред ДРУНl светски рат доживљава 

ку Л1\IИнацију у свом развоју и деловању 

Главно упориште напредна!" студентска!" покре'Iа била су стручна 

и друr'а сгудентска удружења која су ор!"анизационо и преко разних 
облика делатности обухватала и повезивала готово сву студентску 
О!lшадину. Са порастом УЛOI'е и све Beher' ут·ицаја стручних удру
,кења на студентсн:у оыладину и потребом обједињавања Сl'удент
cKor покрета на БеограДСlСОМ уииверзн-rе'I-У, настао је Акциони 
одбор С1'РУЧНИХ студентских удру,жења 1934 rодине I\:оји nе, као 

I l1апсш1н:мо IIСIШ nрсдапања: 1) Др ИПаЈШ Рllбара на тему "ХрпатСI{О Шlтањс", 
18. V 1936,; 2) ЈопаШL JonalloDlll1a, бппшеr МIIlШС'tра, са ТСМОМ "ИСТlша У l1СТОРЈфt", 
3. ХП 1935,; 3) Марс Харпсlfjадсс, аСIIСТСIIТn 'УННПСРЗlIтета, о "Фllаlщусн:ој )·~tCT~ 
НОСТI! У XIX ВСI{У", 29. 111 1939 1t др" - АС, УБ. ф, ХII (951935); ф, 
XVIII Ф. (26/936); ф. XVI (611939). 
~ КУЛТУРlIо-уJ\tстШРНtс Ј[ концсртнс пе'lСРЈI )·З У'lешllс 'шаllопа Jt Ј1рпаиа драме 11 
опере бсограДСlшr народног nОЗОРШllта IJ дp~ - АС, УБ, ф, УП (36/1932); Ф. VПI 
(511933). 
, ИзлеТIf I1 е"CI{ур:шЈе којс је орг'аllllзопало друштпо: на Ападу (1933.), Стр:шшлопо 
(1933.), ФРУllЩУ Гору (1933.), кроз Метохију (1933,), у Вршац (193.Ј.), I(РОЗ XpnaTclty 
It СЛОnClшју (193'1.), l\Ioctap-Сарајсnо-ДуБРОnЮЈЈ{-Цаптат (1936.), у србобраl1 (1931.), 
Вршац (1938.), Гр'шу (1939.), ЈаГОДIIНУ. 1{IШСIIII!l, МаlIасltју, РnпаlllЩУ (1939,) 11 др, 
- ЛС, УБ, Ф. VIII (51933); Ф. ХI (60/931); ф, XIV (361938); Ф. ХЈII (67/939). 
1 rojlto ТОМIIIi је био У'ХССIШК фебруаРСIШХ демонстраЦија 1935. CTyдell~Ta у 
Београду (1. фебруар), заТJfJ\f, ухаnшен 2, фсбруара н зајсдно са nemtltllJl1 ироје:'1 
студената одпедсн у логор у ВшuсграДУi ПО["lШУО јс у НОБ-у, - !\IЈIЛЈlЦа Дal'ltja~ 
!ЈОDlll1, lIаЈ1РСДIll! 110ltpCT СТУДСllата Беогр.щс"ог УIIIIDСIIЗllтста, I<Jl>1lга друr;l, Бсо~ 
град 19H~, 171-173. 
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јединствени облик повезивања и координације љиховог рада, по
стати не само легални, ОД универзитетских власти признати, пред

с-rавник, студентског покре1'8, већ, истовремено, и снажно упо
риште спровођења партијске политике и ширења утицаја СКОЈ-а 
и КПЈ у студентском покрету Београдског универзитета, У органи
зоваљу и вођењу свих значајних акција студената улога АОССУ 
после његовог оснивања ПОСIаје одлучујућа и непроцеЊИВ80 

у том смислу још 7 новембра 1933 1', Студен'I'СКО историјско дру
Ш"ТВО покреће инициј атиау и ТРaJI{И ОД Рекгората да се ДОЗВОЛИ 
ОДРЈокавање конференције с-r'ручних удружења студена'I'а Фило
зофског факултета у циљу оснивања ЊИХОВОГ централног удру
жења, в Ова инициј атива, међутим, неће бити реализована све до 
1937 I'одине," јер се желела спречити акrивнија делатност студе
ната Филозофског факул-гета на коме су стручна удружења била 
најбројнија. 

Студентско историјско друштво није остало по страни напредних 
струјања н:оја су карактерисала студентски покрет на Београдском 
универзитету између два рата У његовим редовима, а нарочито 
у управним телима, налазимо један број студената чија се напред
ност манифестовала и пре 1934, године (поменимо историчара Ми~ 
!юрада Лабудовића, секретара друштва у школској 1932/33" И члана 
факултетског комитета СКОЈ-а на Филозофском факултету, као 
ћелије Универзитетског Н:ОМНЈеlа СКОЈ-а, изабраног 1935,1",10, а 
нарочито после ОСЮlвања АЈ{ЦИОНОГ одбора стручних студентских 
удружења где је 1И Студен'!'ско ис-rоријСIШ друштво имало своје пред
ставнике У управама друштва од 1935, године и у Акционом одбору 
налазимо имена неколико напреДЮ1Х студенз'Vа, међутим, на основу 

сачуваних извора НИСl\Ю у ситуацији да уrврдимо на који начин су 
они улазили у Управу друштва, (да ли захваљујући својим заслу
т-ама и поверењу члаНСТDа, или иницијативом и дирекrним утицајем 
напредних орт-аl·rизација са стране, нпр,. КПЈ, СКОЈ-а и др.), ни 

да комплетније анализирамо њихову аК'В'IВНОСТ у друштву и, наро
чито, у Акционом одбору. У сваком случају, присуство и делатност 
iшпредних суудената у Студентском ИСIоријском друштву (у њего
uoj управи и у Акционом одбору), од средине тридесетих година, 
представља непосредан доказ продора и ширења утицаја СКОЈ-а 

11 КПЈ међу члансr-вом и рун:оводством oBor' друштва. 
у свом раду Студентско историјско друштво није било поштеђено 
многих проблема који су_ између осталог, представљали одраз 
опш'I'их прилика на Универзин~ту и шире у друштву и субјекrив
них околносrи (зБО!- неслагања у његовим редовима), што ће наро
чито доћи до изра:жаја у годинама пред почетак рата. На основу 
неколико сачуваних извештај а о раду управних и надзорних одбора 
друштва сазнајемо да су нагло осипање чланства и појаве незаинте
ресованос'IИ за рад друштва, тешкоће материјалне природе (што се 
одразило на смањивање предавања, н:ултурно-уметничких и других 

D.ктивнос'Iи), све присутнији сукоби у редовима чланства и управних 
органа, имали за последицу приметно опадање делатности друштва 

у другој половини тридесе-r-их година. 

• АС, УБ, ф" VlII (5/1933.), бр. 894С 
• ПОЧСТI{ОМ ове године Је ОС110ваll Централни одбор стрУ'Ц{ИХ студентских удру_ 
жеља на ФНЛОЗОфСIЩМ фщ,ултету. - Сто ГО,tщшl. ФI(ЛОЗОФСIЩГ факултета, Београд 
1963., 800, 
11 Милица Да1t1јаIlОIl"h, наведено дело, ат. 
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у таквој си-rУЗ1~ији, l{ажњавање Тадије С-I0кина, (секретара Сту
дентског ИСТОРИЈСКОГ друштва У школској 1935/36,), поништењем 
два семестра, Братислава Мишића (тадашњеI- председника) пониште
њем једног семестра и осталих чланова управе друштва (Гојка 
Томића, Ксеније Стевовић и Тинке МИЛQвановић) укором, заједно са 
осталим члановима Акционог одбора од стране универзитетских 
нласти ItpajeM 1935. године,11 представљало је само непосредан 
повод за избијање великог сукоба у редовима чланства и руко
ПQДс'гва Студентског историјскО!' ДРУШ'I'ва, чији су узроци били 
:\lHOro дубљи и озбиљнији, 
Неслаr'З:ња која су се крајем 1935 11 У првој половини 1936. године 
v пуној мери испољила између студената ИСI'орије и класичне 
филологије, предс't-ављала су само формални оквир и спољни израз 
'rих сукоба, док су, у суштини, имала дубљи, идеолошки KapaltTep, 
Она су, пре свега, представљала реэулта'r све озбиљније полари
зације међу члановима и у управи друштва на симпатизере и чла
нове КПЈ и СКОЈ-а, прис-t-а.лице нових идеја и облика деловања 
који су карактерисали, у то BpelIoIe, напредни студен'I-СКИ покрет 
и на студенте који су желели да делатност СВОЈ- удружења сведу 
искључиво у оквире стручних зада'rака збor' којих је QHO било И 
основано, 

ИЗ то!' времена распола:жемо са три дописа једне групе студената 
националне и опште историје, упуhена ректору Београдског уни
верзитета проrив тадаш:ње управе С-у-удентског ИСIоријског дру
ш-r-ва. У првом акту, од 31 Х 1935,Ј'" потписници инсистирају на 

поштовању Правила, по lшјима ". члаНОil1 мо;;ке БИ'I'И само онај 
који И!\-IЗ I1сr'орију под А или Б ", а не и сrудеН'I-И I{ласичне 
филолor-ије, . које смо ми уписивали само зБOl' тога што они 
нису имали своје удру.:жење, "I~ Сматрајући да учлањење С'I-уде
ната класичне филологије није у Сlшаду са Правилима, ова група 
студенаr-а историчара захтева да се друштво очисти од чланова 

неИС1'оричара, обзиром да оно и ,по CBOlt имену и задацима нема 
l-шкакве везе са студеН'И-Iма класичне фИЛОЛOl'ије,. Осим tO!-а, у 
овом писму ректору инсистира се на доношењу одлуке по којој 

чланови, мисли се на редовне, историјскш- друштва могу бити само 
СIуденти који имају националну и опш'l'У ИСI'орију пС8Д А или Б, 
затим, поништењу, по мишљењу његових аУI'ора, неправилне 1'0-
дишње скупш-r-ине одржане 30 Х 1935 и суспендовању новоиза
бране Управе образоване од студената класичне фИЛОЛOl'ије,13 

Наглашавајуhи да је њихов искључиви циљ "похађање предава:ња" 
н "рад у семинарима ради усавршавања стручних знања зБОI- чеI'а 
су дошли на УнивеРЗИ-I'е'I ", иста група студената историје се 
у ДРУIОМ аюу, УПУћеном реюору Универзитета 16. 1 1936, ограђује 
од акција Студентског историјског друштва Iшје су у то време 
водили студенти неис-rоричари, јер ", ,НИ садашња Управа Сту
дентског историјскО!' друштва ни делега'I'И друштва у АIЩИОНОМ од
бору С'I'ручв:их друш'гава не I'OBope у наше симе нити су тумачи 
пред универзитетским властима наших жеља и тежњи:'14 

!! Опе penpCCJlDllC мере предстаnљале су Јсдан ОД ПОI.ушаЈI1 сузбllјања реDОЛУЦIfО
II:lРIШХ збllDања ца Београдском УllllDсрз1tТету l{oJa су ДОЖJfDљапала КУЛМllltацJrjу 
среДIШОl'!t трlfдесеТJlХ годшщ, 

!~ АС, ~Ћ, Ф. XVIII (261936). 
11 Исто" 
11 Ifсто. 
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Уз оптуясбе да се Управа друштва и љегови чланови неисторичари 
не придр:ж:авају основних задатака о раду предвиђених у Прави
лима, поменута r-рупа студената, потписника и трећег акта од ЗО, V 
19З6 године, као најбољи доказ за то налази у кажњавању секре
п!ра друштва Тадије С гоюrна, председнии:а Братислава Мишића 
и осталих чланова Управе од стране универзитетских влаСти, 

МеђУТИl\'l, упркос опту.ж.би на рачун Управе Студентског историјског 
друштва и њенOI' рада у школској 1935/36 години и све оштрије 
поларизације међу С'Iуден-rима историје И класичне филологије, на 
редовној rодишњој скупшпнш одр:асаној 4, децембра 1936_ године, 
при IIзбору НОВО Управе друшша за школску 1936/37. годину, 
победила је листа на челу са Тадијо:м Стокином, који је изабран 
за HOBor- председtПШ.а У новоизабраној Управи, поред Стон:ина, 
l!алаЗИ1\Ю Ј[ Бра-r-ислава Мишића, н:ао члана Надзорног одбора и 
Есад а Пашалића, који је изабран за сен:ретара друштва, 15 У то 
пре1\'lе Есад Пашалић је био и члан Акционог одбора стручних 
c-I'удентских удру;кења 10 

Располож:иви извори упућују нас на закључак да је језгро на-< 
::реднor покрета у СтудеНГСIШi\! историјском друштву у периоду 
1935-1937 године представљала управо I-рупа студената класичне 
фИЛОЛОI'ије !Соја је победила на изборима за нову управу децембра 
1936" ШI0, наравно, не значи да међу исгоричарима у том периоду 
Ј! у Iодинама пред други светски рат није било напредних студената" 
ОСН:УДНОС1 архивси:е грађе н њена фрагмен'гарност OHeMOt'ynaBajy 
нам да сазнамо у I{OM правцу се кретала даља њихова активност 

насле 1937 r-одине, н:ао НН цепокупна делатнос-г друш'гва, Ипак, 
1Iа основу података којима располажемо преi\Ш ПОС-I'ојеnим изворима, 
i\lOж:емо :зан:ључи'ГИ да се и Дflље осеЋала дела'!-RОС'I' IIапрсдни~;: 
сгудената у Управи ДРУШ'I,ва JI његових представника у Акционом 
одбору, Ту су Миралем Цернћ, за кога налазимо подансе да је 
новембра 1937. био изабран у Управу УДРУ:iИ:ења студената из 
Босне и ХерцеЈовнне "Петар Кочић", које ће крајем 1937 постати 
једно од јан:нх упоришт-а КПЈ!'; да је 1938, г био председник Над
ЗОРНОI одбора Студентског' ИСI'орнјскоr' друштва,lfl а у школској 
1938/39 секретар OBor· друштва;I1Ј за-rим, Фрањо Баришић, који је 
1938/39 бrro по гпредседник друш r-вa н његов делегат у Акционом 
одбору illколске 1939/1940'" 

У ОВОМ периоду (1939/1940.) председник CТYAeIOcкor ИСlоријскor 
друш'r-ва била је Фанула Папазоглу, на основу чијих сећања смо 
у l\юr-уl'iнос'1Н да наслутимо сталну поларизацију и сукобе двеју 
струја (између С'fудена-та IЗD "ПРИС1алица ре)Юl1\-Щ" и напредна 
оријентисаних с-rудената) који Ье kapaKI-ерисати односе у друш'гву 
све време, а нарочито у периоду непосредно пред почетак рата, чиме 

ће се, ,У ствари, и заврши'Т'И његова дела'I'!-IOСТ, У овим сукобима 
осећао се у-гицај напредних струјања у друштву, што ће:r.ю илу
C'I'poBaTH следећнм примериыа У архивској грађи налазимо препис 
ДOIсумен с'а:!1 заједно са СЛИЧIНШ препнсима других удружења, упу
]ЈСНOI 28 фебруара 1941 године министру УНУI'рашњих послова 

11 АС, УВ, <1> .. XVIII (26/936) 
11 СТО rОДlIШl ФЮIOЗОФСlщr ф<lдудтет". Беоrрад НI6:!" КО2. 
1т Ј'о1I1Л1lца Дамјаllош!tl, lIaneAellO де;ЈО, 28,1~ 
ЈО АС, УВ, <1>. XIV (3611938} 
ј' АС, УВ, ф, XVI (67/939). 
:. АС, УВ. Ф .. XVIII (261936); Ф. XVl (67/939); МЮШЩl Дt1Мјзношth, lIаl1lщеJlО Дело, 321. 
:1 АС, УП, Ф. XI (161/19.Jl), 
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М, КОНС1'шгнrновиhу од стране председника Студентског историјског 
друштва у форми енерrичнOI про-rесrа против неодговорно!' упада 

полиције У студентски дом, ЗJIос-r-ављања и хапше:ња мирних CTyдe~ 
}-шта и захтева за најхитније ослобађање ухапшених студената, На 
основу сеflања др Фануле Папазor-лу! обзиром да се на поменутом 
препису не мОЖ.е утврдити име ПОТПИСНИIса документа, односно 
председника друш-т'ва, сазнајемо да је она у '10 време ПО1"писива~<l 
документа слично!" садржаја, што наводи на пре-rлоставн:у да Је 
поrлисала и докуыент од 28 фебруара 1941, 
Ilротестна писма против. хаПl-:lе~а и малтретирања "CTyдeHa-~'a и о 
њиховом ·I'еШl{О1.'l ПОЛQЛС8]У КОЈе Је, као и велики бро] других удру
я(ења, слала Студентска историјско друштво у овом периоду пред
Сl'ављала СУ, према речиr.ш Др Фануле Папазоглу, непосредан одраз 
деловаља КПЈ чији се утицај осећао и у 1'0 вре:;не у студентским 
~-ДРЈ)кењима. Због '10l'a она ни~у И!\'IЭла комплетну п~дршк~ упр~в: 
них 0pl'aHa Студентског ИСТОРИЈскor- друштва, због чеrа су ) следи}'!\:: 
оставке мнOIИХ чланова. . 
Препис протестна г писма од 28. фебруара 1941 Је последљи доку
l\lеит о раду С-уудентско!' историјско!' друштва КОЈИ налазимо У са
чуваној архивској r-рађи. Вероватно да отприлике у овоы периоду 
(фебруар - март 1941.r.) и престаје љегова делатност, обзиром 
иа догађаје Iсоји ће убрзо услеДIНИ и који ће сва збива:ња на Бео
градском унивеРЗИ'l'ету н око љеНl усыерити у сасвиМ другоы 

правцу, ђ 
Делатност Студен-гског ис!'оријскOl' друштва У пеJ:lИОДУ rIзме у д~a 
рата у сваком случају заслулсује много озБИЉНИЈУ и К01'lшлеТНИЈУ 
анализу у односу на овај TeKc'I', шт"о подразумева, због оскуднос-ги 
сачуваних извора, и обавезно коришће!--ье се.ћања ч.ланова и аКТI1-
Dиста друштва У ПО!\'lеНУ-I'О!\'l llериоду у што Ј.е могуће netIei\'I обиму, 
Ay-rop, у :немогућности да за сада lЮНСУЛТУЈе ова сећања" има за 
циљ да, између осталог, отвори многа питања о. делаТНОС.ПI Сту
дентског историјског друштва између два рата, КОЈа зах'!'еваЈУ праве 
одговоре, надамо се, неком ДРУI'ОЋ'I приликом, наравно уколико се 
претходно успешно савладају пробле::\IИ око истраживања ове про

блематике, 

ИЗВОРИ JI лИ:ТЕРАТУI'А: 

ИЗВОРИ: 

Ј) АРХЈI8 Србllјс, Фонд БСОЈраДСl{оr УЮI8Сl)Зllтета~ 

ЛИТЕРАТУРА: 

1) l't1Ј1ЩЩЗ ДамјаЦОВllll. НаllРСДНII щшрст студената Беоrрадекоr :I-'lIIlВеРЗl1тета, 
ltIEtttra друrа, Бсоrрад 197·ј" 40В. 
~) СТО rОДlша ФlfЛОЗОФСltоr фаlСУJlтета, Беоrрад 19G3.. 884, 
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БОРО МАЈДАНАЦ 

Удру:щење сшудеllаша uлаllUllара lIа Београдском 
Уlluверзuшешу 1933-1941. 

у периоду између два рата на Београдском универзитету поред 
сч?учних студентских удружења која су спадала ПОД компе~енцију 
ПОЈединих факулте'Х-а и у.чружења студената формираних по поје
диним ФаКУЛIетима, ПОСТОЈала су 11 ТЗВ, ОПшта удружења, како СУ 
Н_Х звали оргаН!1 универзитетских власти, тј. удру}кења за цео 
универзиrе'с ТОЈ I'РУ~И -rдружења припадало је и Удружење СТУ
деН8'18 _ планинара КОЈе ,Је ОДИI'рало значајну улогу у напредном 
С1удеН'IСIЮМ покрету на БеОlР8ДСКОМ универзитету 
~IЗВОРИ на основу и:ојих би се могао реКОнструисати рад ово!' удру_ 
Јкења, веома. су ОСКУДНИ И ФраИ\1:ентарни Архивска грађа Самог 
Удружења НИЈе сачувана, тако да је не баш обимна документаци'а 
::астала у обавеЗНИ!l"I н:онтактима између У дру:жења и PeKTopa~~ 
.оеоr'раДСIЮГ универзитета, која се налази у Архиву Србије у оквиру 
~OHдa Београдс!юг универзитета, ОСновни извор којим распола
љ.емо. Нажалост, и та грађа се највеfiим делом састоји од преписке 
у в.ези са организовањем излета,. а недостају неки значајни доку
менrи, као Ш"IО су нпр .. извештаЈ И о раду Удру:щ:ења, који СУ ре .. 
ДO~HO подношени на годишњим скупштинама, али ниједан од Њих 
НИЈе сачуван. У недоста1'l;У извора, корисно су нам послужила 
сећања Бо:ш:идара НшсолаЈевића који је био секретар а Затим 
и пре,\седник УСП-а у периоду од 1936-1941 г.' ' . , 
ИНИЦУ~Ја:иву за ОСнивање Удружења студената планинара покре
r~~a Је Једна група од 73 С'Iудента у име којих је, п:рајеJl.·t новећ1бра 

. ' године, Ректорзrу Београдског универзитета акт упутио Јере-
1\IИЈа Митровиn, студент филозофије, Поред списка са имеНИма и 
ПОТПИСИ!l"1а студената - предлагача уз акт с б 
Правил У ,у ила Достављена и 

". а дружења студената планИ!.наца" по којЈЈ1'.Ш је "Удружење 
љ.елело да ра.чи У правилима стоји да је сврха УдрУ:lкења "него
вање и раЗВИЈање планинскor· спорта међу С'Iудентима а у вези 
~~H~.~,~IM спортом И што боље ПОзнавање нашеI·а народа и дОМО-

; рс~д',оапЉ,а,,' у ПЈlс;:щој фор~щ, налазе се КОД самог НlщолаЈеПllћn 
" 1!l1 'IЛЩIОI\I УСП могдо је по " 

ущшерзJtтета. Поред е ODlIIIX 11 стаТII СЩlltJf редопан студеllТ Веоградскоr 
твори I1 утемеЉllDа'lI~. ДyдpY)I~eљ~CTJ~ja~~~n~~ l~n~J;{a~~~~ чланови Удрущсња, дОбром 
Уnрапу су сачшьаllQ.ЛIJ УпраЩIiI 11 НаДЗОРНII одбор ~ШЈТЈШУ, УБIlРnПУ 11 сеlЩl!jе. 
сltУПШТЩlе Удрущеља Јlа пер"од о је не 1.0 Ј О 1I су Ilpalllf од стране 
сеltцltје: nЛ:Шll1lарClЩ, смучаРСIШ ~oдe~a JI ~~~~aT~ Удружељу су раДlfле 'tеТJfРИ 
ства УСП 'tШIIШIl су. 'щаllСШI у' еТIЈ'raРСЈШ. ФщtаЈlсltјСltа Средм 
ltОllцерата ЈI доБРОПО;;'НII ПР]ШОЗI~О~i ~~IXr:t" V~~I П(f;I,реliСШIХ предапаља, забапа It 
Jlме Во НЈlколајеDlllщ .'" 1933; Члаllсltа карта УСП на 
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Универзитетски сенат је 2, јануара 1933. године одобрио Правила, а 
затим и одржавање оснивачке скупштинео3 Оснивачка скуnш-гина је 
одржана 9. априла 1933., г~ и на њој је конституисана прва управа 
Удру:ж.ења студената планинара, За председника Управног одбора 
изабран је Војин Смодлака, С'I'удент медущине, а у управи су још 
били: Хусреф Крпо, Koc·ra НоваКОВИћ, Ратибор Павловић, Радмила 
Павловиfi, Радмила Димитријевић, Дишковиh (име непознато), Хам
дија Ченгић, Јеремија Митровић и Мухамед Арпаџић.' 

Већ током 1933. године удружење је организовало бројне излете 
(Космај, Липовнца, Ваљево, Авала, Букуља, Рудник и тд.) које су 
водили универзитетски наставници. На излете су ишле мање групе 
студената, ПРQсечно њих 10-15. Слично је било и 1934. године 
·ж·оком које је, како се "10 констатује у једном акту, организовано 
50 из.ле'I'а са 900 учесника.5 Између осталOI·, организовани су излети 
на Копаоник, Златибор, Тару, Фрушку Гору, Авалу, Космај итд 
Пошто се радило о чисто СПОРТСКИl"lr излетима који су организовани 
готово cBaKOI' викенда и празнин:а, а не о научним екскурзијама, 
реК"10Р је I{pajeM јуна 1934. I'одине уважио захтев Удружења сту
дената планинара да вође пута на излетима више не буду уни
верзитетски наставници веn сами студенти, чланови управе Удру
жења.. Њима је рен:,тор издавао посебна пуномоnја да могу бити 
вође пута и да "сносе сву моралну и материјалну qДI'ОВОРНОСТ за 
случај еве н:оји би се десили на излетима,"6 

О делатности УдрУ:lкења студената планинара првих I'одина посто
јања нема пуно пода'I ака., Зна се да је поред орr-анизовања излета, 
који су били веома чести али не и нарочито масовни, било још 
неких активности као Ш"IО су: орr·анизовање предавања, одржавање 

одборских седницu и друштвених сас"! анака и сл., само де·Ј'аљи о 

њима нису познати 7 Било је и покушаја да се о трошку Беоrрад
екor· универзитета сат-ради једна планинарска кућа на Копаонику, 
за одмор и рекреацију студената, али 'ТИ покушаји остали су без 
успеха,8 

На I'одишњој СКУПШIИНИ Удру,жења студената плашш:ара почетком 

децембра 1934У, за председника ·Управног одбора поново је изабран 
Војин Смодлака. У управу су још ушли: ружица Арсеновић и Са
фет ЧеНIић (имена осталих нису познат·а). На Н! rодишњој скуп
штини Удру.:ш:ења, одрл-саној новембра 1935,10 за председника Управ
ног одбора изабран је Дарко Видановиn, с·rудент права. У управи 
су још били: Браюш Церовић, Александар Миловановић, Владимир 
ДраI'ић, Смаил СмаипаIЛn, Ружица Арсеновић, Мирослав Букуми
ровиn, Александар Брандт, Ратибор Нешковић, Љубиша Радивојевић, 
Милош Касапиn и Ђорђе Тајсен. За вође пута на излетима имено
вани су: Бранислав Церовић, Смаил Смаилагиn и Мирослав Буку
:i\шровић Они су нешто Iшсније добили пуномоћја од Ректората да 
могу води-ги излете које буде орr-анизовало Удружење 'студената 
lIланинара 

I АС, УВ, ф, VПI (31) 1933, 
~ Исто. 
Ј АС, УВ, Ф. ХI (18) 1934, 
• ИСТО. 
1 Познато је да је УСП орrаШlзопало пре,з;аван.е IЈОД IIaЗЈшоllt "СтудеllТИ JI lIрllрода", 
9. XI 1933. Предапач је био др. :Ипан ЋаЈа, Ilроф. Уlшперзltтетз. - АС, УВ. Ф" VIII 
(31) 1933. 
• АС, УВ, Ф. XI (18) 1934; Фо ХП (17) 1'35, 
I АС, УВ, Ф. XI (18) 1934. 
Ј' АС, УВ, Ф. ХП (77) 1935. 
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у време оснивања Удружења студена"I'а планинара, а посебно 1'0-
KO:r.{ наредне године, напредни покрет на Београдском универзитету 
добиј а пуни замах, Напредни студенти улазе у РУIшводства готово 
свих C-Т'Удентских удружења, а Партија пОчиље да поли'I'ички, орга
низовано, делује и руководи масовним СIудентским а!щијама, Al{
ЦИОНI'.f одбор СIРУЧНИХ сr-уденrских удружења (АОССУ), формиран 
Јуна 1934_ године, као репрезентативно "Јело у односу на универзи
тетске влаСП1 и Iюординационо тело у односу на разна студентска 

удру_жења, водили су такође чланови СКОЈ-а и КПЈ Одбор постаје 
легална форма деловања РУIШВОДС'Iва КПЈ на Универзитету> 
Аlщија КПЈ и СКОЈ-а да своје чланове убаци у руководства свих 
сrуден'IСКИХ удружења није мимоишла ни Удружење студена'rа 
Гlланинара Ипак, све до пред крај 1936. године, у удружењу није 
било пуно напредних C-I'Удената, поготово не у руководству, тако 
Щl се не може говорити о неком јачем деловаљу напредног С1'удент
t.:KOr покрега у њему, Војин Смодлака, председник управе удру_ 
жења ~933-1935, године, био је истовремено и члан управе Удру_ 
)I{ења Југословенских медицинара на чијем челу је стајао }Шl\-IУ

ниста Момчи:ло Катанић,11 али на основу расположивих докуме
lшта тешко Је утврдити да ли се и колин:о залаr-ао да идеје на

нредног покрета продру и ојачају и у Удру:жењу планинара. Исто 
се Може I:ећи И за Осгале члаНQве управе у ТО1\[ периоду 
НаговеШlаЈ да ће и у Удружењу студената планинара доћи до 
I':'РУПНИХ промена и лреон:рета, изr-леда да Је стигао са l\шад:ю,т 
Мирославом Букумировићем, С'l'удентом права, који је н:ао бруцош 
ушао у управу удружења на већ. поменутој годишњој скупштини 
УДРУlкења одр)каној 9, новембра 1935 БУКУl\,шровић је успео да 
у Удруж:ење увуче више напредних студената, па је почетком де
цембра 1936" IШ!(Q то каже Б, Нvпсолајевић, дошло до неке врсте 
пуча "ОД cTI:aHe КПЈ према дотадашњој управи УСП" Било је то 
на ГОДИШЊОЈ СI{УПШТИНИ Удружења, одржаној 5 децембра 1936, 
када су у новоизабрану управу ушли, готово ИСI{ЉУЧНВО, напредни 
сr~денти Записник са скупштине није сачуван, али у документима 
IШЈима располажемо н:ао председници УСП-а Kpajel\I 1936. и по
четком 1937. потписују се Алија Талић, студен-г медицине, тадашњи 
члан АОССУ и Мирослав Бун:умировић, а као секретара Бо:жидар 
Николајевић и Сабнтај Конфино, студенти права. У управи су још 
били: Сло?одан Тузлић, C-Т'Уден'г права, Марија Коцељевић, студент 
ФИЛОЗОфИЈе, Петар Рати:овић, студент права, Десанка Вуњак сту
дент филозофије, Славољуб Петн:овић, студент права Фехид' Аза
багић, с'!-удент права, Стеван КРС'Iи1i, студент права и Стеван Ни .. 
чота, студеН1' шумарства,Ј2 Међу наведеНИl\,t ИЈ\-rеНима треба пре 
свах истаћи Мирослава Буку:r.П:Iровиnа и Слободан Тузлића Iшји су 
били водеће личности у раЗВОЈУ напредног студентског пои:рета не 
C~MO у Удружењу планинара већ и у области спортског Ж:ивота на 
~ нивеРЗИ-I-ету УОПШ1е. Наравно, и остали напредни студенти из те 
управе, изабрз..не 1936 године, дали су велики ДОПРИНОС ширењу 
напред~их идеЈа, а ОСIали су у Удружењу све до рата (БО1кидар 
Никола)евић, Славољуб Петковић, Марија Коцељевић и др,) 

О дел.а-гности УСП у ТОМ периоду Бож.идар :Николајевиft каж:е: "Про~ 
СI'ОРИЈе УСП налазиле су се у :ыраЧНОl\I с.Утерену - анексу мање 

н 1\-1. ДаМја1l0ШIll., НаореДIШ ttOltpCT студената Беоrрадског ушшер:штста Ilз:'tfеЈ)у 
дпа рата, Jtlbllra 11, Београд 1914., 105. 
ц АС, УБ, 4>. ХVЈП (9) 19:1G; Ф. XVIII (9'1) 19:11; ф, Ј[ ('13) 1931, 
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зr раде PeKI'opaTa, поред тада познате кафане "Империј алН Ту 
су се редовно, поподне и увече, окупљали напредни c-гудеН1'И: 

спортисr-и, планинари, затим "СлавистиН и чланови АкадеМСIШl" 
l!озоришта Ту су се писали чланци, билтени и зидне новине, читали 
Сlуденr-ски и други листови и .литература, сазнавале вести из земље 

н света, са Београдскor- универзитета и др" играо шах, стани тенис, 
водиле ж:иве ПОЛЈ{1-ичке и друге дискусије Међутим, мањи број 
другова, а да та многи нису ни знали, у СI{ривеном делу, у слепом 

углу испод подрумских степеница, умножавао је на I'ешrетнеру c-ry
дентске и партијске материјале !шји су тајним каналима стизали 
у прихватне ПУНIпове, студентске 1\1ензе и дрУI'а места."!3 

ОСНОВНИ облик активности УДРУll .. ења студената плаШ1нара н даље 
су представљали изле'IИ, само lIПО су сада постали знатно масов

нији но раније, Током 1937, године УСП је, између осталог, органи
:ювало излете у )Кабљак, на Копаоник, Фрушку Гору, Космај, 
Авалу итд, I~ Излети су доприносили зближавању студената, али су 
ОМОI-ућавали Ј[ неке друге акrИВНQС-IЛ са напредном тенденцијом" 
Тако се, !{ако то ИС-I'иче В, НИ!юлајевић, под спортско-планинарским 
плаШТОl\'! одлазило на излете, а de facto на политичке акције као 
што је нпр била акција пqд паРОЛОl",,1 "Бранићемо земљу", за'IИ~i 
акција прин:.упљања ПОl\10ћи, у nебадима и другом материјалу, за 
наше борце у Шпанији, акција повезивања са зат'ребачким и љуб
:ьанским студентима итд. На излете је редовно одлазио велики број 
напредних студената Међу њима 1937/38 године, а и l{асније, 
норед чланова УДРУlкења с'rудена'га планинара, сусрећемо и ло
:3НЗ'I"а Иi'I'!ена: Милица Павловић, Милован Ма'Н'!ћ, Станко Џинr-а
лашевић, Грујо Новаковић, Љубинка Милосављевић, C-r-еван Јова
новић, Јакуб Кубуровић, БОIдан Капелан, Владимир Роловић, Je~ 
~jeHa Поповић, Милош МИНИh НаIаЛIIја Хаџић, Пуниш а Перовнћ. 
Боривоје Ромић, Добривоје Радосављевнћ, Слободан Пенезнn, Сте
ван Дороњски, Џемал Биједић, Милинко Кушиh, 3ијо Диздаревиh 
и j\-IНor-и, l\IНorи дpYГH,I~ Саыо присуство ОВОЈШКOI броја напредних 
С'Iудена-Iа, обавезно је зн:ачило и неку КУЛIУРНУ, ПОЛЈНИЧI(У, про
пar'андну и сличну акцију с напредном IенденцијОl\I О масовности 
излета I'О80Р:И податак да је нпр, у НОВИ Сад ишло 170 С1'Удената, 
у Буково 131, Раковицу 126, Рес нн к 200 с!'удеНЗ1а НIД,IО 
Колико је Удружење студенаIа ПJlанинара НlЩ1JIО чланова у поје
ДИНИМ периодима тешко је рећн, јер СПlIСIШ8Ј1 чланова нису са
~Iувани, Ипак, на основу члаНСl(е каРIе В, НиколајеВIIћа из 1936 
rодинс, lшја носи број 602, i\1O)Ke се заКЉУЧIl'Il'I да је Удружење 
онло ПрНЛIIЧНО масовно н да је кроз ЊСI-а прошао оеЛНЮI број сту
ценаIа разних факулте-I'а 

На I'одишњој СКУПШ-IННИ УСП, одр)!(аној I(paje~! 1937 године (тачан 
датуы није познат), за председника Удру.жења I1забран је Мирослав 
Букумнровић, за секретара Славољуб l1eIKOBIIli, а у управи су још 
fiЩIИ: Слободан Тузлић, Слободаин:а Рабреновић, Нllјаз ХаџисеЛИl\IО
lшћ, ТИХО;\lИР Стефановић (имена осталих ннсу позва-га) 17 
Захваљујуhи, пре свега, Удружењу С'I'удената планинара, на Бео
Ј-радском уннверзи-r-еIУ се развио вео:'lШ интензиван спортски живо'! 

,~ Ссllаља 6. НIШОЈ:щјСllllћа. 
11 АС, УБ, Ф. XVIII (94) 1937; Ф. 11 (43) 1931. 
1; АС, УБ, Ф. XVIII (94) 1937;. Ф. 11 (13) 1931: Ф. XJ\r (26) 1938: <1>, л\-'lI (54) 19:19; 
Ф. XIV (51) 194IJо 
11 Исто. 

If АС, УБ, Ф. XVIII (94) 1931; ф" 11 (43) ]937, 
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Ј'е посебно ва.ж:.но, целокупна спортска активност била је под а, ШТ~ 
утицаЈем комуниста. Поченшм 1938. I'одине ДОШЛО је ДО извесних 
промена У развоју спортске активности Оснивачки. одбор ~TyдeHaTa 
на челу са Мирославом Вукумировићем покренуо Је ИНЦИЈативу за 
Qснивање БеограДС!{Q!' студентског спортског клуба (БССК) који 
би објеДillьавао целокупну СПОРЈ'СКУ акrивиост на 'Универзитету" 
Уз иницијативни ШИ', који је потписао Мирослав Букумировић, био 
је прило:ш:ен списак са преко 250 потписа студената-предлагача, 
међу којима наилазимо на велики број напредних студената, 'Уз. ИНJ;t
ција'1ИВН:И акт била су прИЛQжена и Правила БССК-а, КОЈа Је 
одобрио УнивеРЗИ'I'етски сенат 26. IП 1938" а примљена су на ОСШ1-
вачкој скуrrштини БССК-а одржаној 14. TV 1938. године За пред
седника Управног одбора БССК-а изабран је Мирослав Букумиро
вић, а за потпредседника Слободан Тузлић, Удру:жење студената 
планинара и друге спортске области, од тада делују као саставни 
делови, односно, секције БССК-а,t8 
Крајем 1938. године председник Управно! одбора у Удружењу сту
дената планинара био је Тихомир Стефановић, студент права, сек
ретар БОlкидар Николајевић, а као чланови управе јављају се: 
Војислав Ћуричковић и Тихомир Раковић (имена осталих нису 
позната) Н! До паЧ€I"ка рата у управи Удрулсења били су још: Мила
ДИН Поповић, студент медицине, затим Изе!' Чавић, Милан Стокић, 
Александар Круниh, Радмила Марковиfi, Милан Барјактаровиfi, 
Србијанка Букумировић, Миливоје-Мића Томић (данас глумац) и др. 
Председник удру:жења у ТО!\'1 периоду био је Бажидар Николајевић,20 
ОСНОВНИ облик аКТИВНОС-Нl Удру)кења студената nланинара и даље 
су били излеП1 .. И даље су међу излетницима најбројнији напредни 
студенти Удру)ке:ње је имало своје Iшлоније на Копаонику и 
Ру днин:у н:уда се ишло :на зим:овање и на Дурмитору lде се одла .. 
зил о лети 21 
Удрул{ење студената планинара као Qпште студентска удруже:ње 

окупљапо је велики број студената са свих факултета. Треба истаћи 
да су неки С-I-уденти били чланови више удружења истовремено, 
Истралсујући архивску Iрађу приметили смо :нпр. да је Тихомир 
Гаковић био и у УСП и у СтудеI-НСКОМ летовалишном савезу, Мили
воје ТШr'шћ, Слободан Тузлнh, Марија Коцељевиh И Слабоданка 
Рабреновић били су и У Удружењу студената планинара и у Аlса
.цсмскш\'1 позоришту, док је Миладин Поповиh чак истовреl\'Iено био 
н у управи Удру:ж:е:ња студената планинара и у управи Академ
CKor' позар ишта. 22 

Овај и:ра-гlCИ осврт на Удружење студената планинара ни у I{ОМ 

случају не представља KO!'l-IПлетно саr'ледавање његове плодне актИв~ 

ности као ни одређивање rbeI'OBor' меС1'а и улоге у напреДНОl\-1 сту
дентском покрету на Беor'радском универзитету ИЗII-Iеђу два рата, 
Напротив, ово је само подстицај за даља ис-rраживања која, у не
досrапсу извора, :морају првеНС'Iвено да се базирају на сеhањима 
учесника напредног студеНТСIШI' покре'rа на Београдском универзи· 
тету између два рата, посебно оних који су на ;било који начин 
били повезани са радом Удру:жења студената планинара. 

" АС, УБ, ф" XV (155) 1938. 
" АС, УБ, Ф. XIV (26) 1938. 
11 АС, УВ, Ф. XVII (54) 1939; ф" XIV (51) 1940, 
~I Сеllања Б. НlIколајСUЈlllа. 
~I ВНДlt: Б. МајданаЦ, АltадеМСltо ПОЗОРlIште БсоrраДСltоr ушшеРЗ1lтста у Јlацред
НОМ СТУДСJlТСI{О:'о' ПОКретУ Jlзмеt)у дпа рата, ЕдшџrЈа - ПРIШОЗII за IICTOPIfJy Бео· 
rраДсl{оr УJ1Iшерзltтета Ј, 1983., 122-133 
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I БОРИВОЈЕ РОМИЋ 

Уједињеllа сmудеmuска ОАtладUllа 11(1 Београдском 
УllllвеРЗllluешу - celiaIbe 

Када сам се уписао на Београдски универзи-rе'I, у школској 1935/36 
години, напредни студен'I-СКИ покрет био је у пуном успону, На·· 
родни студеН'I'И (марксисти по убеђењу), усмеравани од стране 
партијске и Сlшјевске организације на Универзитету, каО најброј~ 
нија и најутицајнија групација, следећи линију КПЈ, преузели су 
иницијативу сходно зшсључцима VП Конгреса Iсомунистичке Интер
национале 1935, године за окупљање свих демократских студената, 

на народнофронтовској оријентацији, у борби за аутономију Уни
верзитета, против свих облИ]{а насиља и -отпора офанзивном фа
шизму То је био један од ва:жних момената и 8I{ТИВНОСТИ која 
је допринела да студентски покрет Београдског Универзитета добије 
још више у Ћ'Iасовности, да OIсупи напредне с"гуденте и да постане 
значајна карика у револуционарном покре'rу у предратној Југо
славији" На бази наведене иницијативе у току 1935 и 1936 године, 
долази до сарадње између народних студената с једне стране и 
студената демократа, самосталних демократа, земљорадника, левих 

земљорадника н радикала, које су групе, односно клубови деловали 
као припадници тадашњих r-рађаНСIСИХ опозиционих ПОЛИТИЧI';:НХ 
партија с ДРУI'е стране, Доцнији дor'ађаји ће потврдити од колико!' 
значаја је била ова орије'Н"гација, насупрот могућег догматског 

затвараља и ускогрудости, за даљи развој револуционарноr- сту
деНТСIЮГ покрета и његовоr израстања у ЧВРС"I"У И јединствену орга
низацију студена'I'а на Београдсiю:м Универзитету 

ОДЛУЧНЕ БОРБЕ ЗА ОДБРАНУ АУТОНОМИЈЕ 
БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

у том периоду (1935 и 1936, Јодине) Iежиште борбе напреднш' 
студентског покрета на Београдском универзитету под руководећо:м 
улогом партијске организације представљало је борбу за одбрану 
аутономије Универзитета. Иако је и у тим I'одинаыа било органи
зованог учешћа студената у акцнјаi\-Ia и ДРУНПi1 формама протеста 
против 'т"адашњих прилика у земљи, као и низ аКТЈшнос-r-II С'Iудент

СIШГ покрета у међународним студен'I'СКИМ и омлаДННСКИi\I opгaHH~ 
зацијама на платформи борбе за ,,!:\,тир, против рата и фашизмэ". 
ипак је основна карактеристика, оно што даје обележје TOOI периоду. 
била борба напредна!' ct-удеНТСIШI' покрета за очување н даље 
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IIроширивање aY'IОНОl\1ије УнивеРЗЈнеrа У датим условима било 
је 'то сасвиМ разумљиво. Јер, без аутономије Ун:ивеРЗИI€'rз у снту
зцији када је тадашљи ненародни ре)КИl\I покушавао свим силама 
да задобије контролу на Универзитету, да сузбије студентски рево
луционарни покрет, да омorући доминан'IЭН поло;жај малобројне 
I'рупе профаШИСТИЧI{ИХ студенаТЋ, напредни с-rудентски пон:рет се 
не би МOI'ао даље развиј а'ти, Шта више, мorла се пре'I'постави'ГИ да 
би већ значајни резултати (освајање управа бројних студентсн:их 
УДРУЈкења на свим Факулте-IИl\IЭ, задобијена позиција у студентским 
мензама, формирање АКЦИОНОI одбора стручних студентсн:их удру
.ж:ења 1{80 руководеnег орна'Ја свих студентских удруж:ења на Уни
верзитету 11 значајног инструмента у борби за ос'гваривање стручних, 
економских, културних 11 других потреба студената) озбиљно дошли 
у питање 

Збor тш-а, када је ре)ким непосредно, преко организоване {-рупе 
профаШИС'I'ИЧIПIХ студената и преlШ ректора Ћоровића, преДУЗИl'l1ао 
бројне мере да сломије напредни студентски покреI- на Беor'рад
ском универзитету, требало је све char-е мобилиса-rл и изборити се, 
н по цену жртава, не само да се очувају раније освојене позиције, 
него и да се обезбеде 'такви услови који ће омor-ућити даљи ПШ,.IaК 
у остваривању ау-rономије Универзитета, као и Уl{идање неких 
назадних уредаба, које су се односиле на регулисање СI-удија и 
односа на Универзитету Отуда, када су од ре::ш:има организовани 
ОРНАС-овци провокацијама у С'l'удеНТСКОi\I дому и на Универзитету, 
ОЫOI-уhи.ли ПОЛfщији да ин-гервенише и убије студента МI'lрка 
СрзеНlиhа, па преко присилног слања бројних студенаIа (првен
СI'вено оних који су били активнн у стручним удружењима и Акци,
оном одбору стручних студентских удружења) у концентрациони 
1IОГОР у Вишеград, до покушаја да се заведе универзитетска СI'ража, 
СlудеНТСI\:И покреr је, YC!'l-Iераван од Партије, још више збио своје 
редове и предузимао свакодневне бројне ан:ције ,Не СШI-Ю што се 
није устун::ну.ло пред нале'гима реаlщије него се још одлучније 'I"ра
;l\:ила пуна аутономија Универзитета, пуна слобода у орr-анизовању 
и раду студентских удру_жења, предаја Дома студената Универзи
Iery и учешће с-гудена-rа у управи Дома, као и смаљивање школа
рина Н, уопште, ПОВОЉI-шји услови за студирање.. Оцељено је да 
би требало у ОКВИРУ 'ТИХ аЈПИDНОСТИ проглаСIПИ и с'гудентски 
штрајк. У тежњи да спречи ШI'рајк, у сукобу са ОРНАС-ом: пада 
даља студеН-IСIШ lкртва ?Карко Мариновић, С1уден-!' права. Април
ски шт-рајк, захваљујући доброј OPI'aI-IИзованости студент-скО!' по
H:peI'a, као и солидарнос'I'Н заr-ребачких И љубљанских студената, 
прот-еСl'а јавности у земљи и ИНОС-I-ранс-rву, завршна се пуном 
победом напреДНQI- C-I-удеНIСКОI' покре-га Одбрањена је аутономија 
УнивеРЗИIета, ОЈ\10гућен је слободан рад с'гудеНIСКИХ удрул.;:ења, 
усн:оро је и Дом студената прешао у компеI'енцију Универзитета, 
при че!'llУ су у оба ДОl\1а напредни С-l'уден-ти имали значајан утицај 
у управљању 

L\Прилски Ш'1рајк и промене које су после тога уследиле на Бео
I'раДСКОЈ\1 Универзитету представља, несуыњиво преломни тренутак 
у развоју револуционарног cr-удеНТСКQI- пон:рета. Укинута је УНН
верзи-rетска стра:жа (замишљена l{ао нека Bpc-ra унивеРЗИ'Iетске 
IIолиције), смељен је реакционарни ректор Ћоровиfi, укинуте су 
раније изречене казне свим напредним студентима и распуштен 
је ОРНАС Тнме су створени услови за још aIпивније деловање 
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с!уден'IСН:ИХ удру:жења и бројних друг-их студен-гских организација 
н даље јачање и учвршl1нвање револуционарнО!' студентског покрета .. 
Уз наведено треба имаПl у виду да је аПРИJIСКИ штрајк и борба 
Сl-удена-rа за ay-r-ОНО1\'шју Универзи-тета представљао значајан до
принос и у развоју Оl\IлаДИНСКQI' nOKpeHI, као и јачању укупног 
р~волуционарно! покреlа којим је РУКОDодила КПЈ против нена
родног режима у -I-01\! периоду 

Успеху за одбрану aY-I'ономије УнивеР:.II-нета значајно је допринело 
ОС1-варено заједничко деловање народних студена'га са c-r-удеН'I'им:а 
демокра-НIма, са;\ЮСlаПНИl\I демократима, земљорадницима, левим 

земљораДНИЦИi\-Iа и радикалима, У април ском Ш-I-рајку су заједнички 
наступали у акцији н издавали за;едничке летке све наведене 
сrудеНТСI<:е I-рупе ш-r-о је омorућило још већу lIШСОВНОСТ покрета 
Јединство прш'ресивних студената, на ПiIa-Iформи борбе за аутоно
:\шју УнивеРЗИlеIа и С-I'удентска права, које је oCTBapeHq' у април
ском ш-r-рајку, предс-r-авља ueOMa крупан напредак у ,односу на 
раније Сl'ање До -Јада, наиме, највеli.и број С'Iудеl-ПСКИХ кпубова, 
iюјн су припадали I"рађаНСIПI1\l опозиционим партијама (независно 
од -Iога који број студената су окупљали), наступало је самостално 
у односу на оцену стања Ј( збивања на Универзитету С правом 

..:е clol'a мож,е казати да јеДИНСIВО свих проrресивних студентских 
[рупа, у IOM периоду борбе за ау 1 ОНО1\шју УнивеРЗИlеl'а, предс-гавља 
значајну полазну карику у формирањ,У уса (Уједињења С'fудентске 
Оl\Iладине) 
Од интереса је УКLlЗС1ИI на ПРОГРШ,lске циљеве по I<ојИ!'I-tа је oCIBa
рена сарадња ИЈ међу помеНУНIХ ПQIШНIЧКИХ Iрупа на Београдском 
универзнте'!у у овом периоду На пољу УНУI-рашње ПОЛНIике зајед
нички заХ'I-евн су били: обарање ненародне владе; неодложно рас
пуш-гање фашнстичн:е Скупштине н Сена I а и расписиваље избора 
са -I-ајним r-ласањем; ун:идање Yc-rава II доношење HOBOI; решење 
национално!' ПIпања на бази слободе и равноправности; укидање 
суда и закона о заштити Држ:аве; orШI1а амнес-rија свих осуђених 

народних бораца и :ЖРIава ненародних фаШИС'i'I'lЧКИХ режима; до
ношење закона о слободи штаћtIlе Јбора и договора; слободно opr'a
низовање свих политичких партија и синдикалних организација; по

правка социјалног н еКОНО;\1СI,Ш' ПОЈIOжаја сељш,а, радника и ситно!'" 
човека; сузбијање свих фаШИСIИЧКИХ, 'Iерорис-т-ичких оргаЮlзација 
-у земљи 

У- погледу спољне ПОJlНIике за:-аеВII су били: да СПОЉНа политика 
Југославије буде руковођен а ндејаыС1 светскш' l\-'шра на бази колек
ншне безбедности и ослањања на деыокра-rске дрлсаве у оквиру 
Друштва Народа и успос-гављаl-Ье односа са СССР-ом 

у односу на поли-пш:у студираља заједнички циљеви су били: ayro
Iшмија Универзитета и сузбијан,е -т'енденција фашизирања Унн
веРЗИIеrа 1\1<] у КОМ виду, СJlободан н несметан рад СIудеН'IСКИХ 
vдру_ж:ења II укидаље цензуре за све приредбе на Универзитету, 
борба против бесправно!' хапшеља С'I-удената, борба за побољшање 
СIШНОl\IСКОГ положаја студената, пуна спобода исповедања политичкО1' 
увереља н заштита свих l\Торапних н :ыа-гернјалних интереса студе-

1!a-la (Из "ПлаТфОР1\Iе полигичкor рада студеНТС1,е омладине'!, коју 
је усвојио "Одбор С-Iуден-т-ских ПОЛИНIЧКИХ r-рупа на Беor'раДСI\О!'I1 
УнивеРЗИ'Iету"~, - Архив Србије - збирка СlудеНIСI(И покрет) 

• ПmlТфОРЖI. је YCIIojclln l'pnje~1 1936, r ~ а добl1ла јс спој запрuпш оumщ у ПРО;lсllС 
И137, године, 
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ДЕЛОВАЊЕ У СТУДЕНТСКОМ 
ДЕМОКРАТСКОМ КЛУБУ 

NIеђУТИl\'I, остваривање јединства прor'ресивннх студената на Вео
l'радском универзите-r у није ИШЛО без тешн:оnа Десне снаге у СВИl\I 
f'рађанским опозиционим пар I'ијш.lЗ нису одобравале сарадњу ЊИХО~ 
вих студентских клубова са комунистима, ОДНОСНО наРОДНИ1'lI CTY~ 
деН'I-Иl\Ш,. Ове сиаr-е и тада, и у доцнијем периоду, када су ГОД 
имале l\1Огућности, радипе су на онеМOI'ућавању формирања једин
СIвеноТ' фРОНl а СВИХ де:i\lОкратских и напредних студената на Бео
rрадском универзитету, Као последица TaKB~Г деловања - и поред 
тога Ш-IО су У оквиру аПРИЛСIШI' штрајка све демократски оријенти
~aHe студентске I-рупе, предвођене народним студеН-Iима" ИСТУП8ле 
Јединствено, .за одбрану аутономије Универзитета, - И1\'IaЛИ смо 
нешто ДОЦНИЈе ипак истица:ње две кандидационе листе приликоrvi: 
избора за СI'удентско праВНИЧI\:О друштво (маја 1936, I'одине) нај
зеће УДРЈ:жење по броју студената на БеOI'радском универзитету" 
Поред заЈедничке листе народних студена'гаЈ студената земљорад
ни~а, левих земљорадника, самосталних демократа и радикала, 
ПОЈаВ!f~а се J,~ е, листа студената демократа на ЧЕ!ЛУ са Милијом 
ЈаниllVIЈевићеl\'1"~, ПОДС'Iичуnи болесне амбиције прјединих студе
~Ш'I'а у СIудентском демократсн:ом клубу, назадне снаге у руко-
80ДСIВУ Демократске странке су успеле да овим потезом, Tj~ по
CI'aBљaњe~1 . посебне ЛИСIе, супротстављене народно-фронтовској 
.1ИСТИ, КОЈа Је била одраз располо:ш:ења далеко највећег броја сту
~(eHaTa, у одређеној мери, успоре започети процес остваривања 
.ЈединственО!' фронта прогресивних студената на Беor'радском .уни
верзитету Листа са Милијом Ј анићијевићем претрпела је на избо
РШ\Iа потпун неуспех,. што је била и најбоља потврда расположења 
С'гуден'I'СКИХ маса, КОЈе су и ОВОМ приликом подржале оријентацију 
на учвршnнвање јеДИНСI"ва свих демон:ратски опредељених студе
ната на Беor'радском универзитету, на антифашистичкој основи 
Иi\шјућИ у виду сав значај, за даљи развој и даље унапређивање 
револуционарнOI' студентскOI' покрета, наС'I'ојања да он OI{упи све 
напредне студенте! наметнуло је, ИЗl\Iеђу осталог, потребу да се 
помогне н по~ржи диференцијација у појеДИНИl\'1 студентским демо
н:ратсн:и ОрИЈен'I исаним клубовима, посебно у студентском демо
JCpaICKOi\I клубу У. којем су, за моменат, превладали десно оријенти
сани студенти, КОЈII су били про!'нв сарадње са народним студенти
:\:а ,У ]"аКВИ1'lI 'уСJlОВИ1\Ia, ПОЛОВИНОј\'I 1936 I'одине, према договору 
\'З ЈОШ неколицину ДРУЈова уписао сам се у демокра'I'СКИ С1"уден-rски 
i~луб. Брио брзо ~Ш смо усп.елн да ... задобијемо већниу у клубу, да 
IЮIисне1'lЮ оне ПОЈединце IЮ]И су tJНли ПРОI'нв сарадње са народ
нны СI'удеНП;iIlа:., и ос'! али:\[ деI\Юl\:ра:IСIШ ophjeI-l'I'нсаНИ1\I група!lШ, и 
ди п::шово ооезоедимо, већ у друт'О.] IПОЛОВl-IНИ 1936 Iодине, да у 
аКЦИЈам.ај :нступаI,ьи:ма Ј1 лецима и студентски демократски клуб 
:IСlупа Јединствено са ОСlаЛИ:ll прorреСНDНО опредељеним студентима 
на БеоrраДСКОi\I универзнrеrу 

~'р.еба уз Ј[знеIО наПQi\IеНУПI да је у свим студентским н:луБОВНl\Ш 
I~О.ЈИ. су де!IOВ~ЛЈr као ПРЈ,шадни.цн 1 адашњих опозиционих r-рађан
CIHIX парп,tЈа оило студенаIа ЈШЈН су по у6еђењу били КОi\1УННСТИ И 

~. За 11pe;\~e ра:а .Jaltlllllljenl111 је. §110 '!Лан ЦСlIтра.'1110Г КО:Щlтета Драже i'lllIхаIlЛ()~ 
"I~a 11 IltПОСРСДJlО НОС;Је рата, :.юог IlрОТIlПАнароднс аl{ТНПIIОСТII " ТOI', Р"Т" јо 
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н:оји су својим де.ловањем у овим КJIубовима доприносили Форми
рању 11 учвршћивању револуционарног студентског покрета, Да 
наведем само HeI{a имена: у ОКВИРУ студентског клуба земљорадника 
деловали су: Илија Дошен, Грујо l-Iоваковић, Слободан Принцип, 
Богдан Капелан, у QlШИРУ левих земљорадника: Мирко Томић, 
Гојко Половина, Момчило Ћурић! Драшн:о СIефановић, Мо Смиља
нић, Лале Иаановић, студената саr.ЮСIалних демократа: Раша Ста
кип, Пера Плавкић, Аца Ранкоа, Васа Гуцу љ, М. Ковачев, студената 
демократа: Станко ЏИНl'8лашевић, Радован Грковић, Драгослав Ни
ЈСолић, Ј акоб Теодосијевић, Душан Чукић, Бора Ромић, студената 
радикала: ПаН'I'а Ј аковљевић, Пера Марковиn, Б ВеЛИЧIЮВИn, и др_ 
Неки од поменутих и друr-их, који су деловали у OIширу наведених 
студеНТСЮ1Х клубова, били су већ тада чланови Комунистичке 
нартије, а остали су то ПОС'Iали у доцнијем периоду., Била је, између 
осталоr-, опасност да се путем неке провале не открије да су 
појединци који припадају појединим студентским клубовима гра
iјанских опозиционих партија истовреr..Iено и чланови КПЈ, посебно 
после хапшења Пера Плавкић.а који је припадао студентском клубу 
t.:амосталних демократа, а HeIHI материјали који су код њега нађени 
)'казивали су .Н на његове везе са КП, Збо!· ТOI'а, l{ао :Н потребе 
да се појединци афирмишу као присталице поменутих студентских 
l\:лубова, али и као ПРИСIалице уса, низ другова, иан:о формално 
није био члан КПЈ, радили су и деловали на линији Парrије и по 
упутствима КП То је значајно допринело да је дошло до дифе
ренцијације у свнм демократски оријентисаним студентским I{ЛУ
бавим а и до апсолутне доминације оних СНаЈ'а у овим клубовима 
које су биле за сарадњу са народним С'Iудентима и за даље јачање 
револуционарног студентскor' покрета, Треба истовремено при овоме 
напомену-иr да је кроз овакво ЊИХQВО аю'ажовање 11 ДК'I'ИВНОСТ, 
на низ студената lюји су се у поједине од ових студентских клу
;Јова уписивали због личнOI- опредељења као демократи, земљорад
НИЦИ и СЛ, извршен временом такав утицај да су они постали 
Н:ОМУНИС'IЛ 

IЮРБЕ ЗА УЧВРШЋИВАЊЕ РЕВОЛУЦИОНАРНor 
СТУДЕНТСКОГ ПОКРЕТА 

После успешних борби у ['оку 1935 и у првој половини 1936, године, 
за одбрану аутономије Универзитега и слободан рад стручних сту
,.:l,ен'I'СКИХ УДРУЈкења наметала се поrреба за даљим учвршћивањем 
IlОJIИТИЧl\:ОГ јеДИНС'I'ва С'!'Удентских деi\-lOкраТСI\:ИХ и антифашистичких 
rрупа на Беоr-радском универзитету То јединство уз пресудан 
утицај и иницијативу народних СI-удената се исюшало кроз бројне 
акције у другој половини 1936 JI У -току 1937 rодине При томе, 
поред сталне бриrе за проширивање аУ'I'ономије Универзитета, осни
вања нових сrудеНIСЮ'IХ удру:жења, покретања .листа "СтудентН и 
др" оно ШI'О Ii:аракrерише овај период у развоју студентског по~ 
н:реIа је све веће и масовније учешће овог покрета у активностима 
I1 ван Универзитета, његовor· повезива:ља са радничком и другоы 
омладином, у борби против тадаш:њих антидемократских режима, са 
политички!'l-I захтевом за деМOI{рatизацијом земље, за борбу против 
претећеr' фашизыа за одбрану мира и слободе Веома су бројне 
iJI\:ције у овом периоду у којима је ОРI·анизовано учествовао и 
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револуционарни студентски покреI': деl\lонстрације приликом ДОЈIaСI{З 
Ј\шннстра иностраних послова фашистичке Италије грофа Ћана, 
:'I'1анифестације при доласн:у у нашу зеыљу председника Чехосло
ваЧЈ{е РепуБЛЈљ:е Е. Венеша, деIllQнстрације прилин:ом доласка ми
нистра фаШИС'I'ичке Неl\,tat.ше фон Нојрата, манифестације при 
дочеку И ДеJIбоса, 1\ПIннстра иностраних послова Француске, про
тести у веЗJI са потписивањем !{онкордата, разбијање збора д' Љо
Јлn'а у хотелу "Триr-JIав" и др О свим ОВИМ акцијама писано ie 
,'~OBOЉHO 1"е зато не бих евоцирао и своје успомене на ове доr-ађаје, 
у којнма сам и са;н учесгвовао 

"Политизација" СЈудентскor покрета, у СI'lIИСЛУ његовOI све 
чешћег II 1\Iaсовнијеr ак'Гивирања и ван Универзитета, допринела је 
да све више учвршl1.ује акционо јединство напредних студената, 
упоредо са јачањем општенароднor- демокра'1СIШI и револуционаРНОI' 
покрета у зеl\lЉН под РУКОВОДСТВШ-I КПЈ" 
Одлуке о појединим акцијама, издавању летака и сл, доношене су 
у ПОЛИТИЧIЮl\I одбору У KOl\'le су били делеI-ирани по два представ
ника свих раније наведених IЮЛ1IfНЧКИХ студентских група У по
'Iеп{у (у ДРУI'ој половини 1936. I'одине) прилин:ом издавања пој е
Циних летака ННСИСНlрано је да нацрти летан::а, које су по правилу 
преДЛШ'али народни студенти, буду претходно рззматрани у поје
ДИНИМ студентским ПОЈППИЧЮ1М клуБОВЈ;11\1а, а доцније, упоредо са 
,iачањеi\f јеДИНСIва у студентском покрету и истовре!l'lеним ПО'I'иски
t:аљем десно оријентисаних c-r-УАена-Iа у појединим већ помеНУ'НfМ 
С-fуденr-СIПIМ ПОЛИТИЧКИl\I клубовима, - таква сагласност је оства
ривана пу'! ем представника У већ IIоменуто!\,у ПО,JIИТИЧIЮМ одбору, 
без тражења претходне сarласностн свщюг појед~mачног и:луба, 
['0'10ВО непреЮ1ДНО смо Со Џинr'алашевиn, р" ГРIювић и ја пред
l'тављали С'I-удентсн:и демон:ра'ГСН:И н:пуб у ПОЛИТИЧIШМ одбору, На

родне СЈуденте, у разним периодима, су представљали Пуниша 

lIеровић, Вељко Мићуновић, Милинко Кушић И Мирослав Попара, 
сгуденте радии:але су предС'т'ављали Р. Радовановић - lliиља, 
Б, Величковић и Пера Марковић, студенте зе:мљораднике - Груј а 
Новаковиn, Илија Дошен и Бor-дан Капелан, студенте леве ЗeI\'IЉО
раднике - Гојко Половина :и М, Смнљанић, самосталне демократе -
Пера Плавкић, Аца Ранков и Васа Гуцуљ, а студен'те ХСС - Борис 
l\Iарушић (он је позиван преыа потреби на састающ, јер студенти 
ХСС - којих је и иначе било ЋШЛО на БеOI'радском универзитету -
:'lИСУ били дописници "Платформе политичко!' рада студентске омла
дине БУ", НЈП-Н доцније "ПлаТфОРi\1е УСа"), у ПОЛИТИЧIЮ1\-1 одбору 
ДOI'оворн о СВН;\I ]юнкре-r-ним питањима доношени су једногласно, 

Све веl1е ангажовање напредних студената и ван Универзитети 
О1леда се н у орr-анизованом прнсус-гвовању приликом одр:жавања 

зборова -rадашње удруж:ене опозиције, при чему су сr-уденти својем 
.Јорбсношnу и ОРl'анизованим наступом значајно утицали на рас· 
положеље народних Ћ'1аса,:;' 

Упоредо са јачањеl\I аКЦНОНОI' јединства у револуционарном Сl'удент. 
ском покрету, кроз све бројније акције, и повезана са овим, и све 

а )'порсдо са јаЧJlЊС:-'t СТУДСIIТСНО1"" ПОНјЈста, посебltо после фор:-.шрања ':t' јеДIIЊСIIС 
I:ТУДСнтсн:е (Ј~lЛаДll11е> спе је '!сшliп 6110 Сnј'чаЈ да lIа з{iОРОDII:\tа удрущснс ОПОЗII~ 
НIIЈс rOlloplI 11 предстапmш УСО. Се!lа:-.! се да са:>.! ја 1'01l0pIIO на з60РУ удружсне 
CJlI0::llщнЈе у DС.'IШОј ЛлаllJl Jlспред УСО (1938. Г,,). ПО пращrлу ЈIСТУIIaЊС предсrап~ 
ЩIIЩ 3-'СО Шl.lца::III.'IО Је на [lСШIКО одобраllаlье If СНМЩIТllЈе !lapOAa, а због свој с 
(~~llopCJlOCTIl ;.У НСТј'ЩI.!I>У. ПО.'lНtщјСЮI прсдстаПIllI1Щ. I(ојн су IIспред IЈЛаСТIf ПРII~ 
с:\стпова:Щ.З00РОIЩ:>.lа, ВјЈЛО '1ССТО су lIасгоја.'Н да спрсчс наступаљс предсrаппшса 
;\·СО Ш1 з60РОDII1\111." 
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Беће ПОДРШI{е јавности, долази у овој фази развоја студентског 
ПО1{рета и до Јачања веза студеНIСИ:ОI ПOIсре'т'а на ВУ са међу
народним студентскиr.'1 и омлаДИНСКИI\I ПOI{ре-гом у свету, упозна

nања међународне омладине са аКЈивношћу и борбом београдских 
Сlудената за :мир и слободу, демокраrију а против фашиз:ма, екс
плоатације и упьетавања, Повезано са овим треба наПО?llену-rи да 
се значајна активност студеНТСIсаг покрета БУ у борби за мир, 
ПРО-НIВ рата и фашизма, одвијала l{РОЗ Одбор студентских стручних 
vдру:жења за мир, Овај одбор је ОРI'анизовао :низ 1\-Iaнифестација 
~ia УниверзИ"r-е-r-у и ван њега, које су имале изразито антифашисти
II{О обележје Афирмација, признаље и подршка, коју је на међу
народном плану добио студентски покре-r' на Београдском уни
верзитету, представљало је значајан стимуланс за даљу борбу, 

ФОРМИРАЉЕ УЈЕДИЉЕНЕ СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ 

ДОСIЛГНУТИ С-Iепен јеДИНСIва у С'IудеНIСКОМ покрету, на IIлаIфОРМН 
борбе против фашизма, за демон:ратизацију унутар земље, напредЗiС 
н МИР, тражио је и нове 05ЛИI{е ОРI'анизовања, Сви услови су 
били сазрели да се формира Уједш-ьена студен'!'ска омладина, као 
јединствена ПОЛИ'IИЧl{8 организација студентско!' покрета на Бео
граДСIЮМ универзите-rу, ШТО је и ПРOlсламовано на оснивачком 
Kohr-ресу УСа. СаНI{ционисање већ oCTBapeHoI' јединства) lСрОЗ 
фОРl\пrрање УСа, обеле;кава нову фазу у раЗIЗоју пол и НIЧlСОI' )КИВОIа 
на Београдском универзитету, фазу развоја коју карактерише 

uфирмација чврсте и монолитне студентске поrrи-r-ичке организације, 
која је биrrа способна да окупи још шире c-r-удеН'I-с!{е 1\'шсе у даљој 
револуционар!:юј борби 
На }ШШ'ресу УСа доминирало је неколико шпања Прво, СУШl'ина 
и значај l{Вали-тетно новог степена јеДИНСIва које добија и нову 
орr-анизациону форму .. То је најбоље изражено кроз следећи став 
у "Општој Резолуцији Конгреса Уједиљеља УСО (Платформа УСО)": 
"Уједињена студентска омладина, као пелина, јесте ванпарr-ијСlса 
организација ОНOI'а дела C-Т'Удентске омладине који је спреман да 
на универзитетском терену н народу ради за СJIободу, напредак и 
мир, против рата, реакције и фашизма, а то значи; за интересе 
Ј! захтеве свих cIYAeHaTa, за добро науке JI Универзитета, за права 
OJ\-'IЛадине" УСа неће завнсипr ни од једне ПОЛИ'Iичке странн:е н 
поред симпатија и потпоре Iшју ће указива'rн свима оним напо
рима демократских странака чија је борба саr-ласна са lНачелима 
ове пла-rфор:ме. Ово наравно, ос-r-аrзља СВИ1\I<.1 њеНИ1\I члановима II 
I-Lениы сас'! авним 1 рупама ПУНУ слободу ндеолошкOI' Jl страначкоl' 

опредељеља и рада на Универзи-rету, изван Универзитета, и у по
себним ш{цијама, уколико -ЈО не би било принципијелно СУПРОI'l-ю 
овој платформи," 
Друго, полазећи од нових .Услова које каракгерише пооштрена 
офанзива фашизма и реакцнје и повезано с овим даље опасности 
за слободу, културу и мир, н<.1 ко:ш-ресу је сналсно исr-акну-rа по
треба још ширег О1{упљаља с-т-удентске омладине, придобијањп 
бројних неопредељених С'l-удена-r а Шl линији п.паТфОРl\-Iе УСа, поiа
"тана активност за побољшаваље :ZКНВО''{'НИХ и радних услова свих 
студената, за слободу и аутономију Универзитета, за учвршћивање 
сарадње са Хрватским и СловенаЧКИl\! студеН'r,има 
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Tp~ћe. указано је да уса. и сrудеI--ПСКИ покрет ~ целини Jl.юрају 
"сарађивати са орr'анизаЦИЈы,~а осталих ка:тегори]а омладине, на 
оСНОВИ питаља и проблема КОЈИ су данас ЗЭЈедничн:и целом млаДОЋ'I 

нараштају било појединих покрајина, било целе земље. Ту долази 
Сарадња са ОРI'8низацијЭМ8 радничке, сељачке, !-рађанске омладине, 
у залагаљу за ззједничке интересе и у И3I'радњи ом~адинскor' МИ~' 
POBHOI' покрета и општеr- покре'та младо!' нараШ-I8]8 за љегова 

права." (Из платформе УСО) 
Четврто поред понављања СВИХ оних, већ поменутих, захтева из , " 
"Платформе политичког рада СIудентске омладине, на 'конгр.есу 

уса, и усвојеној платформи, је посебно ПQтенцирана по'греба ЈОШ 
одлучније борбе за унутрашње преуређење ',земље на бази демо
кратије и националне равноправнос'Ти због чеI'а се поздравља и 
подржава "Народни спораЗУЈ\'1" демократских странака из оквира 
Удруж:ене опозиције, као историјска е-т'апа на овом ПУ'1'У. 
Пето, наr-лашена је потреба још јаче активности за одбрану мира 
што је "основни услов за решење наших унутрашњих проблема 
и гаранција боље будућности Оi\шадине" 
у низу до сада објављених радова о сrудеНIСКОМ покрету Београд
ског универзитеIа посвеhена је и одrоварајуhа пюкња осниваЧКО.l\1 
KOНI'pecy уса, MelJYHIZ11, по овоы питању, у односу на оно шr-о Је 
uбјављено осхаЈ1е су још неке дилеме, а по !lЮМ мишљењу има 

и извесних не'18ЧНОСIИ у прии:азу ОРI-аннзовања KOНI'peca Ј! 0pl'aHa 
које је он бирао ПОШIО сам учеС-Iвовао у припрема!lШ I<Dю-реса 

7{са, а као делеl'aI- у њеr-ОВОl\1 раду, дотакао бих се неких од 
t:lIОРНИХ питања, 

Пре cBera за мене је дилема да ли је фунн:ционисање уса почело 
ОД ОСIIивачн:ог н:ош-рееа или раније и н:ада је конх-рее одржан У 
највише написа (Студенти БеоrраДСl\:оr- универзиr-е-х-а - Хроноло
Hija по.пнтичн:OI' ,Ж.иво-rа 1938-1941" I'одине Беor-ра,n: 1971, rодине, 
lзорђе СI'анковић у чланку: "Револуционарни студентски покрет и 
фашизам" и др ,) наводи се да је оснивачки кант-рес уса одржан 
3. априла 1938, Iодине, па се Ci\Ia'Ipa да од 'Iада и почиње деловање 

уса. у I\:ЊНЗИ: "Напредни покрет студената БеOI-радскor' универзи
-Ie-Ia". књиr-а 2" МИЈпща д8..t'\lјановић заступа Iледишr-е да је овај 
l\оиrрес одржан фебруара 1938 године и за овај месец везује 
поче'Так рада уса, Ја се не сећэм 'Iачнor' датума одр::жавања кон
т'реса" Међутим, од ин-rереса је напоменути да је 'УСО издао летак 
поводом Аншлуса и то 13, ZlШР-I8 1938_ године, а постоје Ј1 подаци 
.ца је уса поднео предлш- ЛИСl'е за избор управе Потпорнor' удру
жења c-х-уденаIа БеограДСКОI универзите'lа 4 фебруара 1938 године, 

у I1С'Iоријском архиву ср Србије Ilосюји и писмо УСО, писано 
5 децембра 1937 rоднне упућено ст,удеН'I'ИМ8 Беоr-радског универзи
IеЈа, који су се борили на ст рани републиканске владе народне 
Шпаније Каракrерис'IИЧНО је да су сI3и леци н .други слични: 

:\1агеријалн по-rписивани, до пред крај 1937 IоДине, од стране свих 
раније помену-rих, прor'ресивних ПОЛИ-IИЧКНХ r'рупа, а од тада леци, 

писма и прor'ласи ПО'Iписивани су од уса" и поред чињенице да је 
H:oНI-pec уса фактички са!\ю потврдио до rада остварено политичн:о 

јединс-хво СI-удентскш покрета, Iешко је преIпоставити да би се леци 
н друиr материјали ПОIлисиваЛI1 од уса и пре њенor' званичног 
IШНСТII'r-уисања, Ох-уда је за мене ДИЛ€1\-ta: или је договор о форI'l'1И
рању уСа OCTDap€H 1937, I'одине (па су леци и ДРУГИ материјали од 
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I ада потписивани од УСО, а не више од с-гране свих политичких. 
демократских r'рупа), а на kohr-ресу (који је одржан 1938~ ГOiЦине) 
дошло је ДО усвајања Платформе и званично прокламовање и утвр
lјивање даље оријентације у раду уса, или је (Ш'I'О је мање веро
ватно) конгрес ОДРЈкан крајем 1937, rодине, од када се и поједини 
i\-Iатеријали по'тписују од УСО у недостати:у ближих н:онкретних 
Дон:аза ово питање је за мене и даље отворено 

у вези са сазивањем и одржавањем !<DHIpeCa у нен:им написима 
:'lOгу се запазити неке нетачности, Тако, на пример у књизи групе 
аутора: "Студенти Беor'радског универзитета - ХРШIOЛОI'ија поли
I-ИЧКИХ збивања 1938-1941 године", БеОIрад 1971 тодине се наводи: 
,3" априла 1938.. године одржан је пленум студентских стручних 
удружења, Расправљано о извеш-r-ајима појединих одбора и струч
них УДРУЈн:ења. На пленуму је званично I<Dнсп.-пуисана Уједињена 
С'lудентска омладина, као јединствена ПОЛИIичка ОРIанизација на 
Беor'радском универзитету", Иста -I-врдња је изнета и у чланку 
друr'а Ђорђа Станковића: "Револуционарни cr-уден'IСКИ покрет и 
фашизамi ' (одштампан у пуБЛИ1шцији: "Беor'радски универзитет у 
предратном периоду, народноослободилачком рату и револуцији," 
Беor-рад, 1983 године у коме се наводи: "На плеНУi\'lУ студентских 
СТРУЧНИХ удружења 3, априла, Уједињена студеН'Iска омладина зва
llИЧНО је КОНСIИ'1-уисана као јединс-твена ПОlIити"ш:а орr'анизација на 
Бещ-раДСКОJl.'I универзитету, која је окупљала СlудеН'Iе различитих 
ПОЛИТИЧКИХ опредељења н 

Изнеrе констатације нису 'rачне, НИ-ЈН је Акциони одбор стручних 
студентских удру:ж:ења био сазивач осннвачког кою-реса уса, ни-т-и 
је на пленуму Акционог одбора конституисана уса у вези са 
разјашњавањсм овог питања ·греба нмаПl у DИДУ да је АОССУ 
обједињавао рад СВИХ стручних, економских, КУЛ'I'урно-просветних, 
МИРОВНИХ и спортских организација студената и ВрШИО улогу ле
I-алног координаТИВНОI· тела наведених студен'I'СКИХ ОРI'анизација, те 
је пред универзи-тетске влаС-IИ износио ставове студентског покрета 
по свим актуелним ПИ'l'аЊИl\Ш везаних за лсивотне и радне услове 

студената, Што се I-иче адбора студентских ПОЛИПIЧКИХ I'рупа 
(ОСПГ) на Беor'радсr{QМ универзите'I'У и њес-овог поmпячког одбора 
(као извршнш' органа) и доцније Уједињене студентске оr.'lладине, 
'1'0 су биле политичке ОРI'аЮIзације студен'хско!' ПОl\:рета, чија је 
Шi.-r-ивност била усмерена на окупљање свих прогресивних студената 
на антифашистичкој платформи и борби за демократизацију у 
:зе!lIЉИ, за рушење тадашњих н:енародних реж:има, l<.ао и за i\1Оби-
1Iизацију студената у борби за !\IИР и слободу Уз изнете напомене 
о основном усмеравајУћем деловању АОССУ и оспг, односно уса, 

~~t~~ c~; ~aCbeI_ ,поос;~~~~~ r;;~~~ Ј~анеfеас~~~~~~~ч~~ве;:;~~~л~ ~~~~ 
свако yдpYJoKe~Ђe и сваку схудеНТСl<.У орr-анизацију и да се једин
ствено деловало на оствариваљу утврђених циљева, Нема потребе, 
при Јоме, истицати да је улш-а Партије и у раду АОССУ и уса 
била пресудна Међутим, водило се при -томе рачуна lшје активности 
спроводити преко АОССУ, а !шје преко оспг, односно 'Усо. Из 
IIзнеI-оr- IIIИСЛИМ да је јасно, а као учесник IШНl'реса могу и лично 
да потврДим, да сазивач kohr-реса ',)'СО није био Аассу већ ПОJIИ-
1ИЧКИ одбор СI-удентских ПОJIИ'1ИЧIПIХ r'pyna, Овај одбор (био сам 

'rада члан 101' одбора) извршио је све припреме за конгрес, између 
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осталог, припремио је JI нацр! ПлаIClЈОрме, које је требало да буде 
усвоЈена на конгресу" 

Даље спорно питање у везн са осннваЧКИ1\1 KOHI-реСОМ тиче се састава 
делегата на н:онгресу. У већ поменутом чланку друг Станковић 
Ђорђе наводи (стр 78,) да су KOHrpecy уса присуствовали пред
С1авници 30 С-1'РУЧI-ШХ С'ЈудеНТСКЈЈХ удруж:ења, као и преДСlавници 
народних студената, СIудена-1а деМQ1{ра'Iа, самосталних демократа, 

земљорадника, левих земљорадника Н радикала Слич:не КОнста

'гације се Mor-y наћи и у неЮfМ друrИl\-I наПисима о сгудентском 
покрету на Беor'радском уннвеРЗИ-I-ет,У, Таи:о, на пример, друг Ра
дован Грковић у Ч.lraю~(' "СтудеНИI у одбрани земље" у пуБЛИ1\:ацији 
"црвеI-Н~ универзиr-ети наводи, ПО: овом ПIнању, следеће: "Једин
ство I<ОЈе се стварало учеш~еl\I у заједничкој борби под РУI<ОВОД
ством IШi\Iуюrста до~ринео Је почетком 1938 године JI успешан 
нсход преговора о заЈеДНИЧIПI:\I. aI{ЦНЈама и сарадњи које су водили 
Иво Лола Рибар и остали Сl<ОЈевски руководиоци са другим демо
KP8I-С~ПIl\,r И прогресивно оРиiенr-нсаним орr'анизацијама на Ун и
в~рзи[ету, Тако Је априла 1938 године на Правном факултету 
О~7рж:ан Koнr'pec 30 С'IуденI'СКИХ УДРУјкења на коме је створена 
). ,Једињена c-гудеН'l'ска омладина" 

у мени ДРШ'ој кљизи друr-а Авда Хуме "Мој а r енераЦlIј аН, П ро
света, Беоr-рад, Свје1ЛОС-Г, Сарајево 1984 [одане, на сгр 437 IОВОРИ 
c~ о YC~ па се, између осталог, каже: "манифестација уједињеља 
одр)кана Је у априлу 1938 године на kohr-ресу уједињења ОДРЋеаном 
Ј-Ш Пра.ШЮl\I фаКУЛ-I'ету када су предс-rавннцн 30 С'l'уден'I'СКИХ opr'a
ЕизаЦlIја (као ШIО су Акциони одбор, l{УЛТУРНИ, мировни одбор 11 
друr'е ПОЛИ-I-нчке организације на Универзитету) СIупиле у Уједи
њену с'!'уденгску омладину са омлаДИНОЈ\'1 опозиционих грађанских 

паРIија, земљорадничке 11 лијеве земљорадничкеt раДИlшлне. демо
Ј{ратске и caJ\1QCI-алн? демокра-rСI-се, чиме је дошло до уједиљења 

Оl\lлаДl:ше. НЈХ парrИЈа са KOl\-IУНИСIИЧlСОl\1, Платформа уједиљења 
била Је ЈеДИНСIвена JI подједнако паштована од свих политичких 
l"р;v:па Од сада неће више БИ-ЈИ ниједне ПОлитичке акције а да у 
ЊО.l r-лавну реч неће имаrи Уједнњенu студентска ш.lладина," 
l'~аРЩ{IеРИСПIЧНО је да се код сIшх цитираних аутора појављује 
податак ОД 30 СI-РУЧНИХ удружења, односно ОРI'анизација IШО opI'a
IШ3а-Јора, односно К~:ЮР!'аниз,н'ора, КОШ'реса уса, Добија се утисак 

;ЏI су од првOI, КОЈИ Је изнео овај податак, други аутори npoc-I'O 
преУЗJ1lШIЛН JlСЈе КОНС'Нlнщнје, јер се не наводи документација зи 
ове Iврдње Први је ове податке о 30 студентских организација као 
орrаниза'Iора н:онгреса изнео дру!' Грковић, 1966, r-ОДИ1Не (у већ 
ЦIIIнраНО:\l ЧШНШУ) 

Нмајућн у виду оно ШIО СЮI напред изнео о ОСНОВНИМ ПО:ЪИi\Iа 
ЈКIИВНОСНI Аассу 11 аспг. ОДНОСНО уса. мислим да довољно 
јис.но указује да наведене KOHClat-,щије ШIСУ r-ачне .. Колико се ја 
('~ЬсШ, све помеНУ1е по;rН1ичке групе су делеrирале ПО 10 делегата 
за KOIh-рес, а удру:ш:ења нису слала односно делеПlрала своје пред
("Iа~нике, .Преl\Ш r'OMe, на јшнrресу је бино 60 делеr-ата и један 
бро) r-oc'! И]У-<.IКIИВНСТ а С'Ј удент-скш покре1 а 

Да су С<.lзнвачн ОСЮIU<.lЧКOI КОНI реса уса бl111е ПОЛИ"I'Ичке демократ
ске f'рупе, односно ПОЈIИ'IlIЧКН одбор ових f'рупа (а не Аассу JI 

С'l'ручна удружења) Icoje су давале н Д€HeгaTe за KOHI"peC, потврђује 
lIш\t н "Опшга Резолуција KOHr'peca уједиљења уса (ПлаТфОРl\I-а 

1~4 

уса)" У уводном делу ове П lIаТфОРl\lе се, између ОСI'Элоr', наводи: 
"Размаl'рајући захтеве тренутка, ИНI-ересе СТЈ:дената, омладине и 
целOI" народа, разумевајући јеДНОl\I речју СВОЈУ ДРУШ'I'вену УЛОIУ 
у- одбрани слободе мисли, I{ултуре, демокра'!ије и мнра, а полазећи 
JI од жеље еrудеН1СКИХ маса и остварено!" прибли::жавања и упо
знавања у зајеДI-IИЧКО!l'I раду и борбама, Ј'рупе демократских студе
ната н то: Студенти Народне радикалне странке, студенти Демо,· 
кратске странке, студенти земљорадници, студенти самостално-де

мократске c-r'ранке, С'I'удентска земљорадничка левица и народни 

студенти, поди)ку своје al-СЦИОНО јеДИНСIВО на један виши, ОРI'ани
:ЈаЦИОНИ ниво", Не ПОЋПIЊУ се, преl\-tа томе, НИ удружења ни Акциони 
одбор сrручних студеНIСКИХ удружења lеао иницијатори, односно 
учесници оснивачког конгреса уса, што је, нмајући у виду оно што 
је напред речено о основним опредељеЊИ:\1а у активнос'IИ Аассу 
11 уса, сасвим разумљиво, 

у вези са радом оснивачкOI- KOНI'peca уса указао бих и на једну 
тврдљу у цењеној кљизи другарице Милице Дамјановић: "Напредни 
покрет С'I'удеНaIа БеOI'радског универзитеI'а", књига 2 - 1929-1941 r 
БеОf'рад 1974, године, На страни 320. у овој књизи се наводи: "Да 
6и се дух јединства С'Iуденю а пренео у све I{рајеве земље и да 
би студеI-НСКИ покрет изашао из }'"ниверзи'r€rСIПfХ оквира и сара
ђивао још више са осталим слојеВИl\Ia омладине закључено је да 
c~ изврши реорганизација ПОЛJlТИЧКor, рада, У ту сврху (да ли на 
KOHr'pecy уса или одмах после њеrовоr- одржавања - -10 је за 
сада тешко УТВРДИ-IИ) основани су покрајинскн одбори уса и то 
за Војводину, Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину, Далмацију 
н Македонију (званично Јужну Србију) Основан је и ЦеН1рални 
ПОЛИТИЧIП[ одбор уса у који је свака покрајинска делегација деле
Iирала по једнот' или два представника, "У даљем "!'ексту се наводе 
појединци lюјII су делегирани ИЗ појединих покрајина у Централнн 
одбор уса, Поменуто је да су у Цеитрални одбор уса из покрајине 
делеrирани: из Црне Горе - Б Машановнћ и Пуниш а Перовић, 
из Војводине - Сл Бајић, из Србије - Милинко Кушић, из 
БиХ - Мирослав Попара, из ДаНЈ\нщије - В, Марковић, из Мш{е
Доније - Љубомир Цвепшвић, а ИЗ СаНЏaIШ је био предвиђен 
Рифат Бурџевић ачи,ш је да се овде ради о забуни, Наведени 
теКС1 -греба да се односи на I1Зi\1ене у раду и орr-анизацији народних 
студената а не уса НаИГl'Iе, неrде у време одрж:авања оснивачи:оr 
конгреса уса спроведена је нова орrанизација народних студената 
у 'ЈОМ смислу да су ФОРј\,шрани пон:рајннски одбори и изабран Цен
трални одбор народних CTYAeHa'la за Беor·радски универзитет, у 
овај одбор су делегирани друrови који су напред наведени, Што се 
rнче уса, она није имала орrанизацију по покрајинама, нити је 
бирала ЦентраiIНИ одбор, Kohr-рес УСа је бирао само .један орган 
и '10 Извршни одбор (уместо ранијеr' политичкоI' одбора), који је 

бно извршно '!'ело УСа између два КOIпреса У извршни одбор су 
Gирана по два преДС"1"авннка од сваке полинrЧlее rрупације, које су 
давале делеl'юе за KOHI-pec С обзиром на остварени степен јединства 
свих ПРОI'ресивних СI-уденarа у доr'адашњеl\I периоду, а повезано 

с '1111\1 И веће!' СIепена незаВИСНОСnI од У1ицаја Сlраначких РУll:0-
водстава на рад појединих ПОЛИНIЧКИХ група, 1\80 новина је било 
предвиђено да конгрес бира ИЗВРШНН одбор, а раније се извршнн 
(односно ПОЛИТИЧКИ одбор) КОНСПl"rуисао на основу простоr' делеги-
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рања појединаца од стране појединих политичких група Који су 
IIојединци били у Извршном одбору уса навео сам раније 
Бројни су разлози указивали на поr-ребу и значај формирања уса. 
Да наведемо само неке од њих: 

1) Он:упљање свих. ПРQI-ресивних Сlудената, на платформи борбе за 
одбрану аУТОНОМИЈе Универзитета и побољшавање живо'Iних и 
радних услова студена'I-а, за демократизацију земље, за одбрану 

:ыира и слободе, Ol\-ЮI'Ућило је даљу диференцијацију међу београд
(;КИ~1 сr-уде~тима, Придобијајући на наведеној платформи и кроз 
брОЈне аКЦИЈе на УнивеI?зитету и ван њега демои:ратски оријенти
сане студеН'I'е, на ДРУГОЈ страни се прак'IИЧНО нашла, од органи

зованих I'рупа, само мања Iрупа реж:имских студената, као и изра

зито фашистичка група "Љотиhеваца", чија аКТИВНОС'I- и утицај 
!I~eljy осталим студен'rлма је био веома мали, Ширина платформе 
ус<?, борба за и:онкре'Iне циљеве који су били блиски најШИРИЈ\'I 
С.ЛОјевима С'Iудена'lа, без обзира на политичку припадност, омогу
Ьили ~y омасовљење студеНТСIЮГ револуционарног покрета кроз 
задоБИЈање све но~их и НОВИХ присталица из редова неопредељених 
студената, На овај начин КПЈ је у оквиру укупних напора за ја
чање .0пштенаРОДНОI- и револуционарнOI- покрета у земљи својим 

ННИЦИЈа1ива~lа успела да кроз формирање уса (на чију је актив
ност ОДЛУЧУјуће утицала), окупи напредне и проr-ресивне студенте 
на БеOI"радском универзитету и да створи такав ahr-и-фаШИС'I'J1ЧКИ 
Iюкре"г међу сr-уден"п~ма који ће - ШТО ће наредни догађаји и 
по"гврдити да'ћI значаЈан допринос и у НОВ-у, 

2) Формираљем УСО, као јединствене полИтичке организације на
предних С1удената,. било је ОМШ"Ућено да се дален:о лакше учвршћују 
и даље ПРОШИРУЈУ ~paBa ету деныта у стручним, КУЛТУРНИJl'Х И 
СПОРТСЮ1М организаЦИЈама Приликом избора за управе поједини,," 
студентских удру:ж.ења, мензи и др . .листе уса прак-гично нису 

Ј1;\шле алтернативу'~, Заступање студентског покре'га преlШ Акцио
но!" ОДб~ра стручних студентских удру"ж:ења и уса пред влаСТИ!l-tа 
~'I'екло .Је право грађанства. и постало је сасвим нормално, Пара~ 
,Iелно са наведеним ишло је и далеIШ лакше леr-ализовање пред

стављање студентска!' покрета БУ у његовом наступу у ино

cr-ранс'r-ву, посебно у свет"ском С"Iуден-гском и омладинскам ПOl{рету 
З) Напредни студентски П?l{ре-г, lюји је већ до тада својом борбом 
cr-екао ШИРОI{У подршку ЈаВНОСПI, фОРl\-1Ирање!l-I УСО још се више 
афирмисао и наишао на ~добравање, симпатије и потпору, у разниr."х 
пидовима, све ширих СЛ?Јева r-рађана, Треба при овоме, пре свега, 
напоменути да су БРОЈНИ демократски оријен-гисани професори, 
на челу са peKIOpOI\-t Драr'ославом ЈОDановићем, прихватили и при
знавали Акциони одбор и уса као легип,tмне преДС'I-авнике сту
дентског покрета, између ос-ншоr, јер су били свесни, да захваљу
ј) nи борби и ак-r-ивносги студената и наука и научна мисао могла 
се слободније развија'IЛ на Универзитету, и поред политичког при
'И--1ска и профашистичких ре:rКИI\1а у зеl\'1ЉИ, Та сарадња са демо
кратско оријентисаним професорима Универзитета била је значај на 

• Најбоља ПОТ!lрда ::щ опу тпрдљу Јс nоltушај tрушще ПРОРС:НШ:\IСЮIХ СТУДСllатц 
да под DJЩОl\t "lIаПРIЩ1IЈ1Х Jt cllpOMaWltllX CTYACJlaTa" 11стаЮlе ЛIfСТУ за Itзбор 
JlОПС упраnе СтудсItТСIШI' пращщ'ШОГ ДРУШТDа за Пfl{ОЛСКУ 1937/38_ rOAII!!Y. flllCY 
у томе УСnСЛlI. Н:араl{ТСРIIСТII'НШ је 6цо Ј1 lIапор тзв. IIU.ЦlIОllаЛlIСТJtЧЮIХ студената 
да осnоЈе CTYACJlTCI{O Потпорно удрущсљс. Споју листу успе.'ш су да постапе јеДЩIО 
11:1 'ТеОЛОШltЩI фаltултету> 
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основа за очување аутономије Универзите'I'а и важна подршка за 
даљи развој И учвршћивање студентскш- пон:.рета у целини,'" 
Симпатије и подршку студентски покрет и уса наилазили су и КОД 
бројних друr-их јавних радника Ј[ демократски оријентисаних адво
ката, а она се :м:анифестовала .у разним видовима, од н:ојих су по
себно значајне њихове интервенције и заузимања за ослобађање 
J\lНQIИХ студената, lшји СУ ухапшени у појединим акцијама, или 
аНI'ажовања за ублажаваље казни, ублажавање репресалија и сл 
I-iаиме, укључујући се у општенародни деЈ\ЮI{ратски, револуционарни 
покрет у земљи под руководством КПЈ, С'I'Удентски покрет је уче
ствовао у бројним акцијама и манифестацијама, а АОССУ и уса 
су издавали мнш-е леlке и бил-rене. Разуме се да се кроз такву 
активност сукобљавао са тадаШЉИ;\-I ненародним режимима, дола
ЈИЛО је до низа хапшења, осуда и друr-их облика 1\-tалтретирања 
све већег броја студената 3бог тша у оквиру СI"удентског покретз 
функционисао је Одбор за правну заштиту студената, чији је за
датак био да преДУЗИl\'ta све мере (од прикупљања и слања хране 
ухапшенима до анr-а:жовања оних и:оји ће интервенисати за по
хапшев:е н обавеш"rавања јавнос-r-и за ослобађање похапшених, 
односно на временске казне осуђених студената Постојао је доста 
велики списак врло угледних адвоката, н:оји су припадали Демо
кратској, Радикэпној, 3емљорадничкој, односно Сlранци Самостал
них демократа, који су били спреr.ши, из симпатија према 'сту
деНТСIШМ покрету и уса, појединци и ради личне афирмације, да 
се заузму и ИНIервенишу приликом репресивних мера полиције и 
ДРУIЛХ органа власти према студентима. Може се претпоставити 
.ца тако добро организована правна ПОi\Iоћ не би била l\'IOI-Уhа без 
ширине студентскоr покрета и јасне па"I"риотско-антифашистнчке 
оријен-r-ације YCO,'~ 

у којој мери је студентски покрет С'l'екэо афирмацију у јавности, а 
повезано са овим како је све више ДОJIазило до легализације при
падности уса, сведочи следећи пример: у ~ОН:у 1938. I'одине издат 
је летак, на иницијативу УСО (и ако се у летку УСО директно 

• Од интерсса јс lIan01\lcllYTI1 да С1\l0 I{онтакте са III1З01\l професора JI јащшх 
раДlIJlЮl настаUН1Ш 11 за пРСl\Iе ОНУШ1Цllјс. НаИ:\lе, пошто сам ltaO 'ЈССТ npeACTaDlIJlJt 
УСО ПОЗllапао бројне проф. УШIПСРЗIIтета I1 друге Јаnllе раДlшltс. а н 01111 1\Iсне, 
(Јно са:о.l од ОС.'lободилачног ПОЈ(рета у Беоrраду одреlјен почеТКО:\1 устаlша 19<11. ГОД. 
да З.аједно са ВојЮlOl\I IIшtолпliсм (ст. са ltoc~leTa) раЗГОDара:о.10 о еuеllтуаЩIO~1 
УЮЪУЧlluању појеДШIJIХ профссора JI других јашщх радюша у НОБ.. РазгоuараЛII 
смо, IfЗl'l1еl)у остаЈШХ са проф. УШIDСРЗ1l1"ета др J\IllхаЩIQМ IImlltcM. др ЋорђС31 
Тасltћем, др СJlНIIШО~1 СТ:;lJШОПllће~I, ДР Јопаl10М Ворlјсnнћсм It ДРУГJI:\I, 

• Kalto јс еФIIl;:аСIIО ДСЛОDа.'1а праnllа по:\юћ ЩШОдIl3! примср из Лll'шоr ItCliYCTDa, 
На сахрани БРnlltJслаnа IIУШlllш (1938. (,) учестnопао је DСЛlШ 6рој C'IYACII:lTa. 
у 1I:\IС студената од ПОl;:ојшша се ОПРОСТЈIО i\IltЛоU1 i\IlIlшћ. Умсето на сах})аtш ја 
ca~1 са !'I111Л1I1ШОМ Јtупшћсм 6110 на Пр:шпо:\t фаl{ултету ГДС C~1O ПРllnрсмаЛlI 1fзда~ 
паљ е јеДIIОГ ЈlеТIШ. Теl{СТ тога lIСТЮI. О'fl;:уцап IЩ IIIIculto.l :\ШШЈIIШ. стално сам 
~ ЏСll, па смо J\IЈIЛlIIIКО 11 ја IIзашшt па у:шцу JI ItреllУЛЈI прсно Теразија" Itод 
Ul10СI(опа .. ЗDезда" дпа arCII'Ia су нам JIIIIIW.'la, ухпаТllла нас НСПОд Рј'Ј{У 11 
СПРОnСЛIf до Управе града на ОбllЛiIћСDОМ lIеlЩУ. Прnо су уnслJt l\1IIЩШIШ !СаД 
llслеДlllша I\IОlIтаШlја (у то!'У рата б1l0 је устаШIШ ItСЈlеД1l1Ш у Бр'шом). ПретреСЛII 
су га, Iшшта ItOA њега НIIСУ ЈЩШЩI 11 одмах су гn ПУСТЦЛJl 11 ан() је он 6110 
далеко nllШС Iш:\шромltтопан од мене (Ја сам прс 1"ОГn још јеДnllПУТ бно хапwен 
1( у затnору пропео пеlШЛlШО Aalla)" Кадn је i\-IlI.'IItlшо отишао увеЛII су :\lellC НОд 
IIСJlеДщша 11 ПРI1 IIретресу IШШЩI онај npojel>aT ЛС'IIШ, "ој" смо ПРJlпреJlШЈШ 11 
нога IПlJ{аliO Нllсам УСIlео да еС ослоБОД!1М. Бранио са:\1 се да су леТliе ДСЛlIЛII 
1101 Фаltултсту, 11 да тај који су lIаШЛЈt ItOA "ICHe, Iшса:\1 1111 ПРО'1I1тао, 11 al>O јс та 
одбрана бпла доста Jlабаnа јер је летаlt нуцан на маШl1llll, а леЦII су, ПО ЈlраDlIЛУ • 
у:"шошаоаlIll 1101 шапнрографу ШIlI шта:\II1аНIf, IIО'IСЛl1 су да :'т1е маЛТРСТllрају 11 
Нllсам О'lеЮIlЈаО tшшта доброг. Друг l\IIIJ1ЮЩО је, :\ICi)Y1'II:\I, спестан да IЩСШ'.l 
успео да сс ослоБОДllJl1 проЈСI{та леТIШ, ]{Ојll са:о.l нмао ](од се6е, аЦt'ашопао је 
одмах Другоnс Ilз прапlIС помоlш, тан:о да је псћ после lIеl{ОШШО саТJI после 
ШIШСГ ПРI1Dоlјења ј'СЈIСДl1ла ЩIтерпеl1Цllја Пllше аДDоltата ItoД ПОЛ1IЦIIЈе It на бази 
TlfX IIIITepllclIQllja истога да11а ('ам пуштен, 
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не помиње), под наСЛОВШ,1 "Српски СlудеНIИ српском народу" (ка
пију летн:а у прилor-у ПРИlIюкем), У ле'ш:у се најоштрије осуђује 
унутрашња и спољна политика тадашње владе Милана Стојадино
uића, а леrак су са пуним именом и презименом потписали око 400 
студената из бројних mecI-а и крајева Србије МИСЛИМ да су сличан 
i.feTaK издали и ПО"IПИСaIIИ Н сrУДeiПИ из друнrх крајева зеI'lнье, 
r-:оји су студирали на БеоrраДСI{QМ универзкrегу О снази СЈудент
CKor- ПOlсре1а н уса и Jber-овој популаРНОСЛ'l у јавности, сведочи 
чнњеница, да, кошшо се сећам нико збш- ПО'Iлисивања овOI- леТlса 
није био З~l'I'ворен, сем, Ш·ГО су у неки!\! местима у унутраШЊОС'I'I'I 

Србије појединци били прекршајно осуђени на ЗО дана затвора али 
казну нису издржавали 

4) Уједињена С'l'Удентска омладина, са свој 0:"'1 плаТфОРЈ\ЮМ, имала 
је, у одговарајућој мери, у I01\1 периоду и подршку ОПdЗИЦиони;,,: 
ЈрађансICИХ странака 11 ако је та подршка у низу случај ева била 
ВЈ1ше формална, а поред тш-а десна крила у СВИМ ОВИМ I'рађанским 
опозиционим CI-ранкама стално су испољавала резерве у односу 

на растући револуционарни студеН'IСКН покрес Ипак, имајући у 
виду да је уса, у оквиру својих захтева за демократизацију зеIl'1ље, 
давао подршку тзв удру:ж.еној опозицији у -I'OM периоду, активно 
се анга:жовао у бројним зборовима, Koj~ је организовала удруж:ена 
опозициј а, тешко да су вођства l'рађанских опозиционих странака 
:.юr-ла да се ДИС'I'анцнрају, односно да не подр.ж:авају активност УСа 
Поред наведених вероватно би се l\IOГЛJI навесr-и II бројни други 
разлози, н:ојн су r-оворили у ПрИlIШ' формирања уса, да би се 
обезбедио даљи развој револуционарноr- C-I-удентскOI' покрета на БУ, 
Као и у пре'гходноы периоду тако је Ј[ у 1938 .. и 19З9. години сту
дентски покрет, учеС'1вовао у бројним акцнјаЈ\Ја и манифестација!l-1а. 
Издавани су бројни леци и билгени, потпнсивани од УСа, готово 
по сваком значајнијем ДOI-ађају на Универзитет-у, у политичком 
;IПIВОТУ земље и збиваЊИIlШ у инострансr-ву Од значајнијих акција 
у којима се ангюковао УСа да наведем само неке: прот-ест поводом 
нрисаједињења Аустрије трећем Рајху, којим актом је фашистичка 
Немачка дошла на наше r-ранице, протесI' поводом 01\:упације Судета 
од стране фаШИС1'ичке Немачке, учешће у демонстрацијама поводом 
владине реакционарне унутрашње политике, учешfiе у деМОНС'I-раци

јама поводом окупације Чехословачке од с-гране Хи-глерових 'гру
па и др_ 

Посебно треба указати да са увећавањем опасности од напада фа
ШИС-ГИЧЈСе Немачн:е, нарочито после Аншпуца, на иницијативу Од
бора стручних студентских удружења за мир, а уз пуну подршку 
'\ОССУ !! УСО форииран је Одбор за одбрану земље и под паро
Л01'l1 "бранићемо земљу'l предузима бројне акције у току 1938. и 
1939. године, ОРIанизовањем низа протестних зборова против фа
lllизма, учешћем у l\IНОГИМ манифес-гацијама родољубиве омладине у 

акцијама за одбрану зеIlIље, Осниваљем курсева за одбрану земље, 
формирањем студентскor- добровољачкor батаљона и сл а све под 
паролом "јединство младе генерације у qдбрани националне неза
DИСНОС-ГИ", c-гудеН'I'СЮl покреI је значајно допринео реализацији 

политике КПЈ на окупљању омладине и 'ЩIIРОН:ИХ народних маса 

на патриотској и антифашнстичкој платформи, још више је ом асо
оно своје редове и повећао свој уurед у јавности У оквиру ове 
<1КГИВНОС-I-И СТУД€lП'СКИ ПQIсре'I' је сарађивао са низом организација 
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и ван Универзитета, н, пр~ са СОКОЛИ!l-ta и другим сличним организа
цијама, lщје су биле спремне да се боре за QДбрану земље и за 
љену бољу будућнОС'I', 

Са тежњом да са своје стране допринесе ширењу фронта борбе 
против ненародног ре.жима Милана Стојадиновића, као и уопште 
ширењу антифашис-тичког револуционарнО!' фронта, уса је настојао 
да оствари 'I'ешњу сарадњу и са студентима ХСС на ЗD.гребачком 
свеучилишту, а овој активности нисам наишао на одговарајуће при
казе у досадашњим радовима о студентском покре'I'У па ћу, према 
сећању, изнети неке моменте у вези са овом иницијативом, преко 
Бориса Марушића, који је још од 19З6. I'одине преДС'I'ављао сту
денте ХС С, која сарадља је доцније довела до формираља УСО, 
заказан је састанак у Загребу са руководством студентскаr' клуба 
ХСС, чији је председник био студен'Г Кавачевић,_ Треба напомену-rи 
да клуб студената ХСС није био најбројнији студентски клуб на 
3Щ'ребачком свеУЧЈ1ЛИШТУ.. Бројнији су били студенти марксис-ги, 
па и франковци, Између студената марксиста и студена'та .ХСС није 
ПОСI'ојао неки с-галнији облик сарадље, а франковци, н:раЈње десно 
оријентисани и подр:жавани од усташког руководства, били су у 
сталном сукобу са свим лево оријентисаним снагама на Свеучилишту. 
у то време, слично као и на Београдском унив.еРЗИ'Iету, један број 
комунистички опредељених с-rудената учлаЊУЈе се у CTyдeHTCK~ 

ОРI'анизацију ХСС са циљем да појачају утицај левоr' крила у ОВОЈ 
ОРI-анизацији и у што већој мери неутралишу УНlцај фраЮ<Dваца 
на ОРI'анизацију хес, као Н да допринесу усвајању народнофрон
товске оријентације у студентском Јслубу ХСС (кроз сарадњу са 
С-Iудентима марн:сис-r-има и студеН'IСКИМ н:лубом самосталних демо
I\.РВТЭ)о ПОШТО још није поеroјала нека зајсдничка платформа из
l\lеђу наведених клубова и ОРI'анизација о сталним заједничким 
наСIупима, опредељење уса да тежи остваривању сарадље са СТЈ:"
деНIСIПI!II I\:лубом хсс на Загребачком свеучилишту мотивисана Је 
настојањем за подС'нщањеil-I народнофронтовске оријентације међу 
студентским групама на 3аrребачком свеучилишту, као и ПОДРШКО1\! 
-l'адашњој удру:женој опозицији а на линији борбе за окупљање 
свих chaI-а у борби за слободу и демократију и за равноправност 
свих наших народа, посебно имајућл у виду положај у !щме се 
налазио хрватски народ под низом година краљевске ДИК.'I-атуре и 

владавине ненародних ре:жима.. Делегација уса је била врло 
бројна. У 3ш'реб је ПУ-Iовало око 15-20 студената Замишљено је 
било да се сем сарадње на политичком плану разговара и о са

радњи по cr-РУЧНИl\'I, кул-r'урним и спортским активностима, Наводим 
један број друr-Qва lсоји су били у делеl'ацији: Иво Лола Риба р, 
Пуниша Перовић, Par-Ko Ми-r-ровиli, Авда Хумо, Радован Грковнћ, 
Гуцуљ Васа, Грујо Новаковиh, Р. Радовановић, Б Капелан, Б" Ма
рушић и ja~ У Загребу смо кроз разговоре дошли ДО пла'rформе 
о сарадњи Договорено је, колико се сећам, да се међусоБНО подрл{а

вају, и према потреби, УСlслађују напори за одбрану аутономије 
"Универзитета, као и аК'И1внос'r'и за демократизацију земље а пове

зано с овим указано је на значај интензивирања подршке удру

:женој опозицијк Ис'гакнута је и потреба неговања веза на култур
ном и друr'ИМ пољима активности :између београдских и загребачЮ1Х 
студената, Нас неколико је било примљено и код др Во Мачека, а 
испред УСа положили смо и цвеће на грqбове браће Радић на 
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Мирогоју, ,;, КОИ-Н1КНЈ са с Iуден-r'СКОl\1 r-РУЛОl\1 ХСС си 3ш-ребичкOI 
свеучилишти настављени су У наредном периоду и ико до неких 

шири х, заједничких активности није дошло 

ПОВА ФАЗА У РАЗВОЈУ УСО 

Септембра 1939 године отпочиње друrи светсн:и рат нападом фа
шистичке Немачке на Пољску, а непосредно пре T01a дошло је до 
склапаља пакта о ненападању између СССР-а и Немачке, Ова два 
догађаја су имали значајног одраза на оријеНl"ацију бројних поли~ 
-rичких С1ранака и група у земљи, Вођства опозиционих r'рађанских 
партија (Демократске, Радикалне, 3емљорадничке и Самосталне де
;\lОкратсн:е) углавном су се определили и изјашњавали за Француску 
и Енглеску, као зараli.ене стране у ратном сукобу, а утицајни делови 
појединих од ових странака вршили су ПРИN1сак, кроз разне форме 
и облике, на непосредно аНI'ажовање .Југославије на сграни Енгле
Cl{e и Француске На другој С'l'рани један део chaJ-а у коалиционој 
влади Цветковић-Мачек радио је на увлачењу земље у рат на 
страни ЕНI'леске и Француске, а ДРУI-И део се изјашњавао и сонди
рао терен за анr-а:жовање на С'I'рани Немачке и И-I-алије. КПЈ је, 
у датим условима, била против увлачења земље у раЈ било на 
С'I'рани ЕНIлеске и ФраНЦУСl{е, било на страни Немачке и Италије, 
сыатрајући да се рат, у односу на главне актере сун:оба, води за 
нову поделу интересних сфера Тра)!О'IЛа је да се предузимају све 
потребне мере за ј ачање одбраi\-Iбене снаге земље и истовремено 
·Iра::ж:.ила је ослон на СССР, као значајног 1apah-r-а за нашу без
беДНОСI Ове ставове је разумљиво прихватио и УСа и студентски 
покрет Уз наведене момеИ-l-е Tpl:!Ga наrЛi:lСИI'И Дi:l се, у ТОМ периоду, 

у земљи eKQHoMcKa ситуација све више ПОI'оршавала, скупоћа је 
била све већа, експлоатација радних људи све безобзирm'Iја" Оче
:~HBaњe од нове владе Цветковиli.-Мачек ди се одлучно ангажује 
и прис-гупи процесу демократизације земље JI решавању бројних 
нагомиланих социјалних и еI{ОНОМСЮ1Х проблема, ПQIшзала су се као 
нереална, Последица све -Iе:ж:.их услова ж:ивота и даље заош-гравање 
свих ДО тада ЛРИ!l,tењиваних репресивних мера у унутрашњеl\'I ж:и

BO'r-у и 'Је !{ако су осетили на својој кожи И највећи број студената 
Беш-радског универзитета, 3боr- тor'а, поред захтева да земља не 
буде увучена у раЈ, уса је, следећи линију КПЈ, истицао у својим 
програмским опредељењима захтев за боље услове живота, рада 
и студираља под заједничком паролом за "хлеб, мир ;'1 слободу"" 
У својој основи, У све већој мери, студентски покрет је кроз своју 
аКТИВНОС-I- попримао обележја револуционарнО! покрега н:оји се 
повезано са борбом радничке класе и сељаштва под руководствOlН 
КП, бори за корените друш-r-вене промене .. 
Ојачане позиције десних r'рупа у РУКОВОДСIвима r-рађанских опози,,, 
ционих странака, lшје уплашене за своје класне позиције, са нара-

• СећаllI се једног ШIтерссаНТIlОГ детаља у IlеЗII са ОnО;\1 дслегаЦIIЈо~t уса, друг 
Радошщ I'pItOUHII, као 'шан делсгаЦ)fјс, пошао је у загреб у шу:uаднјско;\t оделу. 
011 је бllO nрло Сllроlltашаll студент 1I CI{OPO цело рремс СТ:УДllја 1IOCIIO Је само 
то одело са I{ојll!ll је 11 дошао lIa СТУДllје у BcorpaA. ДедсrаЦllја УСа, коЈа Је 11 
нначе Jlза:шала пажњу загреба'Нtе ОМд:1Дlше, на 11 ШJlре јаВIIОСТИ, бшш је ОД~ШХ 
I1реНОЗЩ1Unllа по Радощшу у Шl.рОДIIОМ оделу. ноје Је наро'што IIРllТJlрало CTY~ 
дсцте Фраlшопце, аСОЦllрајуl'Ш IIX lIа предраТllе пеШШОСРПСltll oplfjellTJlcallC 'lСТ~ 
юше. УЩlдеnШl1 ову pealtЦlfJY, а да JIC би дошло до IIсщељеJlоr IШЦlщеltта (што 
бlt фраllltОDЦ)Јма I1 те кан:о одrОDарало, ЈЈа Jt реЩII~lсюt орlfjСllТllсаllJlМ елемен~ 
TIIMa). позајЈltltJllI с~to за I'РItОП1111.а друго одело, 
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С'1'ањем револуционарнOI' покрета у земљи, довеле су до тога да 

је уследио напад ових страначких руководстава на уса, као KO~ 
~'1унистичку орr-анизацију> Повезано с овим, РУI{~шодс-rва грађанских 
опозиционих странака врше притисак на ПОЈедине студенте из 

својих Клубова да се дистанцирају од УСО са циљем да разбију 
УСа Међутим, у томе нису успели. Дошло је само, у овој новој 
фази развоја уса, до даље диференцијације у студентском по
крету, с тим што су од њеr-а о'гпали сразмерно мали БРОЈ ПОЈеди
наца (свеукупна нет-де О1Ш 50 орr'анизованих студената) од позна
'l-ијих међу њима - Милија Ј анићијевиli., 'Вака Радовановиli., Војин 
Андриli. од демократа, Иванка Тупањанин и Вукосава Гавриловић 
од земљорадника, Радовановиli. Радомир - Шиља од радикал.а, . 
Може се слободно каза"НI да је кроз ову нову дифереНЦИЈацИЈУ 
студен:I'СКИ покрет изашао још чвршћи, компактнији и јединственији. 
Истина је да су услови за борбу у новим условима били о'гежани. 
Поред репресалиј а режима и званична руководства, већ поменутих 
l'рађанских опозиционих партија, нападала су уса, а и притисак 
на УнивеРЗИ"I'е-r био је све јачи, тако да је све чешће долазило и 
1~0 неспоразума, па и сукоба са универзитетским вла~тима. M~ђy
-.011\1, исковано јединство студеНТСl<QI" покр~та, кроз БРОЈне аКЦИЈе у 
претходном периоду, у борби за аУ'1'ОНОМИјУ Универзитета, за де.:м:о
кратизацију земље, за 1\1ИР и слободу, омогућили су да УСа ]ОШ 
јсдинственије настави борбу под оте:жаним условима. 

у неким написима о историја-r'у студентског покрета на ВУ се 
истиче како је после избијања другог свеТСIШГ рата и склапања 
споразума ИЗ!l'lеђу СССР и Немачке О ненападању, па повезано 
с овим напушта:ња уса од стране једне групе сгудената, по ди
рективама вођС-I'ва тадашњих опозиционих партиј а, пракrично дошло 
до I-ашења, односно престанка рада УСО, То није тачно, Пре свега, 
треба напоменут-и, када су руководства странака (демократа, ради
кала и земљорадника), односно мале групице назови студентских 

клубова ових ст-ранака, Оf'раДИЛJI се од свих нас који смо деловали 
у оквиру УСа, називајући нас комунистима, ми са своје стране 
нисмо признавали рад тих студентских ПОЛИТИЧЮ1Х клубова као 
легалан Имали смо у виду чиљеницу да је веli.ина студената у 
овиJl.'l маТИЧНИl\I I{лубовима и даље бранила и заступала линију уса, 
а мањи део се прикључио захтевима руководс'гва C'fpaHaKa и ,тра?кио 
је наПУШ'fаље уса с друге стране JIмали смо у виду и УСВОЈени 

СЈав у Платформи на lюнгресу уса да "YC~ неће зависити ~и ~Д 
једне ПОЛИТИЧI{е странке и поред симла'f"ИЈа и потпоре IЮЈ.е ће 
у};;:азивати свим оним напорима деJl.юкратских странака ЧИЈа ~e 
борба саr-.ласна са начелима ове Платформе" Платформа уса Је 
усвојена од свих политичких демократских и прor'ресивЮ1Х клубова 
и онај ко је крши ради прот-ив јединства СIудеН1СКОГ покрета JI 

борбе за остваривање заједнички утврђених циљев~ У летку ЛО~ 
четком 1940, године с'т-удентски демократски клуб Је оштро напао 
РУКОВОДС1ВО странке зБОI" суспензије С'f'Удентског демократског 
клуба, а у нсго време је и зе~мьораднички студентски клуб штампао 
O'lBOpeHO писмо вођству CTpaНI{e, нападајуhи га за фалсификате и 
методе којима се служи, у 'rежњи да разбије клуб C-I-удеНТСI{е земљо
радничке омладине Осим ТОlа и УСа је у посебном летку под 
наСЛОВОl\1 "О разбијачкој делатности r-рађанских странака" ~, Јануар 
1940. год. напао вођства поменутих страНalШ за ПOI;;:ушаје мини
раља УСО и подршку коју дају појединцима у овом разбијачко:м 
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покушају, Уз изне10 треба имаЈ-И у виду и чињеницу да ако су 
ВОђс'гва грађансн:их опозиционих CIpaHaKa нападала уса и ори
јентацију уса, то не значи да су сви припадници тих странака 
одобравали ову ПОЛЈпику руководстава, Напро'rив, и на даље смо 
одржавали KOH'raKTe, користили правну и другу помоћ бројних 
адвоката, јавних радника и професора, који су били лево оријеН'П1-
сани и који су и даље ПОДРЈкавали активност уса Према томе, 
и у овом погледу нисмо били изоловани, 
Да је уса IИ после најновије диференцијације, у новој фази раз
воја, био врло ан:тиван и нас-rупао јединствено у јавности сведоче 
бројни леци и друге активности које су се одвијале под усмера
вајућим руководством уса Да наведем само неке од летан:а н:оје 
је издао уса у периоду крајем 1939 и у току 1940 године: летаiе 
Ј.'са, децембра 1939 I'одине, повадo:r,.I затварања Универзитета; летак 
уса поводом крвопролића 14 децембра 1939. године; саопштење 
~/ca о посети др В,. lVIачеI\:У у вези са lсрвопролићем 14 децембра; 
летак уса (1939 r) у коме се '!'ражи амнестија свих политичких 
И војних осуђенин:а, за слободан повратак шпаНСIСИХ добровољаца. 
против хапшења и осуђивања студената; летак уса (1940, 1",) про
тив рата, за слободу и демон:ратизацију земље; летак (1940, r.) 
поводом доношења Уредбе о упису лица јеврејско!" порекла на Уни
верзитете и високе школе; летак уса (1940 Г.) поводом смрти 
)К Седлана, рањеног 14. децембра; бишен уса (издат Ш40 године) 
посвећен анализи унутрашњих и спољних дш-ађаја. ИТД, 
Од најважнијих акција у којима су, поред радника и других слојева 
l:l'ановништва, учествовали и СЈуденти у току 1939, ГQДине, 1940. 
и почетком 1941. г, издвајам: учешће у демонстрацијама \14 де
цембра 1939, I'ОДЈ1не против рата, скупоhе, за слободу синдикаЛНQI' 
орr'анизовања за аутономију Универзитета; разбијање зборова 

прваrса демшсраТСI{е странке и првака самосталне демокраТСI{е 

странке (у Iшфанама "ГИЮIћ" и "Трандафиловић") с обзиром на ре
акционарно држање вођС'I'ва ових странан:а, I(IO(O у односу ;на збива
ња у земљи, тако и њихове !напоре да нас YBYl{Y у рат !На -С'I'Рани 
ЕНIлеске и Француске; учешће на првом конгресу С'I'удена'1"а Југосла
вије (сеП'I'ембар 1940, године) на којем је усвојена Декларација у ко
јој се осуђује империјалистички рат 'и реакционарни КРУI'ОВИ у зе
мљи, који теже да 'нас УВУКУ у рат; учешће у манифестацијама пово
дом долаока ПРВОЈ- совјетскor- посланика (Плотњикова) у Београд; 

учешће у антиратним демонстрацијама поводом годишњице· О'I'почи
њања ДРУI'OI' све'!'СКОТ' рата; учешfiе у из ле-гу омладине Београда 8 
септембра 1940, I'одине у Кошутњан:у, којом приликом је интервени
сала полиција и :жандармерија и убила више студената радника и 
средњошколаца; учешће у деr.юнстрацијама поводом приступања 
Јуrославије Трајном паК'IУ (26, 03, 1941 1-,) и најзад масовно учешће 
С'fудена'I'а у манифесr-ацијама 27, марта l{ада је срушена издајничка 
влада Цветковић-Мачек, која је потписала пакт којЈП'I'I се Југо
славија ставља на страну Немачке и :Итапије у раТНОћl сукобу 
О свим овим акцијама, у којИЈ\'Iа сам и сам учествовао, такође, сма
'IpaM да је доста писано. па о дета ъима везаним за ове акције 
не бих шире говорио .. 
Треба уз изнето напомеНУ'ЈИ, да и ако у смањеном обиму, с обзи
ром на избијање другш' светског рата, студентски покрет је наставио 
сарадњу током 1939, и 1940. !'одине и са С1удентским и омлаДИНСI{ИМ 
ор!'анизацијама у свету испољавајући у свакој датој прилици 
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споју СО1IИдаРНОС1 са борбом демократских снага у свету, за осуду 
::нресије, за слободу а ПрО1ЯВ терора и ПОЛИТИl{е силе, У целини 
rледано у укупном раздобљу 1935-1941 !'одине веома је значајан 
био допринос студентскOI' покрета јачању међународног омладин
ска!' покрета у свету" Активно учеС'1вујући на бројним међунаРОДНИi\,t 
С1удентским и омлаДИНСКИl\I скуповима, СIудентсю-[ ПOl{рет БУ је 
дао свој удео афирмацији међународно!' омладинскО!' и студентског 
Ilokpe'l-а У његовој борби за мир, ПРO'Iив агресије, за слободу и про
Ј'рес, а својом борбом у земљи, под руководством КПЈ, на најбољи 
начин је показао Н:ШШ се треба бориr-и против назадњащтва, еI{сплоа
тације и угње'l'авања, а за један бољи и праведнији друштвени 
систем 

Покушај да се разбије уса ПУlеи формирања нове организације 
од малобројне r-pyne студенага демокра-Iа, земљорадни:са, радикала 

11 других, који су подржавали ставове руководстав.а СВОЈИХ cTI?aHaKa, 
одвијала се ТОIШМ целе 1940, I'одине, Ова Ј\-taлобро]на групаЦИЈа сту
дената оснива "Савез студентске омладине" а у својој платфОР~IИ 
овај Савез, кроз нападе на уса, као IСОМУНИСТИЧКУ организаЦИЈУ, 
настојао је да привуче један део студената из студентског покрета, 

односно С'Iудена-rа lсоји су били неопредељени, У ТИl\I напорима 
не само щто нису успели него су се још више компромитовали, 
јер су у активностима које су предузимали (а имајући у виду 
ставове које су бранили и заступали) Ј\юr-ли су да привуку као 
своје савезнике једино ре:ЖЮ,'IСКИ оријентисане студенте Најбоља 
потврда за ово је покушај освајања ПОJIо:жаја председни.ка ЦУСТ-а 
(централно!" удружења студената т-ехнин:е) 1940. г .. када Је насупрот 
лИС1е УСО истаКНУ'та листа на челу са BepOl\'I Полети, припадником 
студентскт' демократскО!' клуба Листа УСО на челу са кандида
I'OM СтраХИЊОl\I Радетићећl добила је скоро шест пута више гласова 
у односу на листу на челу са Вером Полети, при чему су за ову 
JIИС'I-У r'ласали и студенти ЉO'Iићевци, бивши aPHAC-овци и други 
проре:;кимски оријентисани С'IудеНПl После ово!' неуспелOl' поку
шаја I,рупација студенаЈа он:упљена ОIЮ "Савеза студенгске омла
дине" није се више усудила да се појанн са CBojO~I листом приликом 
избора управа студентских удружења ни на Једном фаи:ул'тету 
у 'том периоду ИЈ\IaЈ\Ю и све већу акrИвНОСТ' и назадну улогу коју 
је играо "СРПСЮI кулгурни l(луб" коме је на челу био проф, Уни
нерзите"!а Слободан Јовановић, а у управи су били ДраГИШ<:I Васић 
(доцније један од идеолога четничког пон:рета ДМ .. ), СТОЈановић, 
др Я<ујовић и низ друr'их професора, адвоката и јавних. радника. 
Под реакционаРНОl\I паролом "Срби на окуп" овај Клуб ]е форми
рао и омладинску секцију у коју су се учланили студенти из демо

kpa1cKOI-, земљорадничкOI', радикалско!- и КJIуба саIlюсталних. демо
lсрата, lюји су отпали од УСО Председник OBOI- Клуба био Је сту
ден"! ВојНН Андрић, И наведена ак'!'Ј1ВНОС!'" у оквиру "СРПСI{ОГ 
КУЛ-I'УРНОI' н:луба" - уз свесрдну подршку неЮ1Х позна-гих лично~ 

сти из тадашњеr' јавног ЖИВО'1 а није дала никакве резултате да 
се разбије с'тудентски покрет и уса, 
Између осталOI', веома значајан раЗЛQf' који је допринео да не 
само да није дошло до разбијања студентског покре1а и УСО. Hero 
је наПРО'I ив дошло до њеr OBOI- даљеI- ширења, у овој преломној 
19390 години, налази се у чињеници да је КПЈ (чију линију је 
следила УСО) борећи се против увлачења земље у рат, никад 

није престала да указује на потребу стаЛНQf- јачања одбрамбених 
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снага земље, уз истовремено раскринкавање намера империјалистич~ 
ких западних сила, као и на даље раскринкавање реакционарнOI' 

фашизма (без обзира на закључени пакт о ненападању између 
НемаЧI{е и СССР-а), и опасности која нам прети од фаШИСТИЧI{е 
Немачке и И'I'алије, чије трупе су биле на границама наше земље. 
Збor' таквor' става у јавности су пропали покушај и да се уса 
оптужи за дефетизам, као а:национална ОРI'анизэција У целон:уп
ној активности уса у '10М периоду јасно се МОIЛО уочити да зала
l'ање за мир, против увлачења земље у рат, није значило борбу 
за l\ШР по сваку цену, већ борбу за мир који треба да се брани, 
ако устреба, и са оружјем у руци У прилог оваквог опредељења 
уса сведоче бројне чињенице, нпр летком }{рајем 1939 r уса 

06авештава јавност о стрељању чешких студената од стране немач
ких фашиста, устаје против рата и увлачења земље у рат, али у 
леТ1\:У се истовремено изражава спремност да се брани слобода 
земље, На студентском збору почетком 1940, rодине студенти упу
ћују протеС'I"на писма против рата посланицима Енглеске, Францу
ске и Немачке У писму немачком посланику изражава се револ!' 
збor" терора н:.оји спроводи немачка влада и армија у окупираним 
земљама Поводом Ol{упације Албаније од стране фашис-rичке Ита
лије уса, такође, издаје летак у коме напада агресивни итали
јанси:.I[ фашизаr.I А када се влада Цве'l'I{Qвић-Мачек определила да 
приступи трајном пакту, већ сутрадан после потписивања овог 
Пакта, уса је заједно са радницима и осталим ПрOI'ресивним сна
IaMa у Бещ-раду, учес-rвовао у великим демонстрацијама протесту
јући проп1В Пакта и ненародног ре:iкима, ПРО'I'J1В ПОНИ:iкења и из
даје. После пуча, изведеНQI' спедећи дан, студенти су били 1I-Iеђу 
првима који су у веЛИlПIМ манифеСl'ација1'l'1а осудили каПИ'I'Улантску 
ПОЛИ-НШУ оборене владе Цветковић-Мачек и кроз пароле "Савез 
са СССР", "Боље r-роб него роб", "Хоћемо народну владу", "Војска 
са народом" и др изражавали су своју спремност, да ако буде по
f'ребно, у пуној мери се aНI'aљ::yjy у СУПрО'I'стављању фашистичком 
освајачу> Није отуда ни мало случајно да су се бројни студенти, 
који нису били слул::;иm'l BOjCI\Y када су фашистичке земље Не
;\шчка и Италија, напале Јуr-ославију 6, априла 1941, I'одине, масовно 
јављали за добровољце, да бране земљу, да бране њену неза
висност, " 
Уз све оно што је напред речено, о активности уса и фазама 
I"~РОЗ које је пролазио, треба још додати, да по свом значају на 
револуционарна збивања фОР1'lIирање и активност уса је пре
iшзилазила оквире БеОf'радског универзите'та, Настало као реЗУЛ'I'а'r 
llастојања КПЈ на окупљању свих напредних и демон:ратских сту
дената у борби за одбрану аутономије Универзитета, за деr.юкрати
зацију земље, против национаЛНQI" упьетавања, против фашизма, 
уса је својом укупном акншношћу, видно утицао и на јачање 

• JI ја ca~1 сс, одмах послс бомбаРДОn:1Њ:1 Бсоrрада, пријаnllО појllој ltO~t:111AIf 11:1 
БаЊIfЦII за добропољцс. Послс брОјних ЈШСllСТllраlЫl УПУТIIЛlI су мс у В"Р'!КО. 
У Б!;IЧI{ОМ појllа 1{o~!aIlAa ннјс ХТСЈ!а да ~IC ПРЩIIlI ЦСГО мс УПУТIf.'1а у Тузлу, а 
пошто ca~1 у ТУЗЈI1I затеlt<lо само јсдну nаЗДУХОJlЛОnНУ једшшцу, КРСНУО сам 
позом за сарајспо. ;\' Сарајеву сам нашао бројllС Друговс са БсограДСIСОГ УIIIШСр
Зllтста, IInО Лола РJlбар ми јl;! Itазао да 1IIШОГ ОД студсната, l(ојlt юtсу СЛУiIШЛl[ 
nojcl{Y. војнс плаСТII IIIIСУ хтелс да IIPIl~IC за доброnољце I1 да јс IIздаЈа спе 
ПРIlСУТШфl JI у nојЮI~t ]{О~Шlщама, Са ВлаДIt~IIIРОМ IIeplll1cM Валтером станоnао 
сам па9 дана нод НСIШХ ЊСГОЩtХ npyroBa. НСIСОЛЈШО да1lа послс улаСlta Немаца 
у Сарnјспо Нпо ЛО.'1а Рllбар It Ја lI:шаД1fЛЈI смо објаву, 11 пошто ca~! од Dл.щс 
ПеРЈI)Щ добllО 800 Дlша!lа у прсдраТllОМ среБРIIO~1 1I0Ш~У, IСРСIlУ:Ш С~fO ПОЗО~1 у 
ОЈСУIП1раШt Бсоrрад, 
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омладинскоr' покрета у Југославији, а озбиљан допринос је дао, -
у периоду у коме је деловао, и у мобилизацији народних маса, 
у вези са аКП1ВНОСП1 КПЈ у стварању таквог антифашистичког 
покрета у земљи који ће представљати неисцрпну снагу у осло
бодилачкој револуцији .. 

НЕКА ЗАПАЖАЊА О СТУДЕНТСКОМ ПОКРЕТУ НА БУ 

о раду и активности cTYAerI1'CKOI' nOKpe'ra на БУ има већ прилично 
радова, Имам ипак утисак да о феномену напредног студен'I'СКОГ 
покрета на БУ, његовом функционисању, његовој снази, било БЈ4' 
I"~УЖНО још доста написа да би новије генерације о њему добиле 
ШТО потпунију представу, Најчешће }{ада се пише о с-тудентсн:ом 
покрету указује се на поједине значајне акције из ТOI" предратноr
периода, значајне датуме и истакнуте појединце из његово!' исто
рнјата Сасвим је разумљиво првенствено подсећање на наведене 
:-,юмеН'Iе, Међутим, из таквих написа само се делимично може добити 
представа о суш'rини, функционисању и обухватном деловању рево
луционарног студентског покре'Iа БУ Покушаћу, cTOI'a, без илузија 
да ћу у томе и потпуније да успем, да дам макар Мали прилOI' 
у одговору на ово питање 

()РИПIНалност форми револуционарнOI' деловања студеИIСКOI' покрета 
у условима профашистичких предратних режима и мноштво облика 
активности, који су у н:рајњој линији сви били усмерени у истом 
правцу - формирању револуционаРНОf cIYAeH-Iскоf покрета као 
caC-I-авнш' дела опште!' револуционарног покрета, који се стварао 
у земљи под руководством КПЈ, - на најбољи начин показује 
li..реативност и иновације у примени форми борбе (у односу на дате 
услове) у остваривању револуционарних задатака и револуционар
аих циљева. Било би заис'т'а пшкељно када би се на један анали
тички, студио зан начин изнеле све оне бројне форме рада и дело
вања сви они многобројни точкићи, l\Оји су УС1'l1еравани од Партије 
синхронизовано деловали у СЈ!ож:еНОl\I механизму револуционарног 

сгудеIП'СI\ОГ покрета, омогућујући да се ан непреlПIДНО развија и 
омасовљује Са с-гране мorу само да УI{аЋ{ем на неке би-r-не елементе 
~ОI' механизма 

Када су нови с-гуденти долазили на Универзитет, поготово они 
из унутрашњости, већ при упису њима су свесрдно пружала помоћ 
бројна стручна студен-гска удру:жења, као и студентска организација 
"Самопомоћ" Mpe)i{a СТ'УдеНI'СКИХ удру:жења била је веома разгра
на-Ја Укупно је деловало преко 70 разноврсних с-гуден-гских удру
жења и ОРf'аНI1зацНја Свеукупну координацију СI'РУЧНИХ удружења 
и друr-их студентских ОРI'анизација вршио је Акциони одбор струч
них студентских удру.:жења који је, }{ао што сам раније напоменуо, 
био истовремено и тело које је представљало студентски покре'г 
нред универзJtтетсю,[м властиr.1а и другим органима.. Упорна борба 

напредних и ПРОf'ресивних студената за освај ање стручних сту дент
ских удружења била је cacBI-П\! разумљива ако се има у виду да 
су стручна студеI"ПСI{а удружења поред активносн[ на сar-ледавању 

сuих мера које треба предузнмаrи н помоћи коју треба пружатн 
студентима у циљу успешнијеr' С"1удирања, - били истовремено и 
lIOЛИI'ОНИ за по.лИТИЧI{О делоuање, били значајни пунктови у оквиру 

којих се, кроз све веће и свакодневна анr-ажовање студената 
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усвај ао марксистички ПQI'Лед на све'!' и формирало, кроз деловање 
Партије, опредељење студената, у односу на текућа збивања у 
земљи и иностранству, Више или мање сваки је студент - поготово 
с обзирО!М. на неДOI-рађеност у систему студирања - био упућен 
на стручна Сlудентска удружења, lшја су развијала велику актив 
ност око реrулисања што повољнијих услова у погледу студирања,. 
Индивидуални конr-шc-Iи, индивидуални рад бројних појединаца -
активиста СIудентског покрета - у оквиру стручних студентских 

удруж:ења, са све већим бројем студената, допринео је да се сту
дентсн:и ПОН:рI?'I' С'1-ално шири :и омасовљује_ Није стога ни мало 

случајно да су на бази таквог рада и активности, стручна удружења 
и АIЩИОНИ одбор, били у стању да у вези са решавањем бројних 
проблема, који су у појединим фазама били щпуелни, (почев од 
нрше:ња аутономије Уннверзите-Ја па до настојања да се замене 
поједине назадне Уредбе, које су регулисале режим студирања), -
l\Iобилишу кроз поједине акције више хиљада студена"I'а 

ДрУI-а значајна карика која је омшућавала '!-акву ширину у развоју 
напредног студеНТСIШI' покре'!а представљале су студентске мензе, 

С'1удентски дш,юви а доцније 11 студеН'IСКО Потпорно удружење .. 
Освајањем ових орr'анизација, односно обезбеђивањем битног ути
цаја :на рад ових орrанизација од стране напредних студената, оси
{'Ј рана је значајна ilп-еријална основа за даље ширење с'!'удеНТСIC01 
покрета Без освајања мензи и БИ-НIOI- утицаја на рад студеНТСЮ1Х 
дш.-юва -r-ешко да бн се МOI'ао замислити такав замах у развоју 
с-rудентског покрета какав је OCInapeH У вези са ОБОIl'1 констата
цијом -rреба иыатн у виду следеће чињенице: Већина студената н::оји 
су студирали на БУ били су слабијег И1\ЮВНOI- стања ШТО показује 
подюак из 1937 године да преlШ 60% од укупног броја уписаних 
СЈ'Удена-!-а није плahало шн:оларину. Велики број од ових студената 
је био упућен да се храни у студентским мензама и студентским 
ДОilЮВИft~а Мензе (ОПШIа СIуден-r-ска, војвођанска академсн:а трпеза, 
?lIенза Јуr-ословенских медущинара и менза студената пољопривре

,'tho-шумарскOI' фан:ул-rета) биле су тан:о добра организоване и међу
собно тако добро повезане да су пружале корисницима релативно 
заДОБољавајуће оброке уз најмаље цене у Да-rим условима, Управ
љајући мензама и Домовима студеН'I-И су l{РОЗ праксу, на најбољи 
начин, потврдили да су способни да се Јако организују да путем 
својих самоуправних тела успешно послују.. Од :интереса је при 
овоме напоменути да један приличан број оних најсиромашнијих 
С'Iудената, келнерисањем и друrим пословима које су обављали у 

ыснза~ш и за мензе, добијао је као ПРОТИВУСЛУI'У храну бесплатu-ю, 
Има Један подаr-ак да се у општој студентској мензи и до једне 
'!'реhине студената, у односу на укупан број абонена'r'а, на овај начин 
хранила у меНЗЈ-[, Слична је ситуација, у овом поrледу, била и у 
друrлм l\Iензаil1а, Мож:е се слободно рећи да ниједан студент, захва
љујући оваквој активности и ОРl"анизованости с-тудентског покре'!'а, 
није 1\юr-ао остати гладан,. :.tКI!вело се веома CI{POMHO, хранило 
скромна, али истовремено уз високи степен солидарности и 'Уза

јамнО!- ПОМaI'эња подр:ш:аван је опсr-анак и оних најСИРОћ1ашнијик 
Осим тш'а путем "СаI\ЮПОilюћи", Дома студенткиња и ДРУIИХ орга
низација пронаЛa:fкени су додаlНII послови за најсиромашније сту
денте: разношење млека, сr'руrање паркета, разношење новина и 

сл - давање часова, ПQСЛУЈКJIШlње на славама и друго 
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у још већој мери него стручна у.цружења, мензе И домови- су 
била места хде се ПОЛИН1ЧКИ деловало, где су придобијане све 
нове и :нове снаге, lшје су се укључивале у ан:тивност студентског 
покрета То придобијање све нових и нових с!"удената за сту
дентски покрет било је и поред вешто opr-анизоваНQI- деловања 
Партије, делом и резултат те атмосфере у студентским домовима 
н мензама, '!'е QI-ромне људске солидарности и помоћи у свакој 
прилици и доследно поштовање високих моралних норми пона

шања, у међусобним односима Паралелно са неговањем оваквих 
односа, (што је и те како имало одраза на бројне неопредељене 
студенте да нам и на политичком плану све више верују), уз свако· 
дневни политички рад бројних студената марксиста-активиста, 
стално се повећавао број напредних студената. 
Поред наведених еIШНОМСl{ИХ ор~-анизација СI-удената треба истаћи 
и значај летоnаЛИillта, Iшје је орr-анизовао Студентски летовалишни 
савез, али и друге студентске орr'анизације~Џ Слично као и код 
мензи бројним студентима слабијег имdвног стања омогућено је 
да, уз скромне цене, проведу I'одиш:њи одмор на мору или у пла

нини, при чеr-.'IУ, такође, они најсиромашнији су летовали бесплатно. 
11 :на свим овако ОРI'анизованим летоваЛИШТИЈ\-Ia активисти студент

ског ПО1{рета су врло интензивно радили политички, кроз разне 

форме и облике (приредбе, предавања, дисн:усије, забавне про
граме и сл,) и утицали на формирање С'!-авова и опредељења 
појединаца, 
Веома значајна област у оквиру ]шје се деловало на ширење сту
дентскOI- покрета односи се на ку л'гурно-спор'1'СКИ живот студената, 

Бројне су биле етудентске организације lшје су своју па:;књу 
усмеравале на задовољавање ку Л"Iурних И СПОРI'СIПIХ потреба сту
дената, Сва та аКIЛВНОСI је усмераван а преко Централног одбора 
студеНТСIПIХ културних и спортских удруж,ења, АI{адемско позо~ 

риште са припремом мнorих драМСЮ,IХ дела, увек са одређеним 
напредним порукама, рецитативни хорови, певачки хорови, opKe~ 

стар камерни и забавни, књил~евне вечери, ]{у птурно-забавне при· 
редбе на излетима, спор'!ске приредбе и сл _ биле су само неке 
од фарми рада у оквиру кул-r-урно-споргских сгудентских органи за
циј а Не треба посебно истицати да је кроз све ове форме рада 
вршено и политичко васпитање и значај ан У'I'J'щај на формирање 
I1рor·ресивних схватања све већех- броја студената, 

• Сећам се да сам 1937. Г, летовао на ХО'ЈУ у студеllтској ItОЛOlшјll lсоју Је opгa~ 
IIIIЭОВ<lО студеllТСЮt одбор ЦрвеllОГ нрста. СаСПШ'1 БЛIIЗУ lIac била је друга сту
деllтска Itолошtја у орt'аlшэащфt скаута у I(ojoj је бно Ј[ Ђуро Стругар. ПРЈIЛI!КОМ 
оргаllllзоваља појtЩIШ1lХ летовалJtшта ВОДIIЛО се рачуна да у сщшом летоваЛltШТУ 
(јуде један брОј аl{ТIШllста nOltpCTa. Из:uеl)у остаЛltх. у lIашоЈ I{ОЛОШфl бно је l! 
Влада AlCcclITlljcnlfIl, 
у .'1сто 1938, ГОДlше, у ОРIаllllзаЦltјl1 "ССЉ<1'ша ]{О.'щ .. (Ј(оје је бllЛО под патронатом 
самостаЛlIIIХ де:\lОltрата) детовао саы на IIЛlIТIШ'IIШМ јсзсрнма.. Лстоваљс је 61tло 
оргаlшзопаllО под шаТОРlIма, а у I{одошфt су UIIЛlI заСТУllљеllJl СТУДСIIТII са Бсо~ 
граДСl(ОГ 1I заrрсба'ШОГ УШlDерз1tтета, Ово Jlстоваље је требало, IIЭМС))У остадог. 
да ЈI0СЛУЖII даљсм зБЛЈlжаваљу београДСЮIХ 11 заt'реба'IЮIХ студеllата, Летоваљс 
С;\IО IIсItОРl1СТЈ[ЛJl за Ј!НТСI1Зlшаll 110лltТlfllЮI рад. ГОТОВО свако вече су оргаllllзопаllе 
ЛОГОРСI!:е патре са раЗIIОnРСIIII~1 програмом. Једној логорсн;ој lIаТРII је присустпопао 
]( Адам ПрнбllћСПЈЈl}, таД<ШIљlt прваl{ {~амостаJlЮIХ де;\IОI{рата. Посеlшпалн смо 11 
OI;:OJIIla села (КОllчареп I(рај 11 др.) ]f успостаnНЛII 11 одржапаЛII !tollTattTe са 
ССОСI!:О!'ot омлаДIШО!'ot, У'Iестпопа.'1II C~JO 11 у ПРJlрсдбама l{оЈе су оргаНII'Зопаllе у 
оргаlIJlЗllщrјl1 "Сел.аЧI{ОГ кола" у I{opCIIIJЦII 1I др. 
Опаl1:ВО lIаше ]Јслопаљ(! није O~TaJlO незапаЖСIIО. 'Тадашљи послаlllШ 'З3. опу об.част 
ЈР3~опац KocaHonllli ПРlшреl\tllо Је следећу провокаЦllју: оргаЮlзопао јс паљеље 
CTOI'ona сена у 6.'1JfЗll1Ш нашег логора,. МИ смо осеТltЛl1 да јс опо с~tltшљеllа 
пропщ{аЦllја 11 први смо ПРllтеlЦlН да гaCII~10 пожар. ЖаltДаРЈI, l{ојll су убрзо 
ДОШ.'lJf, DJlдеПШ11 lШI{О спеСРДllО гаснмо пожар нису моглц изазипаље пожара ПРII~ 
ПllсаТJI Ila~ta JI al{o је то БЩ1а 1Iамера. Ј1паl{ C~10 ПОС.'lС пар дана, под ПРIIТllси.Оll1f 
мораЛ1l да наПУСТII~tо логоропnље 
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Дебатни н:лубови који су. дело,вали на више фаКУЛIета били су 
'грибине, Ј"Де се, на научно] подлози, расправљало о бројним темама 
од интереса за опште образовање студената, 'гако 11 о спеЦИфИЧНИ1\I 
темама од интереса за студенте појединих фан:ултета, Веома добро 
ПР!1премљени уводни реферати, са марксистичкиl\t објашњење.! .... I 
ПОЈединих проблема и Лi:ива дисн:усија, доприносила је да су ску
пови у оквиру .деба'IНИХ и:лубова били јако добро посеnени 
По~ебне .догађаЈе преДСlављала су предавања и друге ман'ифеСlа
ЦИЈе, 1Шlе су приређиване у тзв, фИЗИЧlюј сали на т-адашњем 
Правном факулте.ту. На I'аквим скуповима физичка сала је била 
увек пуна, било је н~шIю наnи празно место. По правилу на пре
давања и друге приредбе долазиле су значајне групе радиичке и 
среДЊОШI\олске омладине, 

С обзиром да су на. ВеOI'раДСIШМ универзитету били јако бројни 
С'I~денги из с~их краЈева земље, било је од интереса да се форми
раЈУ и завичаЈна сгудеНIска друш-rва, н:ао што су нпр. била: дру_ 
шгво "ry,e1:'ap КОЧ~1ћЧ, "Владимир Гаћиновић", "Вардар", "Космег", 
"Његош и др, КОЈа су захваљујуhи бројним аКТИВНостима значајно 
допринели не само у области културно-просветно!" рада, него н на 
ПОЛИТИЧКОМ плану у смислу сr-алног утицаЈа на фОР;\Iирање м:иш
љења и С'!'авова м~-юrих сr-удена1:а са истог подручја, и:ао и ЉИховоr 
аНI'ажовања у заЈеДНИЧКНЈ\'1 полинrчкнм акцијшна СIудеНТСI{ОI' по~ 
крета на Универзите'IУ и ван њеЈ'а, 

Наведене најзначајније 1-1 низ ДРУН'IХ ПОЛУIа и БОI'аТСIВО облика 
активности пр~дстављале су основу једнor' мехаНИЗl\'tа _ усмерава
НOI' од ПаРЛIЈске dрг.аНI~зације на Универзи-r'ету, који је деЛОвао 
lieoMa усн:лађено Ј[ КОЈИ Је ~опринео да је све веhи број студената 
Еалазио инr-ерес .да учеСТВУЈе У аКI'Ивностима -rих бројних С1удент
СI{ИХ организаЦИЈа, а преко ЊИХ и да се везује за напредни рево
чуционарни c-т-удеНIСКИ ПОl{рет. Било је при томе потребно много 
веШтине да се кроз велики број студентских ОРI'анизација, од сrруч
ЈЩХ до СПОРТСI\]'!Х здравствених и културних, на адеl{ватан начин, 
I.~ОЛИ'IИЧКИ деЛУЈе н ради, Понегде је то ПОчиљало од зајеДЮ'IЧКQI' 
Јlевања борбених пеС<1l\Ia, преПОЈ?УI{а за ЧНI-ање појединих романа из 
области савремене светскс СОЦИЈалне литературе, затим заједничких 
одлазака, на предавања и приредбе, да би се дошло до разговора 
? слабостима посrОјеhе.r' ДРУЩ1:веНQI' система и ПО1ребе борбе за 
Један бољи свет; У ТОЈ ЭI{ТИВНОСТИ индивидуални кqн-rакrи, Лично 
анrажовање БРОЈНИХ акr-Ивис-rа покрета н ЉИХОВа способнос-r да 
11Oлазе!Ј.и од раЗНОВI?СНИХ ннтереса мнor-их неопредељених студената: 
~a наЈприхваТЉИВИЈИ Ha~a1Н при~у и ПРИВУI{У ове неопредељене 
tIудеН1:е, преДСIаВ.ЈЫ1ЈIO .ЈС значаЈНУ основу у омасовљавању СТУ
дентскor покре'I а 

~з из.неI'О треба укаЗU'IИ на управо задивљујуl1.е реЗУЈIl'а-rе Iшјн 
:У осrваривани у орr'анизовању разних СПОРТСЮ'IХ, н:улr-урннх, за
~~вних и др~тих прнредаuа у врло неПОГОДНИllI условима (ПОДРУl\I
сь.е ПРОСТОРИЈе, неподесне сале И сл ,) и са мннимаЛНИl\I срсдствима 
Но када ГОВОРИМО о учешћу СIуденаr-а у акrИВНОс-тима СlудеНЈСКО! 
покре-:а треб~ напомеНУIИ да је оно било разноврсно, Постојао је 
;нача]ан, б~ОЈ C-TyдeHa~a који. је, I<ao борбени одред, био спреман 
да ~_ учеСIВУЈе У CB~!{O] аКЦИЈИ, па н ОНИМ изрази'I'О ПО'ЛИТИЧЈ{ИМ 
(П} rei\! демонсrраЦЈча. н других видова проr-есга) усмераваним од 
паРИ'IЈСI{е ОРI'анизаЦИЈе, ОДНОСНО од УСа, које су предузимане било 
!Ја УнивеРЗИ1:егу, ини ван њега, без обзира на евентуалне nосле-
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дице које би мorле уследити (хапшење, осуде, протеривање, KOH~ 
логори И сл,)" Број студената у Q1{ВИРУ сrуден-rског покрета, КОЈ.И 
еу припадали овој гр~пи, из године. у I'ОДИНУ се повећавао, а .наЈ
боља потврда за ОБа Је све маС?ВН!1Је учешће студена'rа у ?РОЈНИ:М 
демонстрацијама и акцијама I{QJC Је у том периоду ПаРТИЈа ини·· 
цирала, односно ОРI'анизов...ал~ '. 
Постојао је и приличан оро) CTyдeHa'Г~ l{QJYI су учествовал!'f само 
у неким акцијама и акаД~l\Iија~Ia, ПQJеди~им манифе.С-I'аЦИјама и 
скуповима, а такође, ПОСГОЈала J~ и значајна I'рупаЦ~Ја студе,ната 
која је долазила, углавном, на ПОЈедина предавања, КОЈа су ОРIани
зована у физичкој сали, или у оквиру дебатних клубова~ Ови CIY
денти су симпаr-исали покрет, приликом избора. гласали су зn 
нисте уса и студентског покреr-а, али непосреДНИЈе нису учество
оали у низу борбених акција студеНТСКОI' покрета у том периоду_ 
Све ове I'рупације заједно преДС1 ављале су оно што називамо 
СIудеНТСIПIМ ПOl{ретом на БУ, Треба, наиме, при овоме И1\ШТИ.У виду 
да и они студен'I"И који су само повремено учеС'I'вовали у ПОЈединим 
;,шцијама или само на предаваЊИl\Щ које је орr-анизовао студентски 
покрет, осе'тивши тај дах револуционарни~ стремљења ~1 сами су, 
неко више неко Ј\lање, прихва-т али и усваЈали, постепено, нове на
предне идеје _ У :н;ојој i\'lери је то тачно мшке нам потврдити PДH~C 
ове бројне r'рупације сr-уденаr-а нрема НОБ-у, за време окупаЦИЈе 
земље. Задивљујуће је колики је број и 'ових студената аКIИВНО 
се УКЉУЧИО у борбу против окупатора. И ca~1 бих могао изнети 
бројне ПРИ1\-1ере појединаца, студената БУ. каЈИ СУ у ~ЛЮl\l .пре~
ратном периоду учествовали Cai\lO повремено у al{ЦИЈама и 10 
yr-лаВНО1\'1 у оним легалним, које је организовао УСО и ,:тудентски 
покрет, када је почела НОВ укључивали су се у партизанске од
реде, у илегални позадинскн рад или су на разне друге начине 

помщ'алн У ОСJIободилаЧI{Qј борби. Између осталоr-, и учешћем ових 
студената у НОБ-у обезбеђена је масовност активно: ангажовања 
СЈудената са БУ у ослободилаЧКОl\'1 рату и реВОЛУЦИЈИ. 

Када I'ОВОРШ\'IО о феномену револуционаРНОЈ' студен!'скОЈ' ПOl{рета 
незаобилазно је да се каже пар речи и о међусобним односима и 
1I0p!l,taMa понашања у студеНIСКОМ ПQl(рет.У и то прве:IСI'вено у ње

Ј'ОВОМ револуционарном борбенш.1 језгру Односи КОЈИ су у 0~01\l 
ПOI"Леду неI'овани, може се слободно рећи, били су, такође, зн.ачајнtJ 
.компонента за учвршћивање и Оl\шсовљавање ПOl{рета и за Ј ачање 
њеr-ове револуционарности. Пре CBeI'a друr"арски односи били су 
н.а високом нивоу, Осећај да припадаш једном ревqлуционарном 
ПQl{ре-r-у са идеалом да се бориш з.а бољи ~ правеДI:Iији систем, за 
l1епшу будућност нових I'енераЦИЈа, у ТОЈ мери Је утицало на 
развијање нових друr-аРСЮ1Х односа, lюји су ГОТОВО у потпуности ;ели
~;:инисали разлике у погледу порекла, националности и 'сл међу 
прогресивним студеН'I-има, Негована је пракса да се сваки друг дени 
утолИ1Ю више УКОЛИКО је више револуционара н I! више одан 
покрету а не по -томе одаl{ле је 1{ којој наЦI,:оналности, односно 
народности припада и сл Такво ДРУlЋРС1ВО, са Јачањем револуци?
нарног С1удеН'I'скоr- покре-та, све је више долазило до НЗРЮIШ.lа 
\' свакодневном ЖИВО'IУ и понашању напредних студената, Посеб~о 
:је ово дрУIарство долазило до изра:жаја ПРИЛИl{Ql\1 демонстраЦИЈа, 
СУlюба са полицијом и ре,ЖИ!l'1СЮIJ\-I студеНП1l\lа, юща се другу при: 
-ТИЦало у помоћ и по цену да и сам будеш изложен oдp~ђeHO.1 
опасности, за'ин.'! приликом хапшења и држања на ПОЛИЦИ]И, да 
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се" 11 поред малтретирања 11 торгуре, не одају другови са којима си 
радио у студентском покрету, као и у ситуацијама када је требало 
пружити све врсте потпоре (независно од опасности којима се 
појединац излаже) да би се ПОМОI'ЛО ДРУ1'У који живи у илегалности, 
који се сн:лања да не буде ухапшен и сл. Неговање :и развијање 
таквог другарства несумњиво је имало своју тежину у стварању 
оних специфичних међуљудских односа који су од Партије под
ст.ицани и неговани у радничн:ом nOKpe'I'Y и који су били каракте
ристични и за студентски револуционарни покре'l" на Београдском 
униџерзитету 

О солидарности у студентском покрету донекле је већ било I'овора 
у вези са радом и пословањем Сl'удентских мензи, домова и друr-их 

студентских економских орr'анизација Та солидарнос'!' је била таква 
да представља једну од најлепших особина у међУСОбним студент
ским односима тога времена Била је таква, да Поновим оно што 
сам већ раније изнео, да и у случајевима када је неки СI'Удент остао 
(iез ии:ан:вих новчаних средстава, он не би остао Iладан захваљујући 
солидарности која је у максимално могућој мери развијана у одно
<:има међу студентима у оквиру студен-гског покрета, у '{'ом нај
борбенијем делу С1'удеНТС!ШI" nOI\:peTa била је реТКОСЈ да неки 
С'!'Удент оствари бољу зараду (давањем часова под ПОвољним усло
вима и сл.) а да КОРИСТ од те зараде не осете и многи љегови 
,1РУГОВИ У '!'е~ким животним условима студирања за бројне сту
денте постало Је сасвиы нормално .Да се последња ЦИI'арета дели 
на пола ,са другом, да се ДРУГОВИ међусобно НОвчано помажу, д'а се 
у случаЈУ потребе замеЉУЈе друг У неком привреЈ\;Iено добијеном 
послу, да купљене н:њиге стално кру:ж:е од друга до ДРУЈ'а, да се 
међусобно пружа другарска ПOIlюћ приликом припремања испита 
и'Гд~ Сви ти облици солидаРНОСIЛ су били саставни делови онога 
што бих назвао начином живљења у оквиру најнапреднијег дела 
с Јудентског покрета, при чему 'ги разноврсни изражајни облици 
солидарности су сматрани нормалним нормама понашања који 
'l'реба да владају у једном таквом покрету какав је био р'еволу
ционаРЮI С1'Удентски покрет" 

За НОРЈ\'1е понашања које су владале у револуционарном студентском 
нокрету од ии,!,ереса је указати и на однос који је владао према 
нстаН:НУПIМ ПОЈеДИI,щима пои:рета, Према љима су се широке СТУ
центске масе односиле - због љихове више и боље оспособљености, 
више изr-рађеностн веће револуционарности - са другарским по
штовањем, али сеl'll '!'OI'а ништа их друго ннје раздвајало од масе 
rюн:рета, )Кивели су на исти начин I\:ао н бројни други студенти, 
хранили се у :мензама, друговали са свима - увек су имали веће 
обавезе а иста права' са ОС'I'алима Постојање "Iаквих однаса и 
I'aKBor z:онашања ОДI'оварало је и бипо у складу са идеапима мла~ 
дих, КОЈИ су увидевши и осетиnши све неправде тадашњег друштва, 
Iе:жили и борили се за остваривање нових, праведнијих друштвених 
односа, а у сн:ладу са 'Н[Ј\1 и за успосгављање нОвих моралних 
норми у i\Iеђусобним односима, 

Наведени ~'I низ ДРУI'ИХ l{Оl\шонеНIИ у 1\'1еђусобним односима СТУ
~eHaTa, ~<OJe ~{арактерише несебичносI', искреност и оданост у за
ЈеДНИЧКОЈ идеЈНО-ПОЛИТI1t.:шој и револуционарној борби, представљају 
OtHOBY оне атмос'фере I{oja је све В!1ше овладавала студентскнм по
кретом, . У таКВОЈ атмосфери раЗВИЈао се и обликовао лик напред
Hor" И револуционарног студеН'I'а 
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ВЕЉКО ЋУРИЋ 

Неколuко леUlака - iiрогласа 111 оБUЈЈtНе 

йройагандие делаll11l0СШll уједll1Ьеllе СИlудеНИlске 

омлад'l1lе llЗмеђу два раша 

Потпунијем сагледаваљу рада с"т'удеН'ТСКОI покрета на Београдском 
универзи'тету, без сумље доприносе и бројни сачувани ПРОI"Ласи, леци 
и други пропагандно-информативни материјал. Намера нам је да 
презентирамо неколикО маље познатих ПРО!'ласа - лета'ка из периода 

1935-19410 године о 
Политички живот већине студената БеОI'радскО!- универзитета мо
ГУће је пра'r'И'I'И кроз њихово деловаље у разН'Им r'раljанс]{им парти
јама, од крајње деснице до револуционарне левице l{oja је била под 
ВОДством илегалне 1{омунистичке партије односно њене 'I·рансr.ПIсије 
СКОЈ-а, Сама, мщ{ар и формална припадност некој од грађанских 
партија (Радикалској, Демократској, 3емљорадничкој или некој дру-
1"ој мањој) често је условљавано и ДИК'гирано од стране РУIШВОДС'1'ва 
МеђУТИМ, дешавало се да је реакција на догађаје у одређеном тре
нутку била, 'неки пут, и ван оквира npenopYI{a" с'т'ранаЧltих вођа. 
Тих случај ева било је много и били су веома добро искоришhени 
од напредних револуционарних снага на Универзитету. Такво де
ловање студената манифестовало се нарочито поводом З!нексије 
делова територије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца од стране 
Италије, двадесетих година као и другим познатим догађајима око 
Нетунских ]{Qнвенција, убиства ИС'l'аюну-гих бораца из Истре (Вла
димира Гортана и другова). Посебно су занимљиви међусобни од
носи појединих ОРI,э..низација и клубова студената као што су СРНАО 
(Српска националистичка омладина), ОРЈУНА (Организација југо
словенских националиста) и сл. 
У периоду од почетка 1929. I'одине до краја 1934. није било значај
нијих оr.шадинских акција, односно, веhих прилика за сукобе међу 
с-гудентима, за манифестације против власти и ЊИХОВQI" односа 
према Универзитету, Условно речено, почетщ{ новш' периода јачих 
поли-гичких гибаља међу студентима почиње 1934,-1935, године. 
Као илустрација таквог стаља помињемо убиство студента Мирка 
Срзентиhа, 'Ј'ерор власти, који се испољавао масовним хапшењима и 
С'гварање концентрацИОНОI' логора, Све те репресалије изазвале су 
супротан ефеl{ат од ОНО!- који се очекивао. Ојачала је солидарност 
међу студентима и омшућено стварање, скоро, јединственог фрон
-га lшји је на крају резултирао и ствараљем Уједињене студентсн:е 
омладине. 

Аr-ресивна спољна политика фашистичких земаља, Италије и Не
мачке, и ДОI"ађаји у Шпанији били су изложени беспоштедној l(:РИ-
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ти:цн студената. Као поводи за пробу јединствености и солидарности 
студена'I'а послужили су до.ласци немаЧIШI' министра Нојра'га, ита
лиј анског министра Ћана, чехословачког председнин:а Бенаша, фран
ЦУСКОЈ- минис'тра Делбоса, аншлус Аустрије од С'I'раие Немачке, по~ 
дела и окупација Чехословачке 11 тд, Ти јединствени с-гавови сту
дена'I'а у поменутим догађајима допринели су јачању револуционар
НОЈ- јединства 

Као један од видова борбе за револуционарне циљеве било је упоз
навање IШ1роких друштвених слојева с·гановништва са aI{туелним 
догађајима преко прО!"ласа, ле'I'ака и ДРУI'О!' ма'I'еријала. Штампали 
су их студентски клубови, и удружења, АОССУ (Акциани одбор 
С'I'ручних студеН-I'СКИХ удружења), 'Уједињена студеНI'ска омладина 
и ДРУГИ" 

'У овом прилогу указaliемо на неколико таI{ВИХ прогласа - летака 
ш-гампаних у веhим 'т'Иражима али ретко сачуваним, 

у ОАБРОНУ ЧеХОСАовочке и МИРО 
Нейријатељи Мира uасрћу иа иезаОUСllосl7i ЧеХОСАова'lке. 

Колебљиви и дволични браниоци мира чине ус'тупке изазивачима 
рата на рачу.н целокупности и самосталности Чехословачке државе" 

Тиме се Мир не може и неће одбранитк После толико ИСКУС'гава 
данас знамо да су завојевачи незаси'I'ЉИВИ. 

Чехословачка је у ouaCIl0cl7ill, Мир је у ойаСlюсiiiиl ЧеХОСЛОВШlка се 1II0же 
сйасШи, Мир се може оgбраlll11тm само jegllllCl7ie1lllM II оgЛЈlIl1Iим ОјјјЙОРОМ 
свих iiрисl7iаЛUl~а мира. 

Напад !На независност мале и мирољубљиве чехословачке државе 
јесте само почетак напада на Iнезависнос-г свих малих др)кава. На
падом на Чехословачку спрема се настрашнија све'I'ска клаНЈЩа и 
РОПС'I-во малим народима, који су криви само зато што хоће слобод
ни и среhни да ж:иве на својој -груди, Мир се 1Ie може и 1Ie/je оgбра1l1llUll 
iiоiiушlIiањем ареи 1Iai1a.qa'lIlMa 1Ia раЧУ1l малих 1Iapoga. ЧехословаlJка се 
може cz7aclIill, мали 1Iapogu се /llOi)' оgбршшlIiи само jegUIlClIioellllM и oи~ 
Лј''11lим Oluz70pO/ll свих йрисlIiаЛllца /lllIpa. 

Векови заједничке борбе за слободу, заједничка опасност данас за
навек нас везују за братсн:у земљу Од веЛИI{ана Чешког препорода, 
преко Тирша и Масарика, до данас - нас и браhу Чехословаке ве
зују исте борбе и ис'!-и идеали. 
"Угрожавање Чехословачке значи опасност за Мир, за независност 
малих народа, за нас! 
ЧехословаЧI{а се може спас'Т'И, ми се можемо одбрани'!'и само једин
ственим и одлучним отпором свих родољуба и свих прис'талица 
мира! 
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ПРllјаlliељи Чехословачке! 

ПриСlliаЛllце лmра! 

Искрени родољубll! 

Свн ви којима на срцу лежи Мир, судбина Чехословачне 
и будуliност наше државе 

,1IUlllIфесliiујlIiе, у.'lOЖlliUе све c1laie за оgбрUI~У браmсЛ'е Чехословачке Ре
пуБЛllке. 

Штампа "Планета", Добрачина 55 БеOI'радски омладинсroи 
мировни одбор. 

Прилоr: "У ОДБРАНУ ЧЕХОСЛОВАЧКЕ И МИРА" 

Овај летак БеOI-раДСКОI" омлаДИНСКОI' мировнor' одбора штампан је 
непосредно после ДОI-овора Енглеске, Француске, ИтаЈшје и Немачке 
у Минхену око Чехословачке, Летак је настао након прогласа Кому
нистичке партије Југославије у коме се каже: "основна задаhа КПЈ 
у овом часу је покренути и ОРI'анизовати све народе Југославије у 
борбу за одбрану недељивос'I'И, независности земље против немачких 
и италијанских фаш.иСТИЧЮ1Х aI-ресора и љихових помаl'ача". Схва
'Iајуhи сву -rежину ситуације и преку потребу за рад на буljењу 
националне свести и духа ради одбране незаВИСНОС-Ј-И Јуr-ославије 
н:оја се налазила у сличној ситуацији као и Чехословачн:а, беОI-рад
СКа С-I-удентска омладина штампала је овај ПРОIлас, Енглеска и 
Француска су после прихватаља Диктата Хит пера око Чехословачке 
окарактерисани У летку као "коnеБЉ11ВИ и дволични браниоци ми
раН. Говореhи да је "договор" само варка пред напад на суверенитет 
ЧехословаЧl{е, аутори 'I-ен:с-I-а кажу да "напад на независнос-т мале 
и мирољубиве Чехословачке државе јесте само почетак напада на 
независнос'Т' и свих ма.лих држава", Схватајуhи да слична опасност 

прети и I'IIалим др:жавама средње Европе и Балкана, у летку се 

н:аже: ""сви ви којима на срцу лежи мир, судбина Чехословачке и 
БУДУћНОСТ наше државе манифестујте, уложите све снаге за одqра
ну братске Чехословачке" 

ХlIтлер је на граници ЈугослаВllје 

ВеЛlIконемаЧКII IIМШ~РllјаЛllзам 

поново нам преТII 

ХИТЛЕР ЈЕ НА ГРАНИЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

ВЕЛИКОНЕМАЧКИ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ ПОНОВО ПРЕТИ 

Присаједињењем АУС'l"рије Немачкој доведена је у опасност неза·· 
висност наше земље и сигурност љених I-раница, извршеЮ-11\! приса

једшьењем Хитлер је С'гворио себи базу за даље продирање на ис

TOI{, за ОС'!'варење даВНОI- циља, немачкоr империјализма. Хитлер по
кушава данас остварити оно што Кајзер није МОЈ-ао да оствари од 



1914-1918, По завојевачхим плановима хитлеровске Немачке JY1'O
славија треба да буде уништена, Срби, Хрвати, Словенци н:ао и ос
'I-али Словени су за берлинске влас'Годрuще народи ниже расе, који 
нису способни да сами собом владају, које ради TOl'a треба поробити, 
Хитлер хоће излаз на Јадранско море, ХОће Словенију. Хи'тлер ХОће 
да продире на Исток, хоће БО1'атства наше земље, зато Југославија 
треба да постане немачка колонија, То су планови Хитлерови, већ 
давно познати, па и поред TOI-a Отојадиновиh шуру је са њим и бес
тидно изјављује да је Хитлер свечано изјавио да ће поштовати на
ше границе. Ш'го -Ј-о значи?! Зар Кајзер није rapaH'ToBao независност 
Беш'ије па је ипак 1914 изјавио и делом показао да та обавеза за 
њега претставља само корпу папира зар се Хитлер није чак и пис
меним уговорима обавезивао да ће поштовати независност Аустрије, 
па ипак је 11 мар-т'а немачка војска упала у Аустрију, па ипак је 
он сам 13 марта прогласио да АУС'I'рија као самостална држава више 
не постоји, да је од сада само немачка покрајина, После свих ових 
и мноr'ИХ ДРУ1-ИХ прекршаја дате речи, једна неодређена Хи'тлерова 
изјава не значи ништа" Ратним хушкачима и фашистичким крвни
цима не сме се верова'IЯ 

И поред тога што су интереси ове државе и њених народа у супрот
НОС-I'И са интереоима немачн:ог империјализма, iИ поред T01'a што при
саједињење Аустрије Немачкој доводи у опасност опстанак ове др
жаве, ипаи: Стојадиновиhева влада помаже ХИ'Iлерову разбојничку 
политику, ипак је са знањем и потпором 'те издајничке владе извр
шено присаједињење Аустрије Стојадw.новиh и његова плаfiена 
Ш'I'ампа лаже народ и тврди; да је боље присаједињење Аустрије 
Немачкој него повратак Хабзбурговаца на бечки прес'го, Међу'тим 
у интересу ове државе и: љених народа је било недозволити ни једно 
ни друго, јер Хитлер и ХабзбурI'OВЦИ су за ,нас подједнан:а опасност, 
Стојадиновиhева влада помюке Хитлера у свим њеI-ОВИМ злочинач
ким и срамним подухва'тима ПРО'I'ИВ мира и напретка. То Стојадино
виfi чини ради тога што му прети опасност од демокра'гсн:о!' покрета 
наших народа, од покре'I'а који има за циљ успоставу праве народне 
владавине и братски споразум наших народа, Због тога он склапа 
савез са Хитлером који је поткачио и у ланце оковао немачки Iнарод 
и који се на свим С-Ј-ранама све'l'а бори против cBe1'a што је народно 
и народу корисно, 

Стојадњновиh н:аже: То је политика неу-тралности, Не, то није поли
тика неУ'I"ралнос'I'И, то није политика уопште, то је најобичнија и 
најбесраМ'Нија издаја, Зар је 'ТО политика неутралности, у интересу 
берлинских тирана, а на штету нас самих, разбити Малу Антан'ту и 
Балкански Споразум, напусти'ГИ из 'r-ешн:их дана савезничку нам 
Францусн:у, издати бра'I'СН:У нам Чехословачку :и заједно са ХИ'l"ле
ром подривати темеље мира у све'ту, спремати НОВУ с-грашну љутску 

кланицу и економски и поли-гичн:и помага'I'И њеI'ове ратне припреме 

и походе, Зар ,је 'го ПОЛИ'I'J'IЩl неутралности, зар то није издаја? Зар 
није издаја ову земљу изнутра ослаби'ти, а споља осаЋrnТИ тако да 
она једнога дана, било под ,којим изговором лако постане плен фа
ШИС'I'J1чке грабе_жљивости, Али тада невемо се више моhи позивати 

на стара савезниш'тва и пријатељства, тада ћемо бити сами, 

Све јЩII није н:асно, Уједињеним снагама супротставимо се Хитле
ровом tн:адирању и о'герајмо с власти 'Издајничку и ненародну владу, 
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Спречимо опасност док се још може! Супротставимо се непријатељу 
који је ,над !Нама разјапио своје крваве чељусти! 

Доле савез са фашистичким н:рвницима! 
Доле издајничка ЈРЗ влада! 

Живела независна демократска и мирољубива Југославија! 
Живео савез са демокра'ГСIПIМ земљама! 

Омладина Народне Радикалне Странке 
Омладина Демократске Огранке 
Омладина Земљорадничке Странке 

Омладина Самосталне Демократске Сгранке 
Радничн:а омладина 
Уједиљена студентска омладина 

Прилог: 2: ХИТЛЕР ЈЕ НА ГРАНИЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ВЕЛИКО
НЕМАЧКИ ИМПЕРИЈАЛИЗАМ ПОНОВО НАМ ПРЕТИ 

је летак !ШI·а су заједнички потписале омладинске и студентске ор
ганизације (обједињене у Уједињеној студентској омладини) које су 
биле под naTpOHa'I'OM Демократске, Земљорадничке, Самостално-де
мократске, Народне радикалске с'транке и КОМУНИСН1ЧI{е партије. 
Непосредан повод штампању летка било је присаједињење Аустрије 
Немачком Рајху" То је у летку окарактерисано и као "опасност по 
незаВИСНОС-I' Краљевине ЈУ1'ославије и сигурност њених граница, 
Упореljујуhи настојаља Адолфа Хитлера за продор на Балкан са 
настојањима немачн:щ- Кајзера почетком века, студенти су овим. 
ПРОIлаСО!lt'I подизали борбени оптимизам народа подсеfiањем на слав
ну ПРОШЛОС"1', Значајни део 'I'eKC'I'a односи се на критику и разобли
чавање пали-тике Милана Стојадиновиhа, председника владе Краље
вине Југославије, Стојадиновиhу се замера што олако прихва'га сва
ко Хитлеров о обehање о неповредrивности 1'раница Јуr'ославије а за
тим и напада што "њеI'ова плаhена штампа лаже народ и тврди да 
је боље присаједињење Аустрије Не:м:аЧlшј HeI'o повратак Хабзбур-
10Baцa на бечки престо"" Одмах затим, СI'ојадиновиfi се проглашава 
Хитлеровим ПОl\IaI·ачем у његовим lIзлочиначким и срамним подух
ва'гима против мира и напретка", Оr-ојадиновиfiева политика "неу
'I'ралности'\ I{aI{Q је названа у летку, окарактерисана је "нај обични
јом и најбесрамнијом издајом"" 

За опu.вту амнестију 
СВИХ ПОЛИТИЧКИХ И вОјних осуђеника за СЛО

бодан повратак свих шпанских дОбровољаца 

против )(апшења и осуђивања студената 

Пошто је ш'гампи забрањено да I{аже и једну реч о великом студент
ском збору за амнестију свих ПОЛИТИЧltих осуђеника и за слободан 
повратак свих наших добровољаца у шпанском рату, принуђени смо 
да о овој великој омлаДИНСI{Qј манифеС'I'ацији обавестимо јавност 
путем летка, јер и поред формално,· ую!Дања ЗАКОНА О ШТАМПИ, 
цензура је стварно још на снази. 
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Збор је одржан у новој зrради Универзитета, 17 новембра о, r', више 
од 5 хиљада омладинаца BaTpeiНo и снажно манифестовали су своје 
слободољубиво расположење, а стотине и сто-r.ине оних н:оји у вели
кој сали .нису МOI'ли доби-r'и места још једанпут су за:ш:елели сло
боду збора и I'OBOpa, зажелели су МОГУћНОСТ да се несметано и на 
јавним местима може ЧУ'I'и омладинска и народна реч 

Студен-тска омладина, придружујуhи се r'ласу омладине и народа, 
рекла је преко својих пре'1-ставника, да питање борбе за општу ам
неС'Iлју cMa'I'pa питањем основне дужности и части младо!" нараш
таја, Незапамh.ено је одушевљење са којим су хиљаде и хиљаде мла
дих људи ИС-I-акли своју спремност да се боре за ослобођење свих 
утамничених народних бораца, И баш oHora дана када су политички 
осуђеници у Сремској МИ'I-ровицУ1 били принуђени да ступе у штрајк 
rлађу и да захтевају своје ослобођење и поправку свот' нес-носног 
тамничкOI- живота, из хиљада омладинских срца, снажно као ]ншада 

до сада, уз отите клицање чуо се једнодушан захтев: "Општу ам
heC-IЋју, оnшту амнестију., ," "УКИНИ-I-е зан:он и суд за заштиту др
жаве 1< 

Исто тако овај збор је претстављао јединствен и снажан поклич да 
се ОМОI'Уh.и слободан повратак у земљу свима добровољцима шпан
ске народне војске из Јуr'ославије, Пре један месец дана наша и 
страна штампа је донела вест да је влада дозволила повра'I'ак у 
земљу нашим добровољцима, Ни до данас, влада ту вест није јавно 
демантовала, Међу'I'ИМ, после .измењене међународне ситуације влада 
подузима разне мере да 'Ј'У одлуку не спроведе у дело Тако су наши 
добровољци остављени да и даље чаме у ропс'1'ВУ, у туђини, по кон
центрационим логорима Даладјеове Француске и у заробљеништву 
под 'Ј-ерором генерала Франка, Не I-решимо ]{ада тврдимо да су на 
збору дошла до израза осећања целе омладине, чи-rавOI- народа }{ада 
се клицало: "Дајте слободан повратак нашим добровољцима," "Отво
рите I"ракице Јуt'ославије за те верне народне синове," 
На збору су дошли до израза огорчење и протеС-I-И омладине против 
нових хаuшења и прогона С'1-удена"та, У чињеници да је неколико 
студена'1"а, учесника на збору С Д. С, од 29 октобра о r", на у лици 
премлаh.ено, а неколико њих похаnшено и осуђено на најстрожије 
полициске казне, омладина види политику шес"гоr-а јануара, види 
нова недела ОНОЈ" cTapor- полицискOI' апарата који је, сем у бановини 
Хрватској, ОС'Ј-ао .не'такнут и спреман је на нове злочине н:ако Ј-а 
је диктатура научила. 
Придружујуhи се акцији за амнестију коју деМО1{ра-I-ске снаге воде, 
стојеhи уз десе-т'ине хиљада потписа, апела и протеста, којима на
род са свих страна тражи општу амнестију, 'на збору је прихваhена 
ова резолуција: 
1, Помиловањем од 6 сеП"I'ембра које је један дио штампе покушао 
да претстави као "ОП1.Iпу амнестију'\ ослобођен је (и то један дио 
условно) само маљи дио поли"Гичких осуђеника" Ми поздрављамо 
амнестију и ослобођење хрватских националних бораца, али исти
ч:емо да уч:ињеном делимичном амнес"r"ијом није исправљена једна 
од најтежих неправди диктатуре, те зато тражимо ОПШ"I'У амнестију 
свих политичких И војних осуђеника 
2~ Да би се отклониле зле последице досадашњих ненародних режи

ма, тражимо да се политичким осуђеницима врате одузета грађанска 
права" како би мor"ли обавити своје Ј-рађанске дужности ::и живети 
нормалним животом као и остали слободни људи у овој земљи" 
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3, Тражимо да се дозволи и о:м:огуh.и слободан повратак у земљу 
свима доБРОВО1.Ьцима шпанске републиканске војске из Јуrославије, 
како онима КОЗИ се налазе у концентрационим лor-орима у Францус

кој, тако и онима који су у заробљеюШlТВУ у Шпанији. Ово захте
вамо тим пре, ШТО данашње ратно стање њихов положај чини те
жим и опаснијим. 
4. Про-тестујемо против .нове примене позна'тих још од СтојаДИНОВИА' 
heBoI- режима покушаних, уцењивачких метода условног повратка 

наших добровољаца, сматрајуh.и те мере као сретство да се они што 
дуже задрже у ропству и туђини, Ми ХОћемо да се нашој браhи и 
ДРУI-овима омor-уh.и слободан и безуслован повра'так њиховој земљи, 
њиховим домовима_ 

5, Протестујемо против старога СИС'1"ема npoI'oHa, хапшења и осуђи
вања студената и тражимо да се похапшени студенти који нису 
још издржали своје казне пусте одмах на слободу 
Овакви поступци власти, као И даље одржање досадашњеr поли

цискOI' апарата значе мере директно уперене против стварне демо

кратизације земље, која се са стране владе не преС-I-аје обеhавати 

У Беоr·раду 20 новембра 1939. 

Уједињена студентска омладина 

ЛЕТАК "ЗА ОПШТУ АМНЕСТИЈУ ПОЛИТИЧКИХ И ВОЈНИХ 
ОСУЂЕНИКА, ЗА СЛОБОДАН ПОВРАТАК СВИХ ШПАНСКИХ 
ДОБРОВОЉАЦА, ПРОТИВ ХAППIEЊА И ОСУЂИВАЊА СТУДЕ
НАТА" летак потписан са "Уједињена студентска омладина", а 
штампан у Беоrраду 20 .. 'Новембра 1939. rОДине, 'Уједињена студент

ска омладина одржала је 17, новембра исте rоДине на Београдском 
универзитету МИТИНI' солидариос"ти као свој допринос акцији за ам
нестију свих ПОЛИI'ИЧКИХ осуђеника. Том приликом око 5000 CTyдe~ 
ната прихва'тило је предлоге о упуhивању протестних писама ми
нис-тру унутрашњих послова ПРО-I'ИВ нељудско!" понашања са затво

реницима у за'творима Краљевине Југославије, посебно у Сремској 
Митровици, Како о овом великом МИП1НI'У није било ни речи ни у 
једним новинама, Уједињена студентска омладина сматрала је за 
потребно да преко летака обавести ширу јавност о митингу соли
дариос'ти за општу амнестију свих ло.лИТИЧЮ1Х осуђеника и слободаи 
повратаI{ добровољаца у шпанском I'palJaHcKoM рату у земљу, Гово
реhи о ситуацији у Сремској Митровици ј{аже се "И баш онога дана 
!{ада су политички осуђеници били принуђеш-r да с-r-упе у штрајк 
I"лађу и да захтевају своје ослобођење и поправку CBor таМНИЧI{ОГ 
иеСИОСНОI" живота, из хиљада омладинских срца, сна:жно као нин:ада 

до сада, уз опште клицање чуо се једнодушан захтев: Оrrшту амнес
тију, оnшту амнестију.. " 
'у даљем тексту летка говори се о добровољ'Цима који су учество
вали у шпанСl{QМ I"paljaнcKoM рату на страни Републике 'и о :љиховој 
ситуацији у којој су се нашли после 'Измењене међународне ситуа
ције. Како влада Краљевине Југославије није ништа предузела ради 
слободнOI- враћања својих држављана, добровољци су "остављени 
да и даље чаме у ропству, у туђини, по ј{Qнцентрационим логорима 
Даладјеове Француске и у зароб.љеништву под терором генерала 
Франкаll . 
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Један од захтева студената односио се на хаШlIење и прогоне сту

дената на премлаћивање и терор од стране полиције" Ово се да ви
дети у речима ле'х'ка: '" омладина види политику шестога јануара, 
види нова недела OHOI' старог ПОЛЈ1:ЦИСКЩ' апара'га н:оји је сем у 

Бановини Хрватској, остао нетаюнут и спреман на нове ЗЛОЧЈШе 
како !"а је диктатура научила", На крају летка поновљени су зах
,геви са l\ппин!"а који су се односили на амнестију свих политичких 
осуђеника, враћање политичких слобода и права ОСУђеницима, сло
бодно враћање добровољаца из Шпан:ије и обустављање npoI'oHa од 
стране режима,. 

Поштеној и роаољу6ИВОј јавности 
После доласка МусолинијевOI' изасланика, грофа Ћана - после 
склапаља пакта о пријатељству са фашистичком "империјом" пак
том којим је признат бандитски поход Мусолинијевог фашизма на 
Абисинију, пак'га којим је издана Истра, И, за љубав неколико тона 
неплаfiеноr' извоза више, продат је интерес државе и земље - сада 
у Београд долази барон Фон Нојра'Ј! 
Долази барон фон Нојрат - :изасланик фирера, један од џ:епата 
Немачког народа! 
Долази барон Ф:он Нојрат џ:ела'!' umанских жена и деце, дипло
матски извођач бомбардовања отворених градова од стране Хитле~ 
рове морнарице! 
Долази Барон Фон Нојрат - наследнин: оних пруских завојевача 
који су у I{PB И огаљ бацили ову земљу, претставник оних данаш
ЊИХ фашистичких завојСDача Itoји хоће да од Југославије направе 
ЖЈИ."гницу за изазивање рата 

Пре'l'ставнИI\: Хитлеровог фашИЗ~1a долази у Беor'рад у тренутку 
када читава ЗI'рада спољно полупичких успеха фашизма почиње да 
се љyљa~ Он долази у тренутку када се Аус'трија окреће према 
западним демократијама, када се Пољска, по први пут колеба, и l{a
да Румунија већ изјављује да за њу не постоји никаква спољна по
юника изван љене традиционалне 'У' .. ј политИlШ савеза са Фран
цуском и ЧехословаЧlШМ и добрих односа са Совјетском Русијом, У 
тю\:вом тренутку, када се глас милиона, широм целог света, диже 

про'гиву оних који су бомбардовали жене и децу у Герниди и Ду
рангу, који су топовима тукли, као у рату, један отворени I'рад -
Алмерију, оних који се већ десе'П1 месец активно мешају у унутраш
ље послове једне земље, интервенишу у оружју и ЉУДС'I'ву, И сва
кодневно повећавају опасност HOBOI' рата. 
Онда, када ови народи, а нарочито мали народи, осећају опасност 
од политике фашизма, онда када се против Рима и Берлина, као 
око центара рата и BapBapC'I'Ba образује фрон-г КУЛТУРНOI' демокра'I
ског човечаНС'I"ва, који Ђе онемогуfiити њихове потхвате - влада 
Стојадиновиh-Корошец-Спахо уиазује I'остопримство једном прет
ставнику Хитлеровor фаШЈ1зма, и не само указује гостопримство, 
већ има дрскости да пише о "поздравима ]шје му упућује народ 
ове земље'ј 

Продајуfiи интересе народа и државе, везујуfiи Јуr'ославију и њену 
судбину' уз осовину Рим-Берлин, влада Стојадиновиfi-Корошец 
Спахо чини то и сада, ]{ада је демокра-I'ска јавност наше земље већ 
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показала коју спољну политику хоће! Онда, када се она јасно из
јаснила противу коцкања основним интересима народа, за једну 

одређену политику савеза са демократским земљама, ФраНЦУСIШМ, 
Чехословачком, ЕНIлеСl\:оМ и СовјеТСlШМ Русијом. 
Нојрат долази у Беor'рад да одвоји, потпуно, Југославију од њеШ1Х 
досадашњих савеЗНИ1\:а! Он долази да појача рад шпијунске агентуре 
Гестапоа - НемаЧКОI' саобраhајНОl' бироа, - на припрема:љу IИстога 
oHor" што се данас дешава у Шпаниј:и: на припремању пуча крајљих 
фашистичких елемената, и отворено!', физичког истребљења сви.х 
противника Берлина! Он долази да осигура СЗIласност Југослави]е 
за будуfiи напад мрког фашизма на браТСl\:У Чехословачку! Да оси
гура ту СЗIласнос'Г - како би се касније, као и у 1914 немачки 
империјализам, са .свом сню'ом, сручи,? на Балкан! 
Влада Милана Сто)адиновиfiа OMOIyhy]e Хитлеризму остварење ових 
планова! Због интереса берзе и неIШЛИКО извозни ка, због реше:ности 
да свој насилнички режим одржи наслањањем на на~илничке ре

)киме Фашистичких држава, ре}ким Ј, Р. 3. ЖРТВУЈе, свесно и 
злочиначки, ин'т'ересе свију нас, 

Демократска јавнос'I'И! 

Ми, деl\ЮI{ратска и антифашистич:ка омладина УПУћујем:о ти п.озив: 
дошао је дванаести час! Дошао Је тренутак да се енергични]е но 
икада на сваком месту, устане противу ове злочиначке игре, про

тиву ~poдaje државе, противу хи'тлеризације Југославије! Дошао је 
час да се спреЧЈ...1 даље вршљање агентима Рима и Берлина, да се 
спречи увлачење ЈУI"ославије у крваву ра'у.ну авантуру, коју за сутра 
припремају господари барона Фон Нојрата! 
Ми, омладина која је од увек била на бранику права народа за мир, 
демократију и слободу, I\:oja је за своја уверења и животе давала, 
ми омладина чију је l\шадос'т' пригушило већ осам година диктатуре, 
а којима данашњи рею{ционарн:и противнародни режим спрема рат, 

рат за интересе Берлина: ми вас позивамо! 
Против зло't{Иначке политике коју води СтојаДИНОВИЋ, противу те
рора и насиља које у земљи спроводи Корошец, противу будуfiности 
рата, фашизма и ропства коју нам припремају у заједници са сво
јим Iосподарима из Рима и Берлина: про"иву тОГа морамо устати 
сви, сви до јеДНOI'а! 
Покажим:о, приликом доласка ХИ'I'леровOI' емисара у БеОI'рад, да не
ћемо ПОЛЈнику коју нам он доноси, покажимо да се народне масе 

ове земље изјашњавају за ДРУlУ ПОЛИТl'шу: за политику Слободе, 
хлеба и мира: 
Доле џ:елати Немачко!' .народа, крвници Шпанских жена и деце! 
Доле савез са фашис'rичким земљама! 
Живео савез са демократским земљама, ФраНЦУСl{ОМ Малом Антан
том и Совјетском Русијом! 
Живела слобода и демокра"гија! 

Студен'I"И Народне раДИlшлне странн:е 
3емљорадничка студентска омладина 

Народни С'IуденТiИ 
Демократска студентска омладина 

Студенти земљорадничке левице 

Огуден'I'I'! самостални демократи 
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Прилог: 4 "ПРОГЛАС ПОШТЕНОЈ И РОДОЉУБИВОЈ ЈАВНОСТИ" 
је штампан непосредно пред далазю-с Министра СПољних ПОслова 
Немачке ,Hojpa·ra у лосе'IУ ,КРаЈ?евини Јуr-ославији 7-9 јуна 1937. 
године Константин фОН НОЈра'!' Је долазио у Јуr·ос.лавију након ми
нистра СПОЉНИХ послова Италије I'рофа Галеаца Ћана, Нојрат је у 
леТI<:У окаракт~рисан као "изасланик фирера, један ОД џелата ие
ma:-rкOI' народа. џелат шпанских жена и деце" , наследюш: ОНИХ за
ВОЈевача пруских који су крв и О!'ањ бацили на ову земљу, пред
стаВНИ1(: оних давнашњих фашистичких заВОјевача н:оји хов.е да ОД 
ЈУI'ославије направе ЖИ'ГНИЦУ за изазивање рата" у даљем 'I'eKC'I'Y 
летка I'ОВОРИ C~ О политици н:оју води југословенска влада па се 
каже да "продаЈуhи интересе народа и државе везујуhи Јуr'оелаВИју 
и њену судбину уз осовину Рим-Берлин, влада Стојадиновиh-Ко_ 
рошец-Спзхо чиним то и сада, када је демокра'Т'ска јавност наше 
~eMљe B~ћ пщсазала коју спољну политику хове! Онда, када се она 
~aCHO ИЗЈаснила против коцн:ања ОQНОВНИМ ин'гересима народа, уз 
Једну одређену ПОЛИ-I-ИКУ савеза са дем~кратским земљама, Фран
цуском, Чех.ословачком, ЕнглеСI{Q.М и СОВЈетском Русијом" ." 
Долаза~ НОЈра1а окарактерисан Је као део напора за одвајањем Ју
гослаВИЈе ОД дотадашњих савезника и ОСИI-урање саIласности за 6у
дуве н~паде, у ?рвом реду на Чехословачку 
СмаТРЗЈуhи да Је дошао дванаести час, с-!'уденти И остала демократ
ска омладина, као део Народне радикалске, 3емљорадничн:е, Демо
н::ра-гсн::е и Самостално-деМОIЧ:~а'I'ске странн:е, позивају народ на спре
чавање даљих аКI'ИВНОС'I"И КОЈе воде државу у загрљај фашис'гичких 
ДР?I<:ава, Та ПОлитика окар~ктерисана j~ ~;<:ao IIзлочиначка игра, про
даЈа државе, ХИ'I'леризаЦИЈЗ ЈугослаВИЈе Напори Нојрата и Ћана 
он:арактерисани су као IIвршљање аrена'Т'а Рима и Берлина" и као 
IIУDлач~ње ЈУIославије .У крваву ратну авантуру", 
На краЈУ летка позиваЈУ се народне масе да приликом доласка Ној
рата у Беоr-рад покажу да IIнећемо поли-гику коју нам он доноси 
пон:ажимо да се народне масе ове земље изјашњавају за другу по~ 
литив:у Слободе, хлеба и мира ... " 
Сва че'I-ИРИ помеНУI-а ПРОI~ласа Уједињене студеН-I'ске омладине, I{aO 
11 ДРУI'И штампани матеРИЈали напредних студената указују нам да 
су. студенти марксис'r-и на Беor-радском УНИверзитету правовремено 
и Јасно, неКОЛИ1{Q r'одина пре напада на Јутославију, указивали на 
сву опасност од авети фашизма, која се, вев тих r'оДина, јасно !Нази
рала на I'раницама Јуrославије 

ЛlПЕРА'I'УРЛ: 

1. Зfiорюш радоnа о cTYAeIlTelto;'>I JI О~ЈmlДНlIСltом ЈIOIсрету реnо.'ЈУIЏIOI!аРIIО~1 на 
БеограДСI{О~1 УНtfnСРЗIIТСТУ, Београд 19ТО, • 

2, Зuоршш "БеоrраДСКJI УНllfJеРЗllтет У предраТIJО:-'I пеРIIОДУ. lIаРОДIIООС.'10БОДllла'lltом 
рату 11 реnОЛУЦllјll", Београд 1983, 

З. Baelllt Мllрољуб, РеnОЛУЦllоtlаР1111 омлаДIШСЮf ПOitрет У ЈуrоелаnНјН 1929-Н 
Београд 1971. , 

,Ј Да~tјаllОnllll 1\-111,11I11а, Напредни ПOltрет СТУДеllата lIа БеоrраДС]{О~1 уннпеРЗlIтету, 
1 11 11, Београд 1966. 
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ТОМИСЛАВ ЈЕРЕМИЋ 

КПЈ 11 llаiiредllll сшудеmUСКll llокреlll 

Београдског Уllllверзuшеша 1939-1941. 

Историја комунистичког покрета у међуратном периоду, промене 
I'енералне линије или некО!' љеНОI' сегмента и чак сас-тав руковод
ства појединих КП, везана је за збиваља у Москви - у Комин'гер
ни и КП СССР-а. Истраживање историје КПЈ и комунистичког 
покре'га у Јуr'ославији, такође, мора обухва-гити утицај Москве, али 
и истражујуhи конкре'гна збивања, утврдити стварне односе и спе
ц~Фичнос'г тих односа у свакој конкретној ситуацији. То је, чини 
се, јаСНО,l Јер, занемаривање 'те димензије, понекад и њено игнори
сање доводи до једностранос'ги у резултатима и чак до правих на
УЧliи~ промашаја,:! Исти резулта'Тј међУТИМ, настаје и у случају 
када се у поли'Т-ици Москве и Коминтерне не разликују деклара
-I-ИВНО и стварно, општа начела од конкре'r'них решеља, суптилне, а 

понекад 11 крупне разлике у односу према појединим земљама и КП 
у љима и, наравно, специфичнос'Тл СВЗI<:е земље и КОМУНИСТИЧКОI 
покрета у љој посебно, 

Променама до којих долази у унутрашњој и спољној политици Сов
jeTcKor- Савеза, а 'Ј'име и у политици Комин-r-ерне, сведене у година
ма пред II светски рат у оруђе совјетске државне политике,:1 мо
рале су се прилаГОђава-п-'! КОМУНИСТИЧl<:е партије појединих земаља, 
секције Коминтерне, Једна од '!'I1Х промена је и Пакт о ненападању 
између Совјетског Савеза и НемаЧI<е (у даљем тексту: Пакт), закљу
чен 23, aBI-уста 1939, ГОД .. У Москви, по'Т'писан, у ПРИСУС"I-ВУ Ј В, Ста
љина, од стране министара иностраних послова В _ М Молотова и 
Ј ОЗl{има фон Ри6ентропа, Дотадашња званична ПОЛИ-I-ика Комин"гер-

I Опај ТСЈ{СТ у спојој ПРJlобllТlIој пеРЗllјН (јIlО је Ш1МеlbСII за јапно Чltтаље 11 отуда 
у њему еllемеllТJI ДllреltТltог обраћања. КаСItlЈје је дошло ДО 1tзпеСIIIIХ IIзмена У 
самом теl,сту JI Iberonor ПРllлагоl)апања теми С1ШПОЗ1rјума У рефераТСI{ОМ о(јшшу. 
I{ао 11 до уrlJlсппања lIеОI1ХОДШIХ напомсна. 

: На lIеОПХОДIlОСТ утпрl)llпања УТllцаЈа МОСIШе на развој раДIIII'щоr I10iCpCTa У 
1tоЈСДШIIIМ земља~ш упозорапају спи озБJfЉШI JlстраШlшаЧlt }{ОМУШIСТII'ЈI{ОГ ПОltрета 
у Mel)ypaTlloM пеРll0ДУ. ПомеllШ\1О Оllде само Дој'lерОllе ПОШIТIIЧI{(! бllографllје 
ТРОЦltoг 11 СТ"Љllllа IЈЛlI недавно оGЈапљеJlУ ltapony ItНollry. 

~ Кара]{теРIIСТII'ШО је да сопјеТСl{]I ДППЛО~ШТI1 у међУllаРОДШIМ I{ОIlТ;ЩТJlма rOI1ope 
СУПРОТIIО. ()НI1, наиме, стално IIСТЈ1ЧУ да јс Коминтерна ;:tезаtJIlСШl од СОllјеТСI{ОГ 
држаПIlОГ прха, да она ПОДiI самосталну ПОЛlIТIШУ, те да за њену деЈШТНОС'1' .lIе 
~10ГY СlIОСItТl1 ОДГОJlОРllоет {'_опјетсltll држаО!!1I оргаНIf. СтаПОlII1 I{ојс заступа ко· 
:\tJШтеРllа ЈI0llе!щд се 1!а1'!lеРIIО разmщују од Мllшљења ноје заступа соnјетска 
I1лада, а са ЦlIЉeM да се о појеДiIlШМ држапама 11 поЈеДllll11М ~lеl)унарОДIIIIМ ПlIта~ 
IЫЈма ЈЈзреЮlе Мlfшљење ШI.ЧIIIIОМ 11 јсзюtом I{ојll Је супротаll дltпло~taТСЮI!'о1 It 
дршащшм оБЗИРlIма 11 уобltчајеlШ~1 I{Оllпеl!ЦIIЈама. 
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не - политин:а :њеног VII КОИI'реса Ј:З 1935, ГОД.: Народни фронт, 
Сqрадња са свим деМЩ{Р!'ТСI\:ИМ и СОЦИЈал-деМОI{ратским партијама и 

Ј'рупама у ~BeTY за бороу против фаUПIзма, борба про'т'ив Свих ви
дo~a агреСИЈе, не нарочито скривена помоћ републиканцима у Шпа
НИ]И (1936-1939) ИТД - морала се под утицајем oBor Пакта моди
фикова-ги. НаСIупајуви ра'т' проглашен је империјалистичким са обе 
С'!'ране Иј чаКј Iлавним КРИВЦИl\ta за њеr·а бивају ПРОIлашене Ен
I'леска и Француска. 

Нема по'гребе да се у овом тексту више I'ОВОРИ о самом Пакту, и 
његовим у~роцима и последицама до којих је довео .. 'Уосталом, о 
томе ПОСТОЈИ мнош'г~о текстова у свеТСIшј историографији, То и није 
'гема овог рада. БРОЈНИ историчари сматрају да Сr'аљин Пакт СI{лапа 
ИЗ нужде (Ј. Марјановиfi у својој КЊИЗИ О Д. МихаиловИfiу нпр.), 
и збоr' праr'ма'!яЧ1iИХ разлога (дОЈчер НПР.), Пактом се добија на вре
Me~y за изграw:ьу ЧИСIкама осл.абљених ~Ој'Них кадрова и развијање 
ВОЈне 'И:НДУС'I'РИЈе, а pa'l' у:даљу]е од сов]етских граница и обухвата 
l{апиталИСтичке земље I{ОЈе се у ~еђусобним борбама исцрпљују !и 
слабе. Према сe.fiањима Ивана МаЈСКОГ-1, тадашњег совјетског амба
садора у Лондону, влаС'IОДРШЦИ демокра'l'СКИХ земаља западне EBpo~ 
пе су ,ОВИМ, изнуђеним, Пактом онеМOIуhени у својим напорима да 
~греСИЈУ Немачке ~CMepe према Совјетском Савезу, Наравно, Пакт 
Је изазвао аНТИСОВЈетско расположеље у деМОI{ратским I{руговима, 
несналажење у НОвим условим~ И под утицајем нових директива 
Коминтерне неких њених ~еКЦИЈа ~КП ФраНЦУСI{е нпр.5), као и нове, 
а:Н'I'ИIшмунистичке хистерИЈе у ПОЈединим земљама, Он је довео до 
делимично г наПУШ'гања, чес'I'О и потпуне БЛOI{аде, ДО'I'адаш:ње, у ос
HOBI;1 прав~лне и примерене времену, антифашис-пrЧI{е ПОЛИ'гике и 
ОрИЈентаЦИЈе комуниста на учешhу у одбрани сопствених земаља од 
фаllJЗ1стичке аr'ресије извана и: фашизације УНУ'l'ар земље, Довео је, 
такође, до преС'!'aI·ш:а по~ршке од стране либералних и демократских 
кругова у CB~TY, у СОВЈетском Савезу и његовој политици, па чак 
и О!tлаСI{а ПОЈСД1-шаца из КОМУНИС'I'ИЧl{QГ покре'l'а, разочараних новом 
СОВЈеТСI{ОМ политин:ом 

У'I"Ицај Пакта на ПОлитику КПЈ, на :њен даљи однос према фашизму 
и питању одбра~е земље од спољне агресије, ]{ао и промене !шје 
услед тога настаЈУ У напредном с'гудентском ПОI{рету на Београдском 
ун!шерзитету, 'тема су овог рада, Наравно, ово је само кратки прилог 
'I'oJ проблемаТЈЩИ, а не дефини'т'Иван одговор на ПОС'I'ављена пи
тања, 

I IIпан М, МајСII:II, :\-'СlIо;ltеllе сопјеТСI{OI ДШl.'10мате, БеОlрад, 197-1, с, 12,;-130 

~ деФС:ПСТII'Jlt:l ПО:ЩТЈща ЈiП Ф}ЈаIIЦЈ'Сitс, lШО If последltЦС ПРОIIСТСН:ЛС IIЗ нопе 
ПОЛЈIТЈље Н:ощштсрцс llа смаљсље Ј'ГIlеДа ЈI УТЈщаја IiП Ј' ФраllЦУСltој нај'lсшlш 
је Пример у СПСТСI{ој IIСТОlшоrраФllјl1 о опој проБЛС:lШТШЩ, .. lIптерссаllТIJО је да 
је 1939. КП ФРЈШЦУСItС, 11 порсд обсlшња I{OlШЦlтеРIIJl да IIС сс супростаDНТIt рату 
Iшаlt Iласа.'1а за војJlе "PCДIIТC"" В. Вllllапср, КП,, I1 ПlIтање .. ратне опасности': 
1919-19350 годtшс. IIсторијс!!:)! rШ1СЮШ, 1-2, Ш70. стр, 62. Брзи СЛО:II ФраIlЦУСi{С у 
рату са НС;\Ш'ШО1\I JI JIта;Шјом, та брзшщ јс JlЗllСllаДШIа ал]( Jt уплащнла Стаљина 
It COIJjCTCItO РУl{ОПОДстпо упсрсно да IIс борбс Шl ТО;\1 раТIIШТу 1\ЩОГО Душе траЈаТll 
11 1\ШОГО ПIIШС ItСЦРIlСТII It ОС.'1аБПТЈЈ обе CTpalrc, УСЈIОDlIO је Ј1 постепену про~tеltу 
ПОЩlТlше КП ФраIlЦУСltс. ЗаШl:l1ЉJlDО је да I{ПЈ зна за ту ПРО~lеlIЈ'. Е. Кардељ, 
у запршној РСЧII 1I0BOДO~1 ДIIСJtУСIIјс О IbCrOBO:l1 РСферату, IЈа V зе~щљској Itонфсм 
РСIIЦlфl I{ПЈ, У Загрсбу 1!!-23. О!i:тобра. 1940. ГОДIШС: .. I'ODOPII о 11РlfМСРШlIа I1З~ 
меllС таЈtТlше Н:П ЕIIГ:I(ССКс) JI КП Ф(раНЦУСltс) у TOlty рата". Пста ЗСМ:l.'ЬСЮl 
НOItФереlЩlfја Н:П.Ј (19-23 Оl(тобар 1910). ИЗВОРI1 за IfСТОРнју СКЈ. ПРНРСДИ.'!I п. 
ДnМј:шопцll, М. БоснiI. н д. 11азаРСВIIII., Београд 1980, стр. 201 (у даљс;\{ ТСl{СТУ: 
Пета зеllШ!ЪСltа ItОllфСРCllЦllја , .), 

152 

I 

Период l{онсолидације Партије, од 1937, год. па надаље, није одре
ђен само реше:њем ПИ'I'aIьа руководства КПЈ од стране Коминтерне 
- након опозива и нестанка (убијања?) М, Горкиhа6 , ГОТОВО да су 
тада били прекинути односи између Комунистичке Ј1IНтернационале 
и КПЈ и криза руководства КПЈ биве решена ·гек појавом Ј. Б, Тита 
у Москви (од августа 1938. до краја јануара 19390 <оод.), новом поли
тиком КП.Ј о националном пита:њу - на основу ОДЛУI{а СПЛИТСКОI' 
пленума 1935 год_ - одустаје се од пОлитике разбијања Јуr'ославије 
и заПОЧЈПье С'I'варање националних КОМУНИСТИЧКИХ пар'гија (КП Сло
веније и кп Хрватске), као и 'Тзв. бољшевизацијом Партије и чиш
вењем комунис-гичких редова Свакако, за потребе OBor- прилога 
није потребно набрајање свих елем-ена'га учвршве:ња Партије и 
ширења њеног утицаја, већ набраја:ње само најважнијих Међутим, 
антифашистичка ПОЛИ'I'ика Народног фРОН'I'а и политика припрема за 
одбрану земље од фаШИС'ГИЧI{е аrресије ЧИЋе, ван сваке сумље, 
један од елемената без којих консолидација Партије, такође, не би 
била Mor'ylia, 
Одлуке VП KOHr'peca ~(О!\Iинтерне ПОЗИТИВНО утичу на развој КОМ7(
:НИС-ГИЧКQI' покрета у многим државама Европе (Француска, illпаНИЈа 
нпр,), па и на КПЈ, TOl\Ie је више раЗЛОI'а, а овде ће бинr направљен 
само њихов сумаран преI"лед, Прво, антифаШИС'I'ичка оријентација 
комуниста била је примерена времену у коме је фашизам 'пред
стављао стварну 11 прву опасност за елементарну слободу и де
:VlОкраIију. дРУI"О, -r-аква ПОЛИIика је блиска најширим наРОДЮ'I!I'1 
масама које у фашис'IИЧКИМ државама виде своје траДиционалне 
непријатеље (1 свеI'СКИ рат нпр,) и најиеl1у опаСНОС'l' по независност 
zeM ље, Tpehe, напуш 1 ање секташког става према грађанским н 
социјалдемократским l{руговима Оi\lОrућило је шири утицај Партије 
на масе а, са друге стране, елаСIичноет нове оријентације Оl"l10-
!'ућило је не само споразумевање са врховима демократских поли

r-ичких лартиј а 7 већ и стварање ши-ифаШИСП'lt.!КQI' народнО!- фронта 
из базе или, тадашњом партијскш,! 'I'еРМИНОЛОlијом речено, одоздо 
Наравно, праВИJIнqс'I 'Је ПОЛИП--Il{е дала је резултате н била, као 
нпо је већ речено, један од битних елемената у консолидацији КПЈ .. 
у оквиру антифашистичке оријен Ј-ацнје КПЈ, }{ао њен саставни 
део, налази се и борба за одбр'ану земље од спољне агресије Го
['ово да није било партијСIШI' скупа, реЗQлуције или прО!ласа, У 
коме се на овај или онај начин није, поред ,осталоr', говорило 11 
о припремама за одбрану земље од Фашистичког напада. 3бивања 
у Европи (Шпаннја, Аустрија, ЧехословаЧI{а, Албанија) придају 
проблему одбране земље изузеIЯУ актуелносr-. До тада прогла~ 
шавани од стране I'рађанске конзерваIивне ш-rампе за анационалнс, 
непатриоте, те шпијуне и плаћ.енике MOCK~e, КОi\'lУНИСТН се зала:жу 
за јачање одбрамбене способrIOС1И земље. Тюф ће нпр, 'централни 
opr-ан КПЈ "Пролетер", у свом мајсн:ом броју из 1939 I'ОД, донети 
чланак Е Кардеља о опаснос-ги по независност Југославије,," Према 

• IIСТОРII'I3.Р Н3.дсжда ЈопаНОПl!lt !111стпостаllља да Је М. I'ОРШfl1 убlfЈен у ЈеДНО:'1 
од МОСКОПСЮIХ затпора, тј. да ниЈс 1111 до СПС О до одпоlјсња у неlШ од логора, 11, 
.ЈопаllОПIlIl, Мllлан I'OPKIIII (прнлог за бllографttJу). IICTOPJfjtl. 20" ВСIШ, 1, 1983, стр. 55, 
1 До споразума IIЗ:l!С})У КПЈ Ј( rрађаllСЮIХ ПОШIТJI'IЮIХ прхопа у Jyrocml.n1ljll IIIIЈс 
дошло због нсповсрсња I1 одбијаља OВlIX другюс 
• "Пролстср", бр, 1, мај 1939. 
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IОј. ШiLlJlИЗИ, сло:жена :међународна Сlнуација преIИ да се cBaKOI 
часа претвори у СВСОПШIИ рат Положај ЈУf"ославије је IaKaB да 
нема, моясда, ни једне др:.жаве у Европи која је -1 aK(~ и толико 
:утрожена од напада фашистичких земаља Јер, распад Мале Антанте 
Jl слом Чехословачке учинио је фИКIИВНИМ све пактове у овом 
,целу Европе, а освајање Албаније од стране Италије директни је 
удар против незаВИСНОСIИ Југославије. Не мали допринос у изоло
ваљу и слабљењу ЈУIоспавнје дао је и реакционарни ре:,ш:нм М Сто
јElДиновнћа н касније Д Цветковића За фашис-гичке освајаче Југо
спавије Iребало би да сила Осовине буде или вазал или да је за 
'..:лободољубиве југословенске народе, уопште не1\'Ш, и:аже се, даље, 

./ члаllКУ Е Кардеља, који изрюкава официјелно становиште 
ЦК КПЈ То је опредељеље ИЗ:.\'lеђу отпора завојевачу, ИJIИ капи
rулација 
Да би отпор био успешан, неопходно је уједињење свих родољу
бивих СНаЈ'а, СЛOI-а свих народа у Југославији, социјално задово
љење радних маса и успостављање деilюкратских права у земЉи, 

"Са ДРУЈ-е стране, одбрана ће БИI'И успешна само тада, ако ћ.е се 
Јуr'ославија укључнти у рад на crвapaњy СИСlема н:олективне без

бедности, Ш\О ће радити на учвршћењу одбрамбенOI' савеза YI'PO
)кених 1\taJIИХ народа Балкана и источне Европе те Француске и 
ЕЈнлеске а наРОЧИ'I'О COBjeTCKor' Савеза, он Успех је 1\1Or-yh не само 

напуштаљем дотадашње политике владе, што се по себи разуме 
већ. и одузимшьем влас'rи ДО'Iадашљи1\t експонеI-пима те политике, 
тј заХI'еВОl\'1 за промену владе Д Цветксiвић.а За разлику од 
каснијих процена КПЈ нема ДИJIема ко су Јлавни ПОIпаљиваЧИ 
рата 11 с"!'убови светске реакције и угње·тавања У Европи >Ј'О су 
Немачка и Италија и !\.Q;\IУНИСНI ће се, ка:щ:е се у завршном делу 
OHor' -Т еН:СЈ а, залаr'аПl за борбу против кашпуланата 1-1 издајица, за 
нссаломиви одбра1\tбени фрон-т свих народа ЈУГОСJIавије, без сt5зира 
на клевете кагнну лана-га у r-рађанским редовима }1 паролу да 
КОМУНИСIИ хоће раЈ и да служе енr-леском империјализму "Фа
шистички И1\1Лсрнјалисти треба да знају, да народ ЈУГОСJIавије нећ.е 
дати нн СIОПУ своје зе1!ље и да је у тој борби радничка класа 
IUToBa да поднесе сваку :tKP'IBY" поручује Е Кардељ ш'ресорима 
у поспедњој реченици СВОЈ тексга 

Залш-ање за одбрану земље ор CI-ране КПЈ није прошло непри
;\lefieHO ни у војни;..! н:руrовима тадашње Југославије. Априла 1939 
ЈаД" да наведемо само један пример, делегација КПЈ посетила је 
KoIl1aHAaHTe rаРНИЗClна у Марибору и Љубљани и понудила своју 
ПО1\юћ у случају упада ХИ'I'1Iероааца у Марибор - тих дана су се 
у Словенији проносиле I-акве весI'И, Делеrација је срдачно примљена 
од оба висока ОфИЦl1ра JI уверtlваиа у ОДЛУЧНОСI војске да брани 
~:eMЉY, 10 

СI\:лапање ПаКIа између ТрећеЈ Рајха и СССР-а уrицало је и на 
КПЈ и на љену оријеНIацију ПIпање које се Gвде поставља 
r ласн: како 11 у Iшлнкоi IIlери, и које то последице изазива? 
Опште MeClO у rеН:СIовима о радничком покрету између два рата 
Је исказ ау I'opa, на љ:алос-r НСП-1ЮП, о недостатку извора првог 

реда за IY историју Илеr'ално деловање КПЈ условљава малоброј-

• ИСТО 
l' () OnO~IC nJfДCT11 IIIШII..' У lI~осштају ,Ј. В. Тнта КО~fНIlТСРIШ од ссnтсМбра 1939" 
rOAIIIIC. Ј. Б. ТIIТО, Сабрана )1јсла, V, БСОГрад 1978, СТР, 7. (у даљс-м ТСI{СТУ: Ј" Б. 
ТИТО, СабlШllа дЈе:ш ,,), 
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ност ДOItумеНЗ'I'а, део Ipalje је УНИШ'1ен у I'О1<;У рата, а део архив
СКИХ ДOIсумената је још уве1( неДОСIупан истраживаЧИil1а Стога се 
у оваквим ИС'rра:ilсивањима мора ОСЛОНИIИ и на секундарне и:::шоре 

(сећања и мемоари) Према накнаДНИIlI сеhањима Ј В, Тита у Ко
,'.ШИIерни је одр:нсан cacraHaK (у Хронолor-ији V тома сабраних дела 
Ј Б Тита) ПОJIОВИНОi\1 сеП'Iе:-'Iбра НЈЗ9 !"од, преДСI-авншса неЈШЛИ1Ш 
КОil1УНИСТИЧКИХ паРI'ија и одлучено да свако ОД њих ИЗЛО:;>Ю1 ситу
ацију и задаIке својих паР'I'ија у условима избијања II све'ЈСКО!" 
рата и Пакта ИЗ1\lеђу Трећег Рајха и СССР-а Саопштење Ј Б Тита, 
на следеће!l'I саСIанку, према коме је фашизам за КПЈ ~1 Југо
славију Iлавна опаСНОС-I, наишла је на одобравање секретара Из
ВРШНОI' комитета Коминтерне Д, МаиуилскоI' и ИС'I'акнуто као при
мер самостаЛНОI- одређивања исправних ставова 
Међутим, из само!' почет~а рата сачувана су два докумеН-Ја, два 

I1звешт-аја Ј Б Тита КClмин-rерни У првом извеШIају Је чи-тав 
један одељак,11 под насловом "Рад Комунистичке партије Југосла
вије на одбрани земље", посвеhен борби ПрО'Т-ИВ фаш:изма, ПРОТИD 
немачке н италијанске aI"ресије и борби за одбрану земље Неза
висно од нових међународних он:олн(IС-IJI овај сегмен-т ПОШНИlсс 
КПЈ је у извештају врло високо и позитивно оцењен, а таква по~ 

пн-нша одређена !Сао праВИJIна У ДРУГО!lI J.lзвештај у l:! наIљашава 
се реална опаСНОСI lшја прсти ЈУIославији од И1\Iперија.лисrа из оба 
табора, за увлачење у рат За разлшс.у од профашис-rНЧICе спољне 
попинше М. Стојадиновића, нorш влада Jlстиче паролу i\шра Il 

неутраJIНОСТИ која је популарна у народу. али се рагно стање ко
ристи зи tpr-овиН,у са обе зараl'iсне стране и ИЗВJIачење, за бур:а.;:о~ 
азију, велИ!се доБЈНИ од тш-а, Пишуhи о аКIИВНОСТИ КПЈ Ј Б, ТИТО 
посебно апострофира њен УIицај у омпаДI1НСlСОЫ покре'l'У, за од
йрану зеi'l-Iље, позитивно I'a вреднује, али 11 упозорава на 1\1OI-ућнос г 
да може, збоr- своје једностраности - у ПРВОМ је план,у организа

ција одбране земље и нема борбе за одбрану непосредних ИН'Iереса 
радне oi\'llIaAHHC - БИНI ИСICоришћсн од стране националисrНЧЮlХ 
KpyroBa, што, опе'!, захrева посебну БУДИОС'I од crpaHe КОМУННСЈа 
који раде у том пок ре-ту 

У одељку lИзвештаја о задацима КПЈ .нови ра.-т се оцељује IШО 
Нl\шеријаЛИСН1ЧКИ са обе су-ране 11 једино решez.ье. у духу JIењи
но13нх ставова о 1 CBerCKOM pa'IY, види се у нестанку н:uшн'аЛИЗilШ 

Рат се у Југославији може избеhи, каже се даље у том извеШ'I'ају, 
једино С'l'варањеы 'ЈаквOI режима којн ће изрuжаваТlI вољу нај
ширих народних маса YHY'l'ap земље, а успостављање!\l ДНПЛО1\ШI

ских односа и ослањањем на СССР у спољној полинЩИ СТOf'а се 
I~Оil-Iунисrи позивају у борбу против рата, за збли:жавање са CCCP-Оl\I, 
за пријатељство на Балкану, за слободне изборе, за успосr-ављање 
демокраIСКИХ права и СТIободу народа, Све су 10 усnови за јачање 
одбрамбене спосоБНОС-IИ земље "КПЈ ће још енергнчннје иuеrаШ1ТН 
борбу ПРОIИВ решсцијс и фашизыа, против љихових савезника I'POU
КИСI'а 11 реакционаРНIlХ социјалдеl\toкраIСКИХ вођа, који представ
љају alенте Н1\шеријаЛИС'I'ИЧI\:ИХ пљачкаша 1I који раде на увла
чењу ЈУI'ОСJIавије у par,"I:! 
Већ. у ОВИl\-t извешrајнма се, бар у 'l'еРl\1Инолorијн, плаћа обол новој 
ПОЛИIИЦН КОМИН'I'ерне. аШ1 се, IJCIOBpeMeHo, Iе:ж:н очупању СВIЛ: 

н Ј. Б. ТИТО, Сабрана дЈС.'1а, V, СТР 8-10, 
1: ИСТО, CTP~ 18-27, 
11 ИСТО, СТР 26, 
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ПОЗЈ,1ТИВИИХ rековина преl'ХОДНШ" ~ериода, Одлун:а СекретаријаIЗ 
Извршиш- КомитеIа КИ,I~ донета Је нан:он размаrрања извештај а 
Ј. Б. Тита - 23. ХI 1939 - иде у ТОМ правцу још даље: започети 
рат ствара револуционарну перспективу за народе ЈУГОСJIавије, 

снаге се више не r'рУПИШУ ка антифашизму и демократији као 
ДО тада, већ долази до заОШ'1равања класне борбе између буржоа
зије 11 ра~них маса, Треба наПУСIИТИ полин-ш:у сарадње са социјал
~еМОКР~ТИЈОМ и I-рађанским c~paHH:aMa и народнофронтовску ори
ЈентаЦИЈУ остваривати ОДОЗДО, 1;, Додуше, у "ИС'rорији КП Совјет
ског Савеза", књига има официјелни каРЩ('fер и говори о одлуци 
Коминтерне из новембра 1939, а .по ТОј. одлуци "братске партије су 
одредиле нове задансе компаР'I'Jча у УЈедињавању свих револуцио

IШРНИ.Х снаI'а за борбу са фашизмом, "10 Не види се, међутим, о 
каКВОЈ се 1 ачно од луци ради нити се наводе докази о њеном посто~ 
ја:њу, али се за IY одлуку везују каснија орr-анизова:ња антифа
шистичкоr- и национаЛНО-ОСJIободилачког ПО1срета комуниста у оку
пираним земљама Поред осталих и у Југославији 

PeaKЦ~Jjy на склап_ање Пакта, међу lюмунистима и РУКОВОДИОЦИ1\'!а 
ПаРТИЈе У земљи l , можемо реКОНСI'руисати и на основу сећања 
преживелих учесника. Тако на пример С ВУЮ\-Iановиh Темпо CBe~ 
дочи о реа,кцији М Ћиласа на веСI о склапању Пакr-а,IН По љему, 
М, Ћ}~лас Је закључио да ~aKT не сме утицати на промену линије 
ПаР-IЛЈе у одбрани з~мље, Јер напад Немачке на Јуr'ославију значи 
да ра'l за нас nocIaJe одбрамбени, те Н-Iме обавезује lШМУНИСIе на 
учешће у одбрани земље. Иако су, 25 IХ 1939. и. Ћилас и А Ран
s:овић отпутовали. у 3аI'реб, по повратку потврдили су да се ништа 
не меља у ЛИНИЈИ одбране земље, у партијској организацији Бео
Јрада, а према Темповом сведочењу. по овом пита:њу дошло је дп 
подеЈ~е у два r-абора .... Аутор с правом помиње став КОМУНИСlа у 
ЦРНОЈ Гори, од сетеыора 1939 до маја 1940 'ОД, да се не 'реба 
одазивати на деЛИ!lП1ЧНУ мобилизацију (извршен а је са почетком 
рата), Be~ да на њу rреба одс-оворити демоБИJIизацијом, "ЦентраЛНЈ[ 
комите-r Је, наравно, морао да JIнтервенише, али је ипак бина нанеlа 

uпеrа уrљеду Партије, јер се МНОIИ комунисти нијесу јављали у 
lюјску"11I Наиме, на основу ПРOI'ласа ЦК КПЈ, "Про-r-ив Иl\'шерија
листичн:оI' рата и фашизма! За демократију, националну слободv 
и право радног народа!" (септембар 1939), у коме се, поред осталог, 
захтевао повра-I-ак l\tобилизираних војника кућама, Покрајински IЮ
i\IИте-г Kf! за Ц~HY Гору се у неколико наврата залагао за демо
би:zизаЦI1ЈУ: КраЈем априла 1940 ОРI'аНИЗ0ване су дећ-IOНСlрације. 
на]маСОВНИЈе у Подгорици и Цеrињу, против увлачеља зеЈ\Iље у рат 
~a рачун Фра~щуске и. Енr-леске, против н:оицez.прационих логора, 
или и за ДСМООИJIизаЦИЈУ Последљи ПУI се демобилизација ПГ!I\Н1ње 

11 Исто, стр, 19-1-197 
., Заllста. r.O'lCTIIH успесн У сараДIЫI са СОЦllјаnде1\IOItраТСЮIМ nol)aMa Ilсстају: с 
Јсднс странс злобllJ[ l{оментаРII Щ1. ра'IУII СССР-а Jf Н:П,Ј збоr· IIаl{та 11 IШС'IIIIЈ' 
рата са ~1·Шtском, са Apyrc страllе (I{ОМУШlстlt'II{С) Ж1lrосањс СОЦlIЈаЛДС~lоltрата IШ~ 
I!здаЈlllша" ,. • 

:: JlСТО.РIIЈа кп Соnјстског Саос:}а, ;'\tOCKOl1. 1980, стр .. '151. 
За )'.прl)lfDаље стаПОIIl1. rраЈ)аНСЮIХ страllана 11 ЊI1ХОnJtх :ШСТОIЩ, ДРilШIЩJtх ор

~~"a, сnоБОДI~Jtх Jtllтелеl{туалаца, стаоопа lIајШЈЈРIfХ СJIојсnа. стаllОDllllштnа У. ЗСМ-
И 11. ПО I10ЈI_ДIIIШ~1 JIe.'tonlf~Ja. Itao Jf УТIII~ају тих стаnопа Ilа праКТII'IIIО IIонашање 

~~СОПХОДII<:, (јJl бllЛО _ IIоссбllО IIстраЖl1пањс Ј( lIоссбан текст. 
lo~il0~YI~~JaIlOnJI11 Тf!МПО, РСllолуција која течс (Ме1\1ОаРII). Ј, Бсorрад, 1971, стр_ 

,. Исто, стр. 11(1, () ()ш)мс IJIIIIIС у: Др .Јопаll БоЈооJtII. ПОЩНlјllllСIЩ КОllфереllЦllја 
КПЈ за Црну I'OIJY ]9·10, ГОДШlе, Титоград, 1980. стр, .19-55. 
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у ПРВОl\щјском ПРОЈ-ласу ПК ИЈ 1940 ГОД" а већ у јУНСЮIМ демон
Сlрацијама у Црној Гори, под утицајем критике ЦК и Ј, Б" Тита. 
одустаје се од пароле демоБИJlизације и, чак, да не би било Дилеме, 
демоистраН-IИ носе '1раиспареНl са натписом "Бранићемо земљу!", 
Период од почепса II светскш' pa-l'<l до л(;;!та 1940. год .. карактерише, 
hада се ради о УН1цају Пакта на политику и дела-Iяос-r- КПЈ, зна'IШI 
утицај нове терминолоrије КОi\П1Нтерне у оцењива:њу фашизма, 
процена рата као империјалис'l'ИЧН:ОГ са обе стране и, чак, иден'l'И
фикова:ње Енr-леске и Француске као изазивача рата,.:!О Оптужује 
се влада Цветковић-Мачек за УВJIачење земље у рат на страни 
Ehr-леСlсе и Француске Наводи се организовање масовних протес-rа 
против рата, СI{упоће и ратних шпекуланата, а за мир (тада акту
елна парола КПЈ r·ласи: "За мир, хлеб И слободу!") и ослањање на 
Совјетски Савез у спољној политици:!1 (каРaIперистичан пример су 
радничко-сrудентске демонстрације у Београду од 14. ХП 1939). 
Захваљујући мирољубивој полинщи СССР-а, проце:њује се у партиј
ским документима, мир на Башсану је очуван,:!:! Међутим, неки прак
'rични потези руководства Пар-rије, брзо напуштање пароле о 
демобилизацији или заЛ8I'ање за слободан повратак у земљу осве
дочених анrифашиста - југословенских интерБРИI'адиста из фран
цуских ЛQI-ора организовање доласка Ј Копинича из МОСl{Ве и 

еIварање услова за љегов рад у ратним приликама, нпр ,.:!3 показују 
несклад између партијСКQI' пропаr андног речника и практичних 
l:отеза Та разлика је од ПОЛОDине 1940 ГОД, а нарочито од V 
:;емаљске конференције, још нзраЭlпија 

Бранко Петрановић надвладава:ње антнфашистичке компоненте од 
!юловине 1940 види као резултат уну-r-рашњих узрока, 'Ij мисли да 
је кон-rинуирана народнофронтовска оријентација узрокована УНУ
'l'J)ашњим условима у Југославији TOI'a врећlена, Додуше, он наводи 
I( хипотезу Ј, Марјановића по коме је ова оријентација имала Ј[ 
ыеђународни подстицај, "налазећи 1-a у објективном интересу СССР-а 
да преко делова:ња КПЈ стави до знаља Немачкој своје ИН'I'ересе 
у башсанском простору, ПОIОТОВУ од леr-а 1940, када је повраћајеы 
Г;есарабије н Буковине и Совјетски Савез дошао на праг Балкана." 
Тfpeыa -гој хипотези КПЈ добија друr-ачије директиве Коминтерне 
(ЈД оних за западноевропске партије, а због жеље совјетске владе 
,;ш IypHe НеЈ\'ще у рат на Башса:ну. Потребе објективне међународне 
t:И'I'уације утичу на опредељење совјетске владе, а Коминтерна 

:t У ТО:".I духу Је сtlдржзј "Пролетера" JIЗ то[ прсмеllа, 

:1 О 1Itш:шеРllој ПСРJl 11 љубапи Itpe~Ia COIJjeTCI{O~I Сапезу од стран с јУГОСЛОПСНСIШХ 
I{O~IYIIIICTa на упе'ЈаТЉНП lIаЧIIН СnСДОЧlt Р. ЧодаКОl1l111 - псст о Паl{ТУ. no'teTltY 
рата I1 Дсобl1 IIољске сазнаје од lIOЗIШТОl' uсограДСltог агснта ВУЈIШDllћа у JlС
тражном затпору: "ЕфСlrат ТС пијести на ~lellC је бl10 саСПП:">1 супротан од онога 
што јс ByjKOnllli O'lCltllnao, Обрадопао ca~! СС 11 lШСШ'l1 IIIIМUЛО замјеРIIО СтаЈЫШУ 
што јс ПРllсаједJtlIllО заllаДIlУ БlfjслорУсllJУ 11 западну УltрајШIУ СССР," р, Чола
I{оtшћ, Н:3Зl1паље о јсдном понољељу, ЈП. capajellO, 1980, стр, -189, 
:! ПРОЦсна I{ПЈ lI~шла је споју ПОТIIРДУ )'. стnаР"ОСТJI, тј. Х1lтлер Ilе одобрапа IIЈШIl 
Ј\1УСО.'IJl1шја за напад lIа Југослаn1lЈу (аПРII.'t-мај 19-10) због страха од coojCTCltc 
JllIтерnеlllщје, АllаJIIlза јУГОСJlоtlеllс]{о·сопјеТСЮ1Х односа, нао н сопјеТСЮI УТllцај 1101 
ратна ЗUllпања на Ба:шаllУ - РС'lју. СОIЈјеТ1I IlOlшзују спој ИlIтерес за БаЩШII, 
због љега нарушапају Сtlојс ОДllосе са lIe;\Ja'11t01lt аЛII. JlСТОПРСМСНО. 11збсг::шаЈу 
раДIIIШЈJllе потсзе l{ојll БЈt ДОllеЈlII до напада IIсмаЧl{е на СССР - Iшјс ТС:".13 ОООГ 
рада. постоје IШДIЩJlје да conjeTClto пођстnо не сумља у будуlш lШЈtaД на споју 
:IC~IЉY, а да БаЛlшJt 11 ЈугослапнЈа посебllО, наРОЧ1lТО ItaltOIt брзог фраlЩУСltог 
С!lома, трсба 1ICI{OPIICTIITII З3 што пе)IС npcJ\lellCI{O одлагаљс тог напада. О ·ro~le 
ШЩСТlI ДОI{У:<lеllтопан н на пр СНОМ ПОЭllаllању рсзултата IlсторнографllЈс У спету 
заС1l0Dаll 'tлаllаlt: В, Вlща1lСР. IIРllлоr HCTOPlljJl јУГОСЛОВfшско-соојетског ПО.'IJIТII'I
ItOf зБДШltења 19·IO-19.Jl, ГОДИllе, IIсторнјСЮt Г:-ШСIIJШ, 1, 1966, 
!1 lIешто l{aCllllje са IIСТИМ заДаЦЈI:<ta долази 11 M~ I'олуG1I1, 
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само Jlзвршавu :љегове rIUПОI'е, 'у пр-ило! овој пре-гпоставци Ј Марја
нов'Нћа, пшuе даље В, ПеЈрановиh, rOBope немачке ОП'Iт;кбе ПРО'I1ИВ 
совјетске владе, 22. јуна 1941, што је давала импулсе комуни
СIJIЧКIЕ\I НЗР1ијШ\lа, посебно КПЈ, за ПРОI-ивнемачка иступања ~·I 
Слично мншљење JI3НОСИ и члан савезничке мисије у партизанској 
rюјсци Ф l\rI[lКЛИН: .,У свим другим земљама КОl\'IУНИСТИ су И даље 

.i,юносапи 60рбу ВеЈJJlке Британије 11 :љезиних савезюнса као ,Други 
Н1\1перијаЛИСIИЧКИ ра-I', Али, чини се, да је jYJ-ословенска l\Ol'I-tуНИ
стич!ш партија, која је и даље била у илегалностн (време након 
окупације земље --- Т Ј), добила ДРУI{t>{ије днреК'Iиве него ш'rо су 
оне, које су ПРИ;\liЈЛИ њезини ДРУГОВИ у ОСIаним земљама; дирек

i1-ше, којс баш нису бине у складу са духом совјетско-нсмаtпюг 
пакта ":!~ HaBeдeH~ ХИПОIезе, иако ИХ извори првО!' реда не ;\IОТ'У 
потврди-т'и, са!\ю указују на опаСНОС'I" ОД генералних закључака - у 
ОВО!\1 СЛУLIају је свеједно да ли се одбацује бн,.rю какав утицај 
ПаКI"а на КПЈ II.1Ш се Iај утицај одређује као ДоминаНIан н једнак 
эа све деп:ове комуннстичког покрета у CBeIY, Оба закључка су, 
о'шr'леДно, подједнако поrрешна 

ПРО!\'lене до којих долази у политици КПЈ иаговештавају се већ 
у аПРИЈЈско-мајСКОill броју "Пролетера" за 1940, год У тексту "Од 
IШГU Југославији преr'н ОШ1СНОСI да буде увучена у paT"~!I понавља 
се упозорење о -r-елсњи EHIlIecH:e I! Француске да увуку Југославију 
у рат на својој страни, укuзује нп трагичну судбнну малих европских 
,'.~p:tKaBa које су се определине :Ја гу страну (Данска, Норвешка, 
Холандија, Белrија), :Јаговара heY-I'ралнос-г и ослањаље на СССР, 
uли Ј1 констатује ди "итuлијански ИI\iшеријuнисти нарочито брусе 
Јубе ИU нас", да у ЈУГОСНUБији депује "пета КОЛОНUН оба И:[\Iпсрија~ 
ЛIIСНIЧIШ блон::а којп припре!'l-tD. пораз изнутра, да збо!' противна
родне владе и њене политике КОМУИI1СПI не МО!У "сносити никакву 

одговориос] за одбрану зеыље" Међутим, "то не значи да ћемо 
Шl раДIНИ ПрОIИВ одбране зеl\'lље, јер смо СDесни KaKDY би судбину 
IIарод дочекао под јаРМа1\! Иl\шернјалисн,[чких освајачаН Ти нови 
IОНОВИ били су 1"ек нar'овеш l'aj нове партијске политике. Исти 
број "Пролетера" доноси првомајски проглас ЦК КПЈ, "Радном 
народу Југославије", који понавља раније ставове о рату, али и 
~юзива у борбу за укидање концеНIрационих логора,:.!; 

Одржавање V земаљске и:онференције 09-23 октобар 1940 у 
Загребу) један је од цен'! ралних ДOI'ађаја у историји КПЈ пред 
почеIак ра-та пронш Југославије За "l'e1l'IY ОВОЈ' рада њен ТОК, рефе
ра r-и, дискусије и нрнхва11.ени ДОН:Уl\Iен-r-и имају посебан значај. 
При -Ioille се намерно одустаје од анализе рада покрајинских кон
г.i:Јеренција одр:ж:аНI-IХ у ОI\:ВИРУ припрема за V зеl\ШЉСКУ конфе
ренцију, јер се на љој сумирају резултат-и тих покрајинских кон
ференција н анализа њено[' рада, r-ледана кроз призму теме овщ' 

ieKC-I<1, оБУХй~l'!а I! СН1Вове конференција по покрајинама .. Већ у 
уводу r-лавноr- рефера'Iа конференције, "Извештај о ОРЈ'анизаЦИОНОl\I 
ПИТUЊУ на V конференцији КПЈ 1940, год," поднео Ј'а је Ј Б" Тито, 

=* Б. ПетраllОIlIIII. PC1l0:Џ'Цllja 11 I{ОНТР:1реПОЛУЦilја у ,ЈУIОСЛ:1U1lјll (l!Hl-1915), 1, 
Београд Н/83, СТР. В:.!. 

ој Flcl"OY 1\Inс1е!!л ЗлаТНII дру:,l, Пнјссак OplljellTa Рат ШI. БЗЛlШIIУ, Загреб 
1953, СТР: 313, 
t. "Пролетер", апрнл.м:.шЈ (3--1), 19·1(1, 
'1 () Оf'IIIIII:1ЉУ КОllцеllтраЦIIОЩIХ логора почетком 19·11.1. nllДeTJI: Др сmшољуб Цпет~ 
"Ollllll, БllлеlШII I{Оllцеllтра1ЩOlIII ."Iotop~ ИСТОРllја ХХ nelta, Зборщщ радопа 1, Беом 

град 1961 
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lШI-лашава се OfШСНОСI за неУI'ралнос!' 1\1ilЛИХ држава од стране 

оба империјалистичка табора. Међутим, по ДРСН:ОС'Iи и бруталности 
у наме'!'ању своје воље малим еПРОПСН:I'Il\I народима исr-ичу се силе 
Осовине, јер их екОномски потчиљавају и, истовремено им намећу 
тзв нови тоталитарни поредак у оквиру будуnег новог поретка у 
Европи и свету Тај нови поредак, при том, није само проду:жење 
н:апитализмv.. већ и повратак средњ(;!вековном мраку и РОПСI"ву,~fI 
Ј Б Тито веn ОВНЫ пои:v.зује ко представља Ј'лавну опасност з[l 
незаВИСНОС1 Југослv.вије Процељује се да су покушај н увлачења 
Југославије у ра-Ј од стране владе ПрОШЛОС1, Ie да "влада Цветко
Јшћ-Мачек чинн све да народе Југославије упрех'не у империја
;шстичка ра!на кола осовинских сила "::\1 Тиые су питаље !лавне 
uпасности за незаВИСНОСI ЈУI'ослаrзије I! њенО!' увлачења у рат, као 
н оцене kapaK-Iера фашистиt{ких режи;..tа,. решени на самом по
'lеп-су скупа 

Друrо, не ыање важно питаље, било је опредељеље комуниста 
~,u одбрану земље Непосредна опаСНОС1 11 збивања у земљи да
пали су !НУ актуелност и захтевали децидирани одговор на њеr·а .:ю 
Примери који показују неОПХОДНОСI одговора помиљани су н на 
самој конференцији: станна ПlIтаља паРIијских активиста J.I СИ1\ша
rвзера о TQ;I,te, шта ураДИI'I-I у случају напада Италије нн-тересова:10 
је далма-r-инске комунисте; одлуке морнара да на неким ра-ЈНЊЧ 

бродовима у случају рата побацај у Оф}ЩI,tре~кашнулаН'I-е у ?lюре JI 

одупру се непријv.тељу, итд Нп 10 питање одговорио је Е Кардељ: 
lle -греба доноси'IИ одлуке које ће нас обавезивати у будућности 
Ir У ДРУIачијим ОКОЈ11НОС'НIма, 'УIШЛИКО је борба за одбрану Југосла
вије напреднu - што ће оценнн! ПаРl"l'rја - "бори11.емо се и IУ11.н 
оурж:оазију зато Ш'IО се не бори довољно доследно" Само пи-гаље 
одбране земље мора се посма-граНI у кон 1 екс! у интереса револу
чије И СССР-а У садашњој Сlпуацијll Партија се зала:.ш:е за од
Ор ану земље од Осовине, аJIИ и за рушење садашње владе Стога 
се осуђује сваки дефетизам, а нарочито парола демоБНЈ!изације из 
јесени 1939 и почетка 1940 {-однне Одбраном земље се, истовре~ 
!\IeHO, спре~Iaва Осовина да овде ::заузме нове позиције "против 
СССР-а и револуцнонарнOl' пролетерскоr' пон:рета" Уколико мађар
ски реDИЗИОНИС-IИЧI-СИ заХ-1еВII значе почеrак офанзиве Осовине на 
Југославију КПЈ ће би-т-и против ЗЮ~Iева,ЈI1 Поред Е Кардеља на 
ОВО пи-r-ање је јасно ОДЈСВОРИО и Иво Лала Рибар: Немачка долази 
у сукоб са CCCP-Ol',-t Апи СССР хоnе да Ш-IО ду-же остане ван 
рата а:! 

На Конференцији се говорило и о бројниы летећим деМОНС'I'рацијама 
на r-одишњицу рата (1 IX), а КР130ПРОJlиће у КошутњС\ку од 8, IX 
1940, осве'та је власти збor ових деl\-IOНСIрација Борба против кон
центрационих ЛОIОРU, превасходно наI'l'lењених за комунисте и љи

хове симпа-гизере, у ствари је борба против елемената тотаЛИ'l'аризма 

.. ,у_ Б. 'fIlT(J, Сабрана дје:ш, \'1, СТР, ·1. 
:. I1сто, (~TP" 5. III.!ШТО раll1lје, аПfустоtlСI{О-СI.!!ll·ш\tбаРСl{Н број .. lIроДстера" 113 l!J-lО, 
.Ј" Б. TIJTO У '!JI:>IШУ "Пета I\:оДОII:1" С1lll'ШО оцењује СПОЉIIО IlОЛllт1f'ШУ ОРllјеllтам 

lщју ШШТЈе UIJCTI\OD1ll1 m !\-tа'II,')t, Захпаљују!ш љеноЈ ПОШIТIЩII, Iщже се у теl;:СТУ, 
ЈУГОСJlапнја постаје 0611'111<1 IЩДОIIJlја ()СО!IJII!С. 
а О П!lIIТIН~I{У паРТllје!tог 'шаllСТllа на Iшще ФУ)ШЦIIОllере Партије за деЦllДllраllJl~1 
одгопоро~] lIа '1"0 111I'fI1ЊС I"IJСДО'l1l ЈОСIIП XplI'If!nJ[)I. Стога Ite он на Щ1РТllјСl{ОЫ 
с:шетопању. март ЕНО. у Дуuрюш I{ОД Загреба 11 у ПРIIСУСТВУ Ј. Б, 'ГJITa 11 Е. I-Cl1p
деља, Ј10СтаIШТII у II~Te '1ЈШllстпа rштање о од6раЩI земље ПРIlС)'ТIIIIМ РУltОIJОДJfО
ЩI~ta паРТllје. Ј. ХРll'lеШlћ, СПјеДО'lаНСТIJа, загреб, 198·1, стр, 4~8. 
11 Пета зеЈ\шљсtш ItОllфСРснциЈа КПЈ, eTp~ 204-205, 
" Нсто, стр. 202, 
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у .ре]I~ИМУ ЈУI'О7ла~нје На крају, ОДр.ж:авањем V зеIl'taљске и:онфе
реНЦИЈе ПаР'Ј'ИЈа Је заправо изашла из пасивног и одбрамбеног 
ПОЛОЈкаја н:ада се ради о питању рата, одбране земље И фашизма. 
Залагањем ПаРП1је за одбрану земље, а против капитулаНТС'Iла и 
против фашизма. за демокра'I1.И:ју [и слободу. Партија је и на овом 
плану прешла у офанзиву Јасно, она је морала ВОДИТИ рачуна 
о специфичном спољнополитичком ПОЛQ]кају СССР-а и свој про
пагандни речник томе прилагођавати, али све до 6, априла, МОЈке 
се сло~одно ре'ћи чак и до 22. јуна 1941, она !Не меља своју активну 
ПОЗИЦИЈУ, Не треба посебно наглашавати какав је значај 'таква 
110зиција имала за избијање устанка и наС'ганак НОР-а. 
у периоду новембар 1940, - март 1941, године, а под утицајем 
одлун:а V земаљске конференције, КПЈ реално процењује сва међу
народна збивања и путеЈ\'r летака, публикација, илегалних и леIалних 
листова под њеним утицајем, зборовима и другим видовима окупља
ља и. ан:ција врши припреме за преДС'гојећи рат И шири свој 
утицаЈ· Си:оро да нема СПОљнополи-гичког догађаја од значаја за 
ЈугослаВI:Iју а да, ,о њему, на овај :или онај начин. Партија није 
дала СВОЈУ оцену"].Ј Иако илеI'ална, она постаје све значајнији по
лнтички фактор, а долаз~к првих трговинских и војних представ
ника СССР-а у ЈУI'ослаВИЈУ - свечани дочек који им је од стране 
грађана приређен,. био је 1\'18нифеС'гација осећања народа према 
CCCP~y - само Је повећао углед Партије,"" КПЈ посебну пажњу 
посвећУЈе пропаIлрању СОВЈетске политике и, у том контексту, 
њене заСЛУI'е за мир. на Балкану, Након напада Италије на Грчку 
и на Бал~'Сану настаЈе прво ра1'Ј1ште, а уласком немачких трупа 
у РУМУНИЈУ и присrупањем Мађарске И Буrарске Трајно;'! пакгу 
Ј УI'ослаВИЈа Је пран:тично опкољена са свих страна. Почетак 
tJЗБИЈЬНИјих преговора са Југославијом о приступању Тројном паl'СТУ 
н припреме за његово потписивање осуђени су од стране ЦК КПЈ 

ле'rl~ОМ: "ПРО1'ИВ lщшнулације - за пакт о узајамној помоћи са 
СО.ВЈетским Савезом". ЛеТlШМ се позивају радници, сељаци, I'рађани, 
llОЈНИЦИ, подофицири И официри Јуr-ославије, спречавајући на тај 
начин претвараље земље у одскочну дас ку за напад на СССР, да 

спрече распарчавање Југославије и њено приступање Тројном 
пакт)~> те да се ~аложе з~ неодложно склапање naK'I'a о узајамној 

помо11и Ј уrослаШlЈе и СОВЈеТСIЮI' Савеза 1{80 јединој МOIућности за 
одржање мира на југословенско!'.'! тлу .. 
Интерес .совјетске владе и Ко~интерне за. догађаје у Југославији 
видљив Је и из кореспондеСЩИЈе СеI'СретаРИЈата Извршног КОМИТe'I·а 
Комунистичке ИНIернационале и руководства КПЈ, У овом периоду 
о свако.м питању од већеr- значаја КОl\Н1Нтерна даје своје мишљење, 
t:угеСТИЈе и преДЛOIе. Тако је, нпр_, пред V земаљску Iшнференцију, 
~ Москву путовао Никола Петровиh и одатле дошао, са ставовима 
I'Io.Оi\Iинтерне Овде се указује саыо на део од интереса за тему 
рада: под паролом независности '!'реба I?азвити агитацију против 
каШ1тулантС'I'ва пред Немачком и ИтаЛИЈОМ, Партија !Не треба да 
НС'I'J1че паролу у одбрани I'раница земље, али мора подр]кавати сваку 
'н=ж~у за ОРI'анизовање BOjHOI' отпора, и, најзад, у случају оку
паЦИЈе и поделе земље од C'I'paHe Немачке и Италије, треба ор га-

;Ј lIе;\1а потребе, са стаЈН'Ншщта те:,н! опо! рада, поссбltо аПОСТРОфJlратlt оцене 1tзрс~ 
"снс о сщшом ItомшtтаРllсаном СПОЉIIОПО11lIТИ'ЩОМ доrаl)ају. УказујеJltо само да су 
l~осебllО IIлустраТЈlDlШ у то:.! погледу: DоследњJt бројеDИ .. Пролетера" пред аПРЈШ~ 
СЈ(ЈI рат 1941. 1( Ј. Б. ТIIТО, сабраНа дЈела, том VJ. 
'1 Ј, Б. ТИТО, СабраНI1 дјела, VI, стр, 18Z-18S. 
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низова'Нl масе у борби против издаје јУI'ословенске буржоазије и: 
против насиља окупатора .З5 Такође, Коминтерна, преко Георгп 
Димитрова, УПУћује 22, IП 1941, телеграм Ј, Б Титу У Загреб у 
н:оме се, поред осталоl', ка:же: "Препоручујемо да се заузме одлу
чан C'I'aB против капитуације пред Немачком Подрж:авати покрет 
::ш свенародни отпор ПОЛИТИЦИ ратне најезде. 3ахтјевати пријатељ
СI"БО са Савјетским СавеЗОм<!,3!1 Очиrледно, Москва је била изван
редно обавештен а о скором укључењу Југославије у Тројни пакт 
и желела да и преко КПЈ орr-анизује борбу против ТО1" ПрИI'Сљу
чења .. :!7 

Оr-пор против приступања ЈУI'ославије Трајном паК"1У, официрски 
војни пуч и демонстрације народа које су н:улминирале 27, марта 
lt141. није прошао без учешћа КПЈ, МО.же се слободно рећи да она 
тада у неким градовима, Београду на пример, скоро да излази из 
илеr-алности, О 'Јаме постоје бројни историографски радови и се
ћања учесника Требало би, можда, поменути, у оквиру ове теме, 
телеграм Димитров а од 29, IП 1941 У коме се КПЈ опомиње да се 
не препусти еуфоричном располо::ш:ењу, да одустане од даљих 
уличних демонстрација, те да нарочито избеr-ава оружане СУlюбе 
маса са властима. Чување кадрова, ка:же се даље у том телеграму, 
неопходно је и због тога што "још ни из далека није нас'I"уПИО 'Ј'ре
lIутак одлучноI' окршаја с непријаIељем" .:!8 Међу бројним прогла
сима и леIЏ1ма н:оје КОМУНИС'I'И издају ТИХ дана посебан значај има 
нетак ЦК КПЈ "Народи Југославије!" од 30. ПI 1941 године Од 
владе д .. Симовића се тражи склапање пакта о узајамној помоћи 
са Совјетским Савезом и очекује да ће "растрпrути издајни:чки и 
lШПИТУ лантски уговор о приступању Тројном пакту, који предс-гавља 
CpaMO'I'Y и пониж:еље за наше народе" ШI Према летку, још увек 
ностоји МШ'ућност да се за Југославију сачува мир, тј. да земља 
OC'I-ане изван оба ратујућа табора, Наравно, постојала је разлика 
између стварних процена и оцена које се износе у једном пропа
I'аидном летку. Према једној забелешци у Специјалној полицији у 
Београду, 7 ШС'I'обра 1943 - на основу изјаве Василија Бухе, 
Ј, К Тито је на партијском саветовању у Београду 29., ПI 1941, 
рат окарю{терисао као "одбрамбен и праведан за иас, јер се боримо 
против нападача за слободу и независност наше земље" :10 Стога 
не чуди дирекпша ЦК КПЈ о пријављивању у војску чланова 
ПаР'I'J,rје за време апри.лСlшr' рата, прикупљању одбаченог оружја 
за време ратног расула, избегавање заробљавања од стране окупа
ТОРСКИХ снага, обраћаље путем летка немачким војЮ'щима да не 
крећу у ратни поход на СССР итд. Међутим, то би била једна 
нова тема, 

Пакт о ненападаљу између Немачке и СССР-а утицао је на поли
'ПIКУ КПЈ али, истовремено, није битно нарушио аНИ'lфашис'I'ИЧКУ 
оријентацију Партије нити пак њено опредељење за одбрану 
земље, у овом приказу утицаја Пакга на КПЈ намерно се Iшристе 

објављени ДОКУl\'IеНИ1 РУIшводства Партије. те више говори о ставо
вима и опредељењима него о конкретним акцијама. Јер, стварно 

1:; ИСТО, стр. 203-20-1. 
11 Исто, стр. 213. 
11 ПРОТОЈtол ПО прl1СТУПУ ЈуrослаDllје 'I'POjIIOl\f паЈ{ТУ 11 остаЛI1 ДОЈсумеllта од 2$. 

111 1941. Шlдстlt у: Др Богдан И:РJlЗ~Ш1l, BajЬClta ПОЛtfТШШ југослопеllСltе држапе 
1918-1941, загреб 1975, стр. 166-169. 
11 Ј. Б. ТIIТО, сабраllа дјела, VI, стр" 215. 
.. Исто, СТРо 186-188. 
•• Исто, стр. 214. 
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СТaIiOВИШ'Iе Партије .у УС!ЮDИilIа илеr'аЛИОСIИ и неIVLИновне хије
рархијске ОРIанизаЦIче КОЈа из TOI-a пр~истиче, засту~а, заправо, 

љено РУКОВОДСIВО С друrе Сlране, утицаЈ Пакта овде Је НС1'ражи
иан превасходно НД опредељење и ставове КПЈ Али, Пакт и поли
тика КПЈ проистекла из њеr'а врше утицај и на посебне делове 
I<ОМУНИСТИЧКОГ покре-I'а у Југославији,. Напредни студентски покрет 
је, несумњиво, део КОМУНИСIЯЧl<оr- покрета у Југославији, 

JI 

Напредни студентски локр!?т на Београдсн:ом универзитету пред
ставља свакако најснаж:нији део l{QМУНИСТИЧКor омладинског покрета 
у Јуr-ославији ДРУI-е половине -тридесетих година За тан;ву љегову 
позицију ие малу заслуr-у има антифашисrИЧI{8 оријентација КПЈ 
и СКОЈ-а па, тиме, и студеИ'Iскоr- покрета lсао састаВИОI дела 1<01\1)'
НИСТИЧКQI' локре'I-а уопште, Ан-r-ифашистичка оријентација исказује 
се и у оцени СПОЉНОПОЛИ1ИЧКИХ ДОI'ађаја - као и у студентским 
акцијама које су из тих оцена следиле, али и у борби против фа
шизма унутар земље, I 
Још 1936, године затраже но је од АI{8деl'l'1СКor певаЧКОI ДРУШТШЈ 
"Обилић", захтев је поставио леr'ални руководећи opr-ан студент
скor- покрета - Акциони одбор стручних студентских удру:ж:ења 
(АОССУ), да не путују у Немачку јер Ј-амо влада наЦИСТИЧIПI 
ре:жим. Учешће око 40 студената БеOI'радскor- универзитета у гра
ђанском рату у Шпанији, акције солидарности са шпанским наро
дом на самом Универзитету, такође указују на антифашистичко 
опредељеље беоr'раДСI{ИХ студенаIа. У оквиру свеТСКОЈ' омладинсн:оr 
покрета за мир представници студена'Iа дају свој допринос аКТИВНИl\-1 
учешћем на свим значајним Сl{уповима овог покрета: Брисел, 
Париз, Њујорк итд. На самом Универзитету формира се Одбор 
с-rручних СТУДeIПСЮ1Х удру:ж:ења за мир, који своју делатност 

проширује на унутрашљост земље. Приликом званичних лосе'га 
страних државника студенти демонстрацијама показују своје не
"адовољство (Ћано, Нојрат), или подршку (Бенеш, Дел бос) Arpe
сије фашистичких земаља, (Шпанија, Аустрија, Чехословачка, Алба
нија) осуђују се путем летака, ПРOI-ласа, билтена, на зборовима и 
демонстрацијама 

НаРОДНОфРОН'f'овска оријентација, од VП КОНI'реса Коминтерне она 
постаје обавезна за све комунистичке партије, испољава се, у спе
цнфичним условима на Универзи тету у примереном виду, !{ао 
једна од н:арактеристика студеН-ГСН:ОЈ- покрета Стварањем Акционоr
одбора с-r-РУЧНЈ1Х студентских удру:жења ствара се не СаЈ\Ю леr-ално 
'1 ело за руковођеље покретом, већ 11 МOIућност да Универзитетски 
КШ;1ИтеI преко њега YCf\-tерава C'I-удеН'I'СI<И ПOlсрет Истовремено, 

активност АО на решавању основних питања свих студената (ШICО
ларина, исхрана, смеШI'ај, испитни рокови) утиче на l\-IaСОВНОС'Т 
самог покрета, а то је онда омогућавало и много крупније акције. 
у априлском штрајку - једна од нај крупнијих акција на Бео-

I За потребе OBor nзд:! ДОВОЉНО је набрајаље ca:l-1O JlаЈnаШJIIlјег. Шllре О ТО:'Н! 
~lIдеТJt у: ЋорЈ)е '.5. СтзшtОВIIII. РеПОЛУЦlшаРЮI студентски ПОltрет 11 ФЗ1llllзам, 
БеоrРl1ДСI{11 УlIlIвеРЗlIтет у предраТIIО;'\I пеРllОДУ, осло60ДIIЛI\'Iltо~t рату 11 реnолу
Цlfји (СаОЩIlтеља 11 ПРIIЛОЗII са СIll\ШОЗIIЈУlllа ОДРЖ3110Г у Београду 14-15. децембра 
1982, ГОДltllе), Беоrр:щ 1983, стр. 73-83 .. У даљем тексту БеогрnдеЮI УlщпеРЗlIтет у"' 
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храдском универзнгеrу, 3-28 IV 1936, започиње уједињавање 
различитих ПОЈшrнЧЮIХ Iрупацнја међу студентима у оквиру зајед
НЈ1чке борбе за аутономију Универзитета Та тенденција добија свој 
,fJ.QI'ИЧНИ завршетак стварањем Уједињене с:туден;тске омладине 
(април 1938), јединствене политичке орr'анизацИЈе КОЈа окупља сту
денте раЗЛИЧЈПИХ ПОЛИТИЧЮ1Х опредељења~ Дакле, народнофрон
'1'ОВС1<а оријентација ОС'1яарује се: 1". путем УЈеди:ьавања различитих 
ПОЛI-П-ИЧКИХ r'рупација, 2, путем заЈеДНИЧIСor' и Је~инственоr' насту
пања у акцијама најширих слОјева. с?-удената, ТЈ, остварењем ~a
родног фронта одоздо, и 3, ОДЛУ:УЈућим и доминантним утицаЈеl\-~ 
иницијатора за његово стварање, ТЈ, студената комуниста и њихових 

ПРИСI'алица 

Борба против фашизма унутар земље ~taнифеС'Iовала .се у оквиру 
борбе против режима Према 'r'а~аШЊОЈ 1<ОМУНИСТИЧКОЈ терм:иноло
I'ији шестојануарска дикта'I-ура Је оцењивана као фашистичка, а 
lсасније владе као настављач и те фашистичке ПОЛИ'IИ1се, Поред тога, 
студентски покрет се и директно сукобљавао са фашистичким, 
терористичким ОРI'анизацијама на Универзитету и изван њега, д?
ЕОЉНО је поменути СУlюб са ОРНАС-ом и смрт )Карка МаРИНОВИћ~ 
у "том сукобу или, са друге стране, разБИЈаље ми-r:ИНI'а ."Збора 
Д. Љотића, заказаног У биоскопу "Трюлав" у СараЈевска] улици 
28 II 1937 године. У другој половини тридесетих тодина стално 
се понавља прm-еСI због фашизације друштва, а нарочито ПРО'I'ив 
фашизације Универзитета 

На крају, у овом кратком прегледу I"Лавних карактеристика анти

фашистичке делатнос'I'И напредних студената до aВI-YCTa 1939, треба 
поменути љихово анr'а:жовање у припремама за одбрану земље, 
у оквиру МИРОRНor- одбора формира се СтудеНТСIСИ. одбор за од: 
брану земље чија активност достиже КУЛI'Iп~наЦИЈУ ПI?ед I{P~J 
школске 1938/39. I'одине. Он поводом окупаЦИЈе АлбаНИЈе изда]е 
13 бројева "l(ОМИНИI{еа" у којима Уlшзује на опасност за неза
I1HCHOCr Југославије на основу извода из стране штампе, и залал:е 
се за одбрану земље од фашис-тичких држава, Такође, ПрОШИрУЈе 
своју делатност на унутрашњост земље. Уз caI'~acHo~T и помоћ 
Генералштаба и универзитетских власти оргаНИЗУЈе ВОЈне курсеве 
(курс бојних отрова, стрељачки, шоферски, за ш~зу, болнички :и 
курс против-ваздушне одбране), Официри увежбаваЈУ Први студент
ски добровољачки батаљон формиран у оквиру борбе студената за 
одбрану земље, 

Полет и размах напредна!' студентскОЈ' покрета, његово јединство 
и снщ-а, не би били могућн, видели смо, без антифаШИСТИЧI{е и 
народнофронтовске оријентације, као и без аШ'а:жовања студената 
у акцији за одбрану земље, CIOI-a, Ћ, Ћ Станковић у закључно:м 
делу свог текста каже да Пакт доводи. до ПРО!\Iена у делатности 
покрета и до llieI'oBOI' слабљења АIЩИЈа се усмерава "у правцу 
класне борбе на побољшање економскосоцијалних услова :живота, 
деМОl{ратизаЦ~[ју земље и залаI-ање за неу-гралну спољну политику", 
То доводи до крвопролића у демонсr-рацијама ОД 14, ХII 1939, али и 
до победе ослабљене Уједињене студентске омладине над "ЗБОРО,М" 
Д Љо-гића крајем 1940, и то више захваљујући искуству из раючеr' 
периода, снази партијске орr-анизације и сарадњи са ШI{QЛСКОМ и 
радничком омладином .. При 'Т'оме, "делаr-носr- у вези одбране земље 
и спорадична антифаШИС'I"ичка борба прене-га је на план ПОЛИ"1'ИЧli:е 
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пропаганде" ,::! Међутим, -1 амо где се reKCT Ћ Ћ Станковића завр
ш'ава, овај теl{СТ тек почиње 

Почетак нове ШI(олске године, 1939/40, био је у знаку склопљеНО1 
Пакта и почетка П свеТСIЮI- рата, Први јавни иступ у KOJIi1e се 
оцењује нова међународна оријентација био је тзв октобарски 
ПРOI'Лас Уједињене студеН'lске омладине, из 1939:! Не зачуђује 
његов садр:жај у духу нове комунистичке оријентације: Рат се води 
нзмеђу два империјаЛИСТИЧIШ табора и за ИН'I'ерес крупнor- капитала~ 
Освајаље Пољске НЗВРШIIЛИ су "незасити панr'ермански империја
листи!! I-УРНУВШИ 'HIMe "оковани немачки народ на ратну I{ланицу",·1 
За -I'рагедију ПОЉСКОI' народа кривицу сносе управљаЧЈ[ ЕНI'леске 
и Француске који су - својом попус-r'љивом политиком према Не
мач!юј и Италији, те:ш:њом да њихову аг'ресију окрену ка НС'1.'оку, 
lШО и неискреним односом према СССР-у и њет'овој иницијативи за 
склапање заједничког фронта npoIHB ш-ресора - заправо храбрили 
и јачали фашизаi\'I. Пристајаље на италијанску окупацију Абиси
није, политика ,немешањаl према Шпанији, благонаклоност према 
јапанском походу на Кину, ОМOI-ућавање поробљавања Аустрије и 
Албаније и, на крају, ,споразум' у Минхену око Чехословачю? 
нотврђује лицемерје у објашњењу Енглеске и Француске да су 
ра] повеле за слободу и независност малих народа, за идеале сло
боде и де1\юкра-rије, за част и достојанство 

С друге стране, Немачка је прозрела планове својих западних 
супарника и њихову тежљу да се pa'I усмери на ИСIО1{ н JYIO
исток Европе па је, заплашена снагом Совје'гскOI' Савеза, била при
нуђена да склопи Пщп са CCCP-ОJl,'I. Захваљујући ПаК1У И мировној 
политици СССР-а, малим народима, у првом реду балканским, је 
"ОМOIућено да остану ван ратног сукоба и да се сложно боре за 
мир'I,_ Интерес СССР-а "за судбину и незаВИСносr' Балкана 1-1 наро
чито долаСI{QjI,'1 совјетске војске у средњу Европу, избегнута је и за 
сада МOIупност немачкOI-, или било чијеr-, напада на Балканске 
земље и на ЈУI'ославију". CTora је основни зада-rак борба против 
увлачеља земље у рат од стране противнародних клика ("у Хрват
ској слуr'е Фашизма - фраюшвци, у Србији поред Љо'Гића, не
l{aKBa ,независна Омладина за Народну Одбрануl<l)5, за ослаљаље 
у спољној политици на Савјетски Савез, за проширеље споразума 
Цветковић-Мачек у прави народни споразум и ствараље владе од 
правих народних представника који би l"'аран-rовали остварење 
I"а!{ВOl' спораЗУ1\-Iа, за ос-гварење савеза и јединства свих народа 
Југославије у борби против рата, за ствараље чврстог савеза свих 
балкаНСЮ'IХ народа против рата, за демократске политичке зан:оне 
н укидање закона и суда за заштиту државе, за амнестију поли
I'ичких осуђеНИI{а, за слободне изборе, за уклањаље из државног 
апарата свих оних lюји су се компромитовали у време ранијих 

режима, за социјапно-економсн:е мере у КОрИС'I најширих народних 
слојева, за слободан поврате.Ш југословенских интербригадиста у 

: Нето, стр. 82. 
, АРЮID ЦК СКЈ, ФОIIД НапреДНII студеliТСIШ nOltpeT (даље: А ЦI{ СК,Ј, НСП), 
,нз .. ("ПРОТИВ РАТА! за слободу, де~10I{раТlfћ' 11 раПlIопраllllOСТ ЩЦШIХ парода! 
За права JI БОЉII ЖIII)ОТ ;\tладе rCllepaЦlflc!") 
• Карю{теРIIСТltЧIIО је да сс 'ј' ОПОnl проrласу не бlllщју реч!! осуде 1111 ]{ада је у 
ПJlтаљу Нема'ша 11 љен тадашн>и ре:аш:.t, Не::ШПНСIIО од утltцаЈа Jtoje IlрШII сltЛО{l-
1ЬеlЩ Пакт, резерпе пре;>.lа ФаШllЗМУ I1 љегопа осуда остају IЩIIСТnllте It у КПЈ JI 

СТУДСIIТСЈtoМ ПОltрсту. 
$ КасниЈе ће юшре;џш студеНтJI посебно аПОСТРОфJlратlt 'ј' еnојој ItРЈtТJltЩ 11 осуди 
Срnсltll НУЛТУРЮI Itpyr 
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земљи и за испуљење омладинских економских, ПОЛИ'НtЧКИХ и !{У л

-rурних захтева, 

Нешто ду:же задрлшвање на овом прОI'Ласу - да не би било ди
лема испод потписа Уједињене студентске омладине с-rоји: Сгу
денти земљорадничке странке, Сr-уденти самосталне демократске 
странке, СI'уденти радикалне странке, Народни студенти и Студенти 
демократске c'rpaHKe lJ било .Је неопходно из, два разлога, Прво, 
овај ПрOI·лас има значај платформе у ПОЛИТИЧКОЈ оцени нових међу
народних прилика, l{зО и упутства за даље п?литичко деловање 

напреднor" студеНТСIЮI" покреr-а. Друго, намера Је аутора била да 
ука:же на утицај оцена КПЈ и њеног прво т' човека на октобарски 
проглас Уједињене студентске омладине о Пак-ту и Ј?ату, У том 
духу одржана је на УнивеРЗIнету 27. Х 1939. а!{адеМИЈа посвеће~а 
миру, коју је О'I-ворио студен-r Пе'I'ар ИВКОВИћ, а I'ОВОРИЛИ ГРУЈО 
Новаковић, Иво Лола Рибар и ЉубиНlШ Милосављевић, Узвицима 
одобраваља присутни с-r-уденr-и посебно п?здрављају залаI'ање ~a 
ослањање на Совјетски Савез у СПОЉНОЈ политици ЈугослаВИЈе~ 
:Истог дана, у селу КУJl,lодраж код Београда, ухапшен~ је r-рупа од 
23 С1удента која је растурала октОбарски прor-лас ,УЈедињ~не сту
дентске Qj\;шадине са циљем пропагирања нове ОрИЈентацИ]е према 

рату изваН самш- Универзитета, 7 

Независно од било l{аквих промена оријеН'l'ације напредни студент
ски покрет није све до окупације земље прекидао своје а~гаж:овање 
у борби за слободан повратак осведочених антифашиста, ЈУI'ословен~ 
СКИХ интербригадиста из конџ;еН'I-рационих логора Француске и 
Шпаније.Н На и:онференцији Студентскш' правничкOI- друштва од 
17, XI 1939, окупила је преl{О 5000 С1удената са целOI' Универзитета, 
заХIевала се ОПШ'I<1 змнеС1ија ПОЛИIИЧ!<;:ИХ заIвореника \Ј Месец дана 
раю.rје, l{аже се у ле-r-куlО изданим тим ПОВОдОl\'I, објављена је вест 
да је влада дозволила повратак у земљу добровољцима, али "су 
наши добровољци остављени да и даље чаме у РОПС1ВУ, у туђини, 
по концеНIраЦИОНl'IJIi1 логорима" Они ће тамо остати све до почетка 
рата против Југославије, а с IудеННI ће, поред с-rа.лних з~хтева за 
њихов слободан повратак, систеil-taТСКН организова'IИ аКЦИЈе у при

купљању материјалне ПОl\10ћи за нн-rерниране ИIнербригадисте, 
Сукоби до којих је дошло на УниверзитеIУ н ван његових аула, 
l{pajeM новембра и у децембру 1939 године, Ы0ГУ ПОСЛУЖИТИ као 

најI{аракrеристичнији пример прихватања нове политике КПЈ од 
стране напредноr' С'l-удентс!ш[- покрета и борбе студената за њено 
ОС1варење Први од -I-ИХ сукоба био је раСl'урање КОl\'lеморације 
адмиралу renpa-r-y коју су др:жавне и универзн'rе1'ске власти орт·а

низоваJIе на Универзите-I у 29" XI 1939, а коју су студенти оценили 
1\.80 раНIOхушкачку акцију за увлачење земље у рат на страт! 
Енглеске и Француске и, Clora, бројним присуством н узвицима 
незадовољс-гва онеl\-ЮI-уhили, Већ следеfiег дана дошло је до сукоба 

• CTYneIlT!! I{О:.lУЈшеТII су доБJlјаJIII задатан да раде у он:виру ДРУГИХ ПОЛltтllчЮIХ 
rР'ј'Шl. Иза II:.Iена НаРОДlI1I студеllтlt стаЈали су у СТnnрl1 I;:О~IУШIСТII, 
: Пре:.ta ј!;!ДIIО:'I ДOl(ументу, у TOlty 1939. ХnПШСIIО је 56 студената. Од тога 19 због 
;~еМОlIстраЦJlЈа од Н. ХII, 11 збоr погреба !\IIIРIШ ЛУltовнЈщ l{ojH је у ТIШ де
;>.lOстрација:.tа ПОГIIПуо, а осталн због летака, говора 11 сл. А ЦК СКЈ, НСП, 333. 
• Детаљщrје о томе ВI!ДCT'I у МОМ раду: "CTYACIITII Београдсног УlllшсрзJtтета It 
доБРОDОЉЦII шnаIlС]{ОГ rpal)aHClior рата ЈIЗ ,Југоелаlшје у логоршна 1939-1941, го
дlШС" (IIСТОРllјеЮI гласшш, 1-2, НIЗ!.) 
• А ЦК СКЈ, нсп, 0128 - ЗUПJlС!l1Ш са седшще АItЦIIОIIОГ одбора СТРУ'IIIJtХ CTY~ 
дентеЮIХ удружсња (у даље,,! те"сту: ЗаПltСIIIШ АО) од 19, ХI 1939, 
11 А ЦК СКЈ, НСП, 4-14. 
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између напредних студенаIа и наору)и:аних припадника национа

лИСТИЧН:ol'" удружења "Свети Сава", који су на Универзитету делили 
:Iетке са позиво1 .... 1 на прославу дана уједињења (1. ХII), Владимир 
710ровић и Виктор Новак били су говорници Напредни студеНIИ 
сматрају ову двојицу професора интелен:туа.лно и морално одговор

ним за смрт Я(ари:а Мариновића, 1936 јер су били почасни пред
седник и потпредседник ОРНАС-а, а њихово тадашње деловање 
"оцењују н:ао велико српску хараНl'у"lt и прославу са TaKB~M орЈ"а
н:изагорима и таквим говорницима и:ао проратну провокаЦИЈУ" СТУ
деНIИ националисти били су од групе напредних студената разо

ру:жани и избачени из зграде Универзитета~ 
Искористивши то као повод Универзитетске власти су затвориле 
УнивеРЗIпеI нп пе"I дана и забраниле све студентске приредбе 
у току следећеr" месеца,l:! Том одлуIсО1 .... 1 одложен је заказани.и при
преl\Iљени ОПШ'Iестудентски збор, а такође "oheMOI-уliено Је сту
дентима одр:жавање митинr а против ратнOl' терора који је био 
посвеће" ЧЕШКИМ СТУДЕНТИМА, палим за слободу Чешке у 
борби ПрОIИВ ХИI лера и свих оних који су довели чешки народ 
до данашње трагедије" 1:1 Онемшућавање МИ1инr-а је нарочито :ири
"Нlрало студеНIе због ОПIужби н:онзервативних,. а све више и дем?
н:ратских, КРУЈ"ова у земљи да они, у ствари, СВОЈОМ делатношhу стаЈУ 
I"Ш неl\Шt.шу страну СТOl"а ће Уједињена студентска омладина У 
СвОМ ПрOl'"ласу од 3, ХII 1939." подсетити, не без злобе али и у 
iкељи да себе одбрани и оправда, кан:о су 11'1 ИС"1И кругови У годи
нај\'1а пред рат били профашистички оријентисани У знак протеста 
збоr" затварања УюшеРЗИ'IеIа и забране студеН1.СКИХ скупова OPI"~
низован је и успешно изведен, 5. ХII 1939, Једнодневни штраЈК 
на свим Факулте1Иl\1а НШ\.оН "10Ia, као и з601' аIПI1ВНОСТИ студент
СКО! покрета у OBOi\I периоду скоро CBaKO~HeBHO студент.и се пу1"ем 
летака, писанИХ саОПШ'Iења и информаЦИја обавеШIаваЈУ о ДOI"а
l}ајИl\1а, claBOBHl\Ia и акцијама l\Оје су поводом њих организоване -;-: 
Општестуден"I'СКИ збор је заказан за 14, децембар 1939, rодине, " 
МеђУТИl\'1, акциони одбор т,а поново одлаже због забране универзи
rе"IСКИХ власти, 

Демонстрације од 14 ХII 1939 IОД. биле су предмет више истра
)кивања у нашој ИСТОРИОI'рафији,10 За тему OBOI рада Ipe6a по
:\Iенути да је раДНИЧКО-СIудеНI'ске деМОНСIрације организовао По
крајински комитет КП за Србијуli, да се демонстрирала против 

" IIсто, 712. 
1: НСТО, ЗаПIIСIIJШ ЛО од 2" 1 19·10. 
ц Исто, 275. Са ОПШ.СС.УДСlIтсltоГ збора од 21. 1 l!НО. упуlнm Јс ТС.'СЈ"рам Вllltтору 
ФОН Хсрсну, а:'lбасадор IIсма'lI'С у ЈугослаПJlјll, у Ј.оме се ocyllYjc маСОЖIIIО убll"ја~ 
ље 'ЈеШЮIХ cT;,YIIcllaT:t ПРIIЛllltоМ ПСЛlIJ{JlХ lIопсмбаРСЮfХ деМОJlстраЦl1ја У прагу 
1939, али 11 прОТIIЖI ЗDсрстаtlа ноја СС OltpYTIIO спроподе над ПОДјаРМЉСНIIМ lIаро
ДI!;\lа у ратом npoulllpclloj IIС~Щ'lКој 
'1 А ЦК СI{Ј, ПСП, "1,15. 
а ПРОТССТllа пнсма УЩl1lсn::штетском сенату УПУТIfЛII су тим nOnOAoM СТУДСIIТИ 113 
загрсба, Сн:опља. суБОТlli~с, Баља ЛУltе, КрагуЈспца. ЛеСI(ОDца. Поред осталог, 
СI;'ОПСЈЩ СТУДСIIП1 оргаlшзују јСДНОДIIСШIН штрајit У зщщ солндаРllOСТlt сп СТУДСII
ТII:'Щ оу Београду JI ЊII:(ОПОМ борбом :ta "нсутраЛIIОСТ н IlеУ'lсШlщ У l<pnanor.t ИМ
перијаЛИСТИ'ШО:'1 1{11nЊУ". удружсњс студената ЛеСl<оnца у ПIIСIl1У АКЦltollОМ од
Пору Шlrлашапа да је "ПРОТIlП JllIщсрJl)а1tlIСТII'1I{ОГ рата, Itpnnnor 1f братоубилаЧltог 
11 УП!lа'!сља lIаШIIХ IInnО;Щ у љсга", А ЦК еН:',Ј, НСП, 267, 
11 Драгица лазареПllћ. ДNI0llстраЦllјс Н. деце~tбра 1939. ГОДlll1С У Београду. црпеl!11 
УJIIIDСРЗl1тет 1919-19-11, Београд 1966. МЈI1tIща ДО1мјаllОDlltl, НапреДIШ nOl{pCT студе
цата Бсоградсltог УШl1lеРЗlIтета. П, Београд 1974, стр. 347-354. 
11 БОШI{О ЋУnll'ЩОЩI!1 у сnојим ссlШЊJlма "КаЈ{О сам ДОЈlшпео Бсоград (l{роз ак
цијс) од Iшаја t:hеБРј-аuа 1937. ГОд" до "раја lI1арта lnИ. гоДlШС" сnеДОЧII о Пl!аIШ
рању детаљn У - деМОlјстраЦllјама од стране паР.IIЈСЮIХ оргаШfзаЦllја. ВlIдеТИ у: 
Београдсюt УlIIlDеРЗllтет У" • стр, :190-393. 
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рата, ратне шпеI{улације и скупоће, за сарадљу са СССР-ом, за 
формирање владе која ће имати поверење у народу, за слободу 
избора 11 синдикалнor" орr-анизопања, тј ПОД тада актуелном 

парТИЈСКОМ паролом "за мир, хлеб и слободу"I!!, уместо раније 
пароле о борби против фашизма, за одбрану земље. Погибија сту
дента Мирка Луковића у деМОНСIрацијама и СМр1:' Босе Милићевић 
н Живана Седлана од последица рањавања изазива још веће огор
\.{сње с'!"удената зБOI" бруталнOI" обрачуна полиције са демонстрантима" 
Поготово стога ШТО поштовање, скоро култ, према жртвама у борби 
за слободу Универзитета (М Срзентић и )К, Мариновић) постоји 
иећ од раније" 
Посета делегације Уједињене студентске омладине В" Мачен:у1D 
учинила је да i\lеђу напредним студентима нестану, до тада при
метно присутне, илузије о разлици између Мачека и српских 
I:Jластодр:жаца" В, Мачек је у овом разr-овору, поред ОС1:алог, pel{aO 
да не разуме збor" чеIа маРКСИСI'И демонстрирају против рата кад 
,J~ влада за пуну неутралносr- II за мир, те да постоје индикације по 
којима су ове демонстрације у ПРИЛОI' реакцији, Стојадиновићу и 
љеговим пријатељима, Преносећн мишљење једнш' дела I"рађанства 
(јн је деповање студентскш" покрета оценио као оруђе, можда и 
несвесно, таквих снага OAI'OBOP предводюш:а делегације Вељка 
Мићуновића био је дос-гојанспзен и храбар: "Приче да служимо 
реаlсцијн, Стојадиновићу и .fЬемачкој су С1\1ијешни и кукавички 
IIЗI'ОВОрИ којима се покушава правдати злочин влаСI'И!"~О Наравно, 
носле I'ОП!, разговор више није насr-ављен Међутим, onaCI\'oM о 
:шлаI"ању владе за неутралност' у ра'ту В Мачек је и. нехотице 
рекао део истине Влада свакако није желела рю, добровољно 
ун:ључење на ст"рани Енr-леске и Француске Ј.Ј rиме СЈзвљање земље 
пред директни удар фашистичких З€l\Iaља, али c-rудеНIИ за тако 
lIеШIО у том треНУЈКУ немају слуха. Напроrив На Конгресу:.!1 CTY~ 
"'~E'Ha"! а Југославије (9 IV 1940, у БеОI-раду) - ПрИСУС'I'вовали пред
сrавници студената из Љубљане, 3ЗIреба, Београда, Скопља и 
Суботице - кој-и преДС1:'ављају кулминациону -гачку у утицају 
Пакта н нове политике КПЈ на опредељење напреднor cTYAeHTcKor 
покрета, Iлавне коловође и потпаљиваче рата студен-rи \виде у 
r'абору француско-еНI'лесн:or империјализма који улаже огромне 
напоре да у ра"Ј" увуче и остале народе, а и Југославији им у 

iOf\Ie свесрдно пома:ш:у реакционарни кругови 

Нова оријентација утиче на промену блаIонаКЈ10НШ" односа, често 
солидарнОЈ', већине професора према студентском покрету, а то 
нарочито ва"жи за универзи-rеrске влаСIИ Промена Ректора, након 
СМр"1И Драгослава Јовановића за ректора је изабран Петар Мицић, 
значајна је само YIOTII1KO што је пре'IХОДНН Ректор био изузетно 
склон студеН!'Иl\Iа н ЊИХОВОl\f покреху (С'I-уденти r"a зову "наш 
РекторН) Тешко би се, међутим, нови Реl{ТОР МОЈ'ао ознаЧИ"IИ као 
изразити непријатељ СIудеиаIЭ МеђУI'ИМ, латентни сукоб који по
некад добија 1I OIBopeHe форме између унивеРЗИ'IеlСЮ1Х власти 
каракт-ерис!'ика је овО!' периода За илустрацију ове тврдње l\Iо:же 

, А ЦК СI{Ј, НСП, Н6, 
" О опој заllJtМЉllDој llOсеТl1 Детаљно ШfШС: 1\1, ДамЈаНОDJfll, Нап, Дело, стр. 354-357, 
:о А ЦI{ СК,Ј, НСП, 441. 
:, Више о т{ше у: Ћорl)е БОРО7'\аll. l'СПОJlУЦIIЩlаРШI 110КРСТ на Бсоградскоы УIШ

IJСРЗЈIТСТУ ј' пр поЈ ПОЛОПIllШ 1910. 1f ПрПlI I\ОНГРСС студената Југослапнје 9. апрнла 
19~O. ГОДIШС. Зборшш раДопа о CTYACIITCKOl-1 1Ј омладЮlскоJltI реПОЛУЦIIОJlарIIОМ: ПОК
рету на БсограДСl{оllt УЈШnСРЗIIТСТУ, Београд 1970 
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послужити следеће: честе забране јавних приредби и lюмеморација, 
цензура студентских говора, забрана прин:упља:ња прилога за 
yxan!il~He и болесне и ДI1СЦИПЛИНСКО н:аж::њавање прен:ршилаца, а 
одБИЈаЈУ се чак и захтеви студената за решење елементарних сту
~ентских потреба (пита:ње ме.нзе, или испитних рокова, на пример), 
..)а већину демократски ОрИЈентисаних професора била је непри
хватљива и нераЗУJl.'lљива нова оријентација студентског покре'Га~2 
нею,! чак њихово деловање сматрају велеиздајом, а непријатељск~ 
CX-~B I"рађанских сх-ранака према новој комунистичкој оријентацији, 
ЧИЈИ су професори били чланови или присталице, још више је 
заоштравао сукоб Тако ћ~ нпр декан ТеХНИЧIЮI' факултета оправ
давати позивање ПОЛИЦИЈе пред зграду ФИЛОЗОфСКOI' и Правног 
фаК~,~-те-х-а након одлуке о зю'варању Универзитета у децембру 
19з9,~ Декан Правног факултета на предавању пледира против 
сарадње са студеНТСКИј\I покретом и истиче потребу да се земља 

веже з~ CBor' CT~Por' савезника, Француску2.1. Сгуден'х-ски покрет 

се у 'IОЈ СИIуаЦИЈИ више оријентише на очување стечених права 
HeI'O на њихово проширење, а Акциони одбор на решавање акуТ'Ю1Х 
С'lудентсн:их проблеЈ\та у циљу привлачења што шире масе студе
иа'I'а у ОIШИРУ 'I'ЗВ Jlситних послова" ,25 
ДРУIИ све'I:СКИ рат изазвао је Meljy омладином, студентима 'гакође, 
н друr'аЧИЈа схватања, не са:мо на крајњој десници (присталице 
Д, Љотића и сл,) већ и у либералним и деМОl\:ратским Н:РУI'овима, 
l"Лада је напредни студентски пон:рег 'IeJ\Ia овог рада неопходно је, 
макар као СКИЦУ, поменути и другачија становишта,,2U Организације 
и клубове омладине и студената стварале су и Ј'рађанске странке 
са, поред оста.лог, нескривеНЈЛ\1 циљем за одвајањем својих при
сталица од УЈедињења Сl'удеН'I'ске омладине, Тако ће Омладина 

3емљорадниt.~ког пои:реrа почеlI\ОМ рата објавити ПРOI'Лас, и:оји у 
свом ca~p:a{aJY има аl\lбицију да буде аЛ'Iернатива октобарском про-
1"ласу УЈедињене студентске омладине, и у коме се заступа следеће 
t:-Iановиште: главна опаснос'I' за Југославију и свет прети од фа
шистичких др:ш:ава, :љихових тоталитарних поредака, агресивне 

спољне политике и расистнчке идеОЛOIије СТOI'а се у спољној по
литици треба ослонити на старе савезнике демократске земље 11 на 
Савјетски Савез, а у унутрашњој напустити политику примитивнО!' 
ШПИКОl\1УНИЗ1\Ia, склопи!и прави народни споразум, уклонити са 

власти недемократски и профашистички оријентисане данашње 
управљаче и борити се за социјалну правду, друштвени препород, 
сељачка права и задру,:жну др:жаву" Само 'гако, каже се на крају 
овО1' ПРOIласа, J\Iо:ж:е се ОЧУВ8IИ независна слободна ЈИ сло:нсна 

Ју~'ославија,2i ОС:l'але J'pa~aHCKe странке из 'IЗВ Удру:ш:ене опози
ЦИЈе такође деЛУЈУ на СВОЈе присталице са циљем :љиховог одвајања 
од напреднО1' СIудеН'IСЈШI- покрета и из :љеI'а је, према летку Уједи
њене студентске Ш'l'!ЈIaдине од 8.. 1 1940, отпало "укупно двадесе'I' 

~ о JlсспораЗУ~11I:\lа Ј[ С)Ћобllма са УЮШСРЗIIТСТСЮIМ плаСТЈlма спсдочс заПI1СIIJЩII 
са IIШОГIIХ ссдшща АI{ЦIIOIIOГ одбора у то прсмс. Оnдс се УI{азујс само Шl јсдну 
од Iшраt{ТСРIIСТJI'IIШХ. А ЦК СКЈ ЗаПIIСIIJШ: АО од 1. II 19-10 
:. А цн: СН;.Ј, НСП, 287..' , 
:. ПСТО, 712. 
" Исто, ЗаШIСIIIЩ АО од 12 VI 19·10. 
,. Захтсп .'1aTJIIIC1tC IIЗРСI{С да сс поtлсда Ј1 ДРУIа страна )!lIla бар I{аД јс рсч О 
IIСТОРllограФIIJII. псощl. ДУЈ-У прошлост. lЬсlt РОДОllачс.'lШШ Херодот l{ашс IШltо јс 
!:.сгопа IШ~lсра да у "ИсторItЈl1" опнше СЈШШШ дсла ГРЮl If ПсрсиЈанаца. 
• А ин; СКЈ, lIСП, ·IПО. Прс:'lШ ОЦСIIII УјСДlш.СllС студснтеl{С ОllшаДlJIIС ЗС~lљорад~ 
IIIl'ша • "~'pTl1ja јс сама IIздала опаЈ Ј[ СЛП'lНС прогласс, јср Шlјсдаll члан СТУДСltТ~ 
cl{or bll)lJa опе партије то Нllјс IШ написао IШ ПОТШlсао. А цк Cl;;:J, НСП, 452. 
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(20) демократа, земљорадника и радикала".28 Они су, у истом 
летку, означени као студенти СУМЊИВOI' поштења, СЛУI'е реatщије 
и нови Itoнфиденти полиције, ратни хушкачи који заједно са својим 
странкама и владом Цвеиювић-Мачек увлаче земљу у рат 11 
покољ за рачун енглеска-францускО! империјализма, Према за
нимљивом и значајноJl.t сећању Вошка Ћуричковића, "од познатих 
радикала отпао је Шиља Радовановић, студен'!" права, од демократа 
Ђоко Радовановић, од зем љорадника Иванн:а Тупањанин, ћерка 
Милоша Тупањанина, и Вукосава Гавриловић, ћерка Милана Гаври-
110виhа, У немоћном бијесу све ове странке су искључиле из својих 
редова дотадашње чланове са УНИЕерз:и'!'ета и почеле хуши:ати поли

цију да их ухапси 11 ПРОI'они" 211 
Напредни студен'!И, као одговор на осуду I"рађанских С'l'ранака, 
организују разбијаље ЊИХОВИХ зборова по Београду:lll као 11 зборова 
који држе )Кивко и Милица Топаловић,:1I Ма ItoЛИКО је нова ори~ 
јентација утицала на смањење симпатија према студентском по
крету у опозиционим ПОЛIпичи:им КРУГОЕима, те напуштање покрета 

од стране појединих студената, :њеI'ова снага и јединство нису били 
озбиљно нарушени, То се недвосмислено показује у сукобу са ствар
ним фашистима у Јуrославији, љотићевцима, до кога ускоро долази. 
Први сукоб у 1940. год између припадника "Збора" Д. Љоrића 
и радин:алскOI' "Словенског jyr·a" - са једне стране, а присталица 
напреднOI' студеНТСIЮГ покрета - са друге сгране, избио је на 
ТеХНИЧIЮМ факулте1'У 16 априла. Већ 6 маја напредни СIуденти 
разбијају збор присталица Д Љотиhа у кафани "Корзика" у 
Гробљанској улици, Међутим, до КУЛJI.lинације у сукобу долази тек 
у октобру 1940a~, а из тог сукоба напредни студентски покрет излази 
као победнИlС Тема овог рада не захтева посебну реконструкцију 
детаља у сукобу, али треба указа 1 и на врло реалне оцене нападача 
и њихових поступака од стране c-гудеНТСIШГ покрета Напредни 
студенти, наиме, одбијају инсинуације унивеРЗИ'lетских власти да 
се ради о СУlшбу две политичке оријенгације (комунистичке и на
цноналистичке) и саыим ТИМ две политичке I'рупе За њих су на
падачи само мала група фашистичких плаћеника који уз сарадњу 
полиције и, сада већ, за ОСОВИНУ оријентисане државне власти, по
кушавају да разбију напредни С'I'Удентски покрет, У подршци 
I3KBoj делатности националиста посебно се апострофира члан влаДG 
А. Корошец, кога напредни СIуденти овде означавају као немачко
-Ј1талијаНСКQI' агента Циљ је представљало уништење с'гуден'I'СИ:ОГ 
покрега да би у Југославији, по узору на СИ'1уацију у Француској 
и Румунији, МОI"ле слободно да се .. прибирају мрачне силе народне 
издаје, тамне силе фашизма и ропства, угњетавања и реакције" :1:: 
Почетак нове школске I'одине, као што се ВИДИ ј донео је нову 
процену међународних догађаја Утицај КПЈ на ту процену није 
потребно посебно доказивати, као и одређивање делатности студент
ског покрета на основу ње Уједињена студентска омладина путем 

:\ А ЦК CltJ, НСП, 452. 
:! Б. ЋУРIIЧI{ОВItIl, Нап, ДС]IO, СТР, 38,1-385 
)' Исто, стр. 386-387. 
н На11реДIIС СТУДСIIТЮIЊС 10. IП 1940. разбlljају збор Ј\IНЛIIЦС 'I'ОIIaЛOlшll, rОnОРllла 
11:1 збору раДllица о нспрапсДНОМ нападу CCCP~a на ФIШСltу .. ХРОIlОЛОГIlЈа раДЮI'l~ 
l;:or пон:рста у србијll, 11, Бсоrрад 1!Ј6!Ј, стр. 365. 
" О TO:'lle ПIlШС у: Др БраllllСЈlаll ГЩIГОРllЈеПllћ, Нашщ ЉОТIII)сnаL{а Ilа СТУДСIIТС 
ТСЮIIIЧ!{ОГ фаltултста у Бсограду Оl{тобра 19-10. 11 растураљс ЉОТIЉСПОГ "З(iора". 
IIсторJtjСIШ гдасшш, 2, HIG3. 
11 А Цl;;: СК,Ј, НСП, 405, 
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летака обавештава студент-е, омладину и сву ПОштен у јаВНОСI о 
СВОМ неслаr ању са СПОЉНО.i\I ПОлитиком владе која је "повела по
литику припремања _ предаЈе земље империјалистима Рима 11 Бер
~HHa и ЧИНИЛа иы l~КШ~ услуrе и концесије у економском и ПQЛИ
!~Ј:IЧКОМ попIеду, да)е ПОТIIУНО спремна да изда независносr- земље 
~.a би саЧУDала CB.OJ€ каПиталисr-ичке позиције" ,з.ј дакле неслаr-ање 
С,l .пол.~rиком и~даЈе Дипломатске односе успостављене са СССР-ом 
С,r)д,еНIИ oцe~YJY као недовољно искрене са југословенске стране 
). ОС'Iалом, ~РОЈНИ студенти су ОМ€I-ани ОД стране полиције ПРИЛIfIШЈ\.~ 
дочека СОВЈетске r-рговинске делет·ације (30. јун) и првor- совјетскот 
Посланика ВИКIора Плоrњин:ова (6. јул 1940,), што је само пока
~ивало ш~а влас~ мисли о симпатијама народа према CCCP~y, 
~aљe, кщ!\.е се. у Једном другом летку Уједињене студент'ске ОМШ1-
.и:I1не пред и:раЈ 1940, "уместо да већ једном пође ДРУIИМ путем и 
учини све ради подизања одбрамбене снаге земље, влада Цвет ко
l:!!'lћ~Мач"еК-Корошец припрема нове ПРОl'оне, тзв. радне јединице' 
~ ~ОЈСЦИ3" за КОЈе беOI'радска полиција већ прави сп~скове,' а у l\.Qje 
хоће да смес'IИ све народне, радничке и студентске борце, све на'
боље браниоце националне независности"311 Ј 
Посебан отпор напредне студент'ске омладине изаЗвала је Уредб'l 
о OIраничењу уписа Јевреја у школе и на Универзитет, 5 ОКТОбр; 
1940_, Њоме се, по l\Iишљењу СI,удената, наIовештава "корпоранlВНО 
уређење по уr'леду и рецепту суседних фашисr-ичких земаља" о. 
IИме се "и код нас почињу да одређују више и ни)ке нације", 
Прикривени шпифашизuм, И~ 1аКI'ИЧКИх разлога у ПОЛИIИЦИ КПЈ 
од по.ловине 1940, по~ УтицаЈем измен:.ених међународних ПРИЛика, 
IIOClaJe СВС нзра:нпщ<.l караКIериспнш у деловању и оријентацијrr 
~IапреднOI' clYAeHlcKor Iюкреr'а и овим О'IПОРОМ ПРО'I'ИВ расисr-ичкor 
:.Јакона заиста потпуно О'Iворен 

IlopeA већ ПОl\Iињаних, посебан значај у обавеш-гавању с'тудената 
I-~Ma ЛИСI напредног студентскш, покрета, .. орган С'Iручних, ен:оном
ских, културних И СI10РТСИ:ИХ удружења на Београдском универзи
,~~J~" ТО је, заправ?, лисr- "Студент" l<оји у току CBor, излажењD., 
,ЈО.ОЈ цензуре и i\юr-УnНОСIИ д? се после треће забране укине, че'IИрн 
П) Ia M~~a име: ОД 15. IП 1937 "СIудент" ОД 1. II 1939. "БеorраДСЮI 
СIУД~~; , ОД 24 Х 1939 "Наш студент" 11 ОД 4 VI 1940. "Нови сту
Аент '" МеђУIНМ. покушаЈИ да се ставови напреднor c-гудеНТСl{Qf' 
п~креlа преr.ш. фашизму, рату и одбрани земље утврде само на 
~ .... HOBY садрл~:а]а ОВОЈ' листа у периоду од склапања Пакта не МОТУ 
аИIИ УСП~ШНЈ1 Прво, збоr ТOI'а што лист нередовна излази (у овом 
пер:юду Је изашло само 7 брОјева) !{ао и стот'а што је последњи 
GpO] изашао б ХI 1940 I'одине Друго, што на основу тога мшкемо 
реконструнсаrи само промену оријентације Сl'удеНI-СИ:ОГ пон:рета после 
:клап.ања Пакта. а нс и постепено напуштање те оријеrпацнје у 
.'Ј,РУЈОЈ половини .1940, 11 првим месеЦНi\Iа 1941, ГОдине, Значај 'ЈВО! 
~'~~Bopa з ... аПЈ~аво, ]е у ''IOMe, Ш'IО се у llИСТУ намењеНОi\I студеНПn,ia 
. лазе. ОрОЈне инфОрМ,ЩНје о напреДНОЈ\I cr-удеНТСI{QМ пои:рету !I 

љеГОВОЈ депаНiQСIИ. aJl!'1 и У IQi\Ie ШI'О је он својим садржајеi\I 
усмерен н::а афирмаЦИЈИ орнјеНlације сr-удентскоr' покрет<.1, pa~-

" ИСТО, '155. 

:: J;5'ц~1 ~iiЈП' н"УсЦпlТ~I! је 11 !lОС,'lеДЉll здтпорешщ Jlз ltolщеllтраЦIIОIIОГ логора БШlеl1е. 
., " 1 .. 0. 
;9Зј~~~:аТIIII •. CTYдeIlT·~. јс ПОI'OIIО шта~ll!'Ш I(до фОТОТIШСI(О издаље. "СтудеIlТ" 
ссо Беог~';:~~ОТJf~ЈСО 11".ддње). Београд 19.7. IIздаЩ~'1Il: УшщеРЗllтеТСЮI одиор rIt 

• 11 • IlIIпер:штет(:н:а GllБЛlfотеlЩ "Светозар МаРI(ОDпli" у Београду. 
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јаш~ењу те оријентације 11 придобијању ПОДРШI{е студена1'8 за ТaI{ВУ 
ОРИЈентацију Случајниы стицајем околности промене оријентације 
напредна!' студеитскOI' покреIа, када је реч о овој теми, ПОIl::лапа 
се са ПРШ.'1енама имена листа. 

"Београдски с-тудент" у своја ХрН изашла редовна и једном ван
редном броју неДВОСZl'1Ислено подржава анrифаШИСIИЧКу оријента
цију, осуђује ратне 'припреме фаШИСIНЧКИХ земаља, указује на 
опасност по независност ЈУI'ославије и подржава 11 афирмише при
преме за одбрану земље, нарочито аКТИВНОСЈ Сl-удената Београд
ског унивеРЗИ'I'ета у 'ЈОМ пorJIеду 

Пећ у првом броју (1 II 1939) н на првој страни објављује се текст, 
потпиСан од стране редакције, под насловом "Јединст-во омладине 
у одбрани земље\< Када је земља у опасности, каже се у '10М 
Tel{C'I'Y, неопходно је уједињење целокупне омладине и :њена са
радња са народом, а у циљу одбране граница државе, Такво једин~ 
ства манифестовано је у заједничкој прослави 1 децембра од стране 
омладине, студентске и друге, и ратника, инвалида и официра 
f:lojcKe, "која је пре више од 20 IоДина својом храброшћу одушевила 
цео свеЈ, а својом ИСlрајношћу у великој ~'раI'едији изоблич:ила 
варварство нмперија.лИ:Е\lа и cOJIAa'IeCKe" Исти број ДОНОСИ чланак 
Др Б С Марковића .. С'I'удеН-IСЮl омладина је доказа.ла да се поред 
llQвечанства мо:ш:е волети н своја земља" Аутор тадашњу студеН-ЈСКУ 
омладину оцењује ю:ю ону којој "пар-rизанс'IВО више не су)кава 

Iшдике, она се ослободила 'узаннх ДОГМИ појединих докrрина н:оје 
замућују ПOI'дед на ИСIИНУ, она је поново постала дисциплинована, 
широкогруда, родољуби ва и човекољубива" По аутору, довољно је 
погледати само наслове студеНТСIШХ приредби 1938, па видети да 
се ради о омладини која је дубоко повезана са народом и његовим 

интересима, са родољубљеl\l сопе-Iвених очева који СУ дали своје 
животе у I светском рату, -Ј'е о омладини која се истовремено бори 
за идеале социјалне правде, слободе и независносп[ Сумња у родо

љу'бивос'!' омладине нема основа l\:а:ж:е се у овом чланку и посебно 
нar'лашава: "Зар се треба бојаIИ да ће ДУ:ЖНОСIИ према отаџбини 
3ilслепити (шrампарска rрешка, из контекста је јасно да треба да 
С'Iоји реч занемарити - Т Ј .. ) они чији другови својИI\,t гробовима 
у Шпанији обележавају своју одшюсr идеалу човечанске правде?" 
Таква омладина, I\:аже се на крају ОВОТ' текста, није данас више 
наша брю'а, она је данас наШа нада, Као што се види, оријента
ција студентског покрета IШ одбрани земље од нападача довела је 
до опште подршке од стране с-таријих, па чак и до оваквих пане

t иричних 'Текстова од стране професора Универзитета 

Два теКСlа, која :су овде нешто шире komeI-парисана, само СУ део 
мноштва теl{стова у овом броју У којима се директно говори о анти
фашисн[чкој оријеН18цији Сlудентскor- ПО1{реr-а и њет-овом опреде
љењу за одбрану земље Таксативно навођење само неколико при
мера из овог броја ПИС!ёl то најречиrнје показује Редакциони одбор 
помиње манифестације Сlуденати - "комеморација палим студен
тима за одбрану О'lаџбине и прослава Дана Уједињења" - као 
доказ против тендеНЦИОЗllor и необјеКl'JШIЮI' приказивања студенаlt1 

као рушилачке, анпшародне и аННlДр:жавне генерације АI\:ЦИОНИ 
одбор у свом Шlампаном извеш-r-ају посебно издваја сарадњу и 
l\lеђусобно разумевање професора и студената на Универзитету 
::;алажући се, истовремено, нарочито због ратне опасности, за што 
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, • ближу сарадњу и са СIудентима на ос'салим универзиrеrима у 
,) ЗС}\1ЉИ. Мировни одбор позива студенте у акцију за ПОl\10h :Ш:РТВalШl 

рата, нарочито из Шпаније и: Кине, као и за помоћ :,ш:р!'вама аНти-
семитских прогона, наРОЧЈПО с!удеНТИIl'Ia ЈеврејИ!lШ побеглим или 
протераНИ1\'l ИЗ Немачке Лист 1зкође ДОНОСИ ПИСi\Iа захваJIНОС1И 
Соколске ж:упе Београд упућена Студентском мировном одбору н 
реI{ТОРУ Универзитета, зБОI' масовног учешliа студената у њиховој 
прослави и манифестацијскОј поворци кроз Београд 1 ХII 1938 
године Одштаыпано је КOJI .. шлепю ПИСМО Ан:адемских удру:жења 
БУI'арскнх СIудената у коме се београдским колегама предлаже 
сарадња II што I'ешње Dезс, особито значајне због УI'рOlкености обе 
земље од спољњеI напада, а као прилor сарадњи баш{анских народа 

на одр:ж.ању мира Одмщ~ нспод штампан је одговор студената сла
НИС"IИК~ на БеограДСКО~'l УЮ,шерзитету у кш,_rе се на такву сарадњу 
прис!'а]е На краЈУ, оваЈ БРОЈ доноси информацију о брошури Јосифа 
Лаша, I'~нералног секретара YHНJ~ eHI-леских студената, у којој се 
:(РИ'I:ику]е Минхенски спораЗУI\'I, Јер се њиме не Спасава мир већ 
ЈuчаЈУ aI'реси:вне силе, а нar-лашава ПОI-реба да САД Еоде ПОЛИ'!'ИI(\

разлико~ања н~падача и :жртве, као и потреба да студенги учествују 
у сваКОЈ аЈ(ЦНЈН у прнлот' жртава напада, нарочито у IJ11панијИ Ј[ 
Кини 

Као и пре-IХОДНИ н следећи број "БеО!'радскor- студента" скоро је 
ПОIЛУНО посвећен борби ПрОIИВ фашизма И за независносг земље, 
У уводнику "Најпреча дужност" наглашава се па'Z'риотизам студе
ната и љихОва везаност за традиције раније ОСЛОбоднлачке борбе, 
па се каже, поред ОС-I-ало~', н ОВО: "Гајећи у СВОјим r-рудима топлу 
љубав преi\Ia свему шI'о Је УИС"IИНУ национално, према СВИI\'I позн
lИВНИI\-I вредностима наше прошлости, задојени најузвишенијИi\I 
идеЗJIИМЗ Цивили:юваНОI- света, :.\-1И смо спремни да као и наши 
претход!'lНЦИ Ј:tЗ херојСI(ИХ ,година ПРОШJIО!'а рата поново задивимо 
све СВОЈе ПрИЈатеље и УЛИЈемо страх у кости наших непријатеља, 
спрем~и смо да крвљу, младошћу и :Ж:ИВО1има бранимо и одбранимо 
дело Јунака - неповредивост !раница и државну независнос'I" У 
~ланку Васиља Поповића, препуном националне пате-r-ике рdдољу
Dнве реr-орике - искрено!- од.Ушевљења за c-r-удеrПСКУ паролу 
~БраННћемо зеI\IЈ~У" - Ka~Ke. се и o~o: "Покретачи народнО!- осло
оођења нису БРОЈали ни ора] неПРИЈатељских 1'опова, пушака, са
Оаља и ко.ња као пно ни Њихови достојни млади ПОТО1','ЩИ не броје 
Данас брОЈ ~виона, 'Тенкова, lI-IИтраљеза и аутомобила," ИСIИ број 
доноси rr ИЗЈаве десетак професора о улози и значају омладине 
у ?дбраюr земље, као и I'екст о опасности за незаВИСНОСI Југосла
НИЈе од Д, ~опtћа н њему сличних издајничких епеменюа У -оквиру 
OB~ теме ни]е.' ;\шслим, даље потребно писати о садрж:ају ово!" Ј[ сле
дe~a ~Ba БРОЈа "Беоr-раДСI(QI' студеН'I'а" Очигледно, његова оријента
ЦИЈа Је потпуно јасна 

Први број студеНТСIШI' I'ласила након склапања Пакта Немачке са 
СССР-ом, сада веn' под именом "Наш студент'\ изашао је 24 Х 
1939, Јодине, У Њ~MY се од с'тране Удружења студената за мир 
ПОЗИВа на ~1(адеМИЈУ, заказану за 27, Х 1939_, "у што већем броју 
кан:о би заЈед-н~~чю,r манифеС1:0вали СВОју мржњу према импер;ија
,11ИСН[ЧКОbl рату , Међу'гим, наЈбољи по]{аза-r-ељ промене оријентације 
студеНТСКОЈ' пон:рета. након ПаЈпа и нове ПОлитике КПЈ је садр::ш:ај 
дРУЈ'ОЈ и тре!;ег БРОЈа "Наше!' студеН1а" (7, ХП 1939 и 1 П 1940) 
Стога ће- Се овде heW-1-О више говорити о тим бројевима Лис'Z-а. Дога-
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i)ајима с краја новембра (сукоб са националистичнЈИ оријентисаним 
студентима и комеморација адмира лу Гепрату); прве пОловине де
цембра (затварање Универзитета, одлаr-ање OmuteC-I-удентског збора 
и демонстрације) лис'I' је посветио посебну пажњу. Разлог за изб-и
јање сукоба види се у завери целокупне реакције против Уједињене 
студентске омладине, Поред некадашљих припадника "ОРНАС-аll и 
данашњих припадника "Збора" и нСловенскOI' југа", каже се у 
уводном 'l'eKcTY овог ЛИС'I"а, који нередима и терором покушавају 
да разбију с'Z".Удентски ЛOl(рет, а -на њихове провокације студенти 
су већ. навикли, на страну ПРОТИВНИl{а студеНТСI(ОГ покрета стају и 
понеки некадaunьи чланови Уједињене студентске омладине из раз
Ю1Х с'!-уден-r-ских l{лубова грађанских с'т'ранака Њима се прикљу
чују и неки професори непријатељски расположени према, каIЮ 
се то у ЛИС'1-У назива, мирољубивој акцији студена-т'а, Те чињенице, 
ка:же се даље, I'oBope о почетку систематизоваrне и комбиноване ак
ције против студентскor- ПOl(рета На оптужбу да се антиратним 
ставом заправо помаже Немачкој, то се овде 'назива "одвратне :ИЕ
сипуције и l{левете'\ одговара се ~еr-а'Z-ивно и подсеfiа на припрему 
МИ-ТИНI-а против pa'I'HOI- терора и осуду стрељања у Пра:хУ. Борба 
против империјалистичког рата је, ис"говремено, и борба ПРО'ГИВ 
немачко!, империјализма, борба против аI'ената оба ратна табора и 
против било Kojer- вида ратно! ХУ'ш!(ања 

Посебна кри"r-ичност у ОВОI'l1 И с.ледећем броју показана је према 
Демокра'Iској странци Њој су посвећена два велика члаНI{а: 
"Саопштење C1-удеН-IСКor" демократс!юr- клуба" и "Још једном о 
ДеМQ](ра'IУ'" Повод :Ја први текст је одлука Централног одбора 
омладине Демократске странке и вођсгва странке, објављене 1 ХII 
1939, у беOI-радској Ш-I-ампи, о суспендовању управе СтудентскОЈ" 
демократскО!- клуба и искључењу из странке Станка Џингалаше
В1'1ћа. Студентски демократски клуб, каже се у тексту саопштења, 
одбија обе одлуке н протествује ПРО1ИВ њих И недемократског да
't.]Ина на lюји су донешене ИС'Iовремено, студенти де:"lIOкра-1"И, међу 
љима је као и I\lеђу другиI\'l ПОЛИТИЧI';:ИМ I'рупама на :Универзитету 
било комунис-r-а lшји по заДаЈ-КУ Партије раде у I-рађаНСКИi\-I стран
кама, јавно прои:ламују своју солидарност са "Уједињеном студент
СН:ОМ омлаДИНОi\-l и њеНИ!l-I анга:жова:љем у борби против увлачења 
земље у рат Не штеде Се речи ни у осуди вођства ДемокраТСI(е 
С1"ранке чију ПО.1IИIЛКУ од почетка рата оцењују Iсао прелазак на 
С--I'рану реакције н народних угњетача, а све са циљем увлачења 
::емље у ратни врr-ЛQI- То је основни разлог и за суспендовање 
управе С I'yAeH'fCKOI' демократскОЈ' клуба и за стварање -1"зв, "АI{ЦИО
Eor- одбора" са задатком да изврши поновни упис чланова, а несла
l-ање са OIпобаРСЮlЈ\1 прor-лаСО1\l Уједињене c-гудеН-I-СI(е омладине Ј-[ 

са деl\ЮНС-I'рација!'l'I8 од 14 ХII 1939, то су разлози који се ПОМИЊУ 
У' одлуци о суспензији Управе, тек су поводи за ту одлуку, Вођство 
Демократске c-1-ранке оп-гужује се и за две неистине у образложењу 
своје ОДЛУI(е: прво, да су студени! демократе саслушани од стране 

ЦентралнOI' одбора и, друго, да је тзв, "АIЩИОНИ одбор" изабран 
од C'IpaHe веnине Напротив, каже се у саопштењу Студентског 
деМOI(ратског l\:луба, само су два члана управе имала некакав 1(011-

такт са вођством сграю(е у вези са ови!\! питањима 11, друго, ТЗВ 
"Акциони одбор" је на изборима добио само пет гласова, 
у другом тексту KOi\IeH-1"арише се и осуђује ш{ynљање тзв 
демон:рата" око новor· листа "Демократ", каО и против 

"младих 

њиховоr 
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щџ'ажовања У борби ПрО'I ив C-IудентскOI- покре'I-а Они се ПрOIла· 
шавају ратним хушкачима, а оценом да су они "само бедни из
вршиоцн наређеља CBOj~IX господара, интриган-гн и \безкичмењаци" 
доводи се у литање љихов морални лик, "Млади демократи", каж:е 
се даље у том tekcr-у, имају амбицију да преузму вођство у :,~TY
дентском покрету, да разбију јединство Уједињене С'Iудентске омла
дине и да c-гудеНIСКИ покрет си:рену у другом Јправцу "Њима (и 
љиховиМ патронима) у ствари смета снажни студентски пон:рет 

из кога су избачени као штетни ОРI-анизмн, њима смета неразлучно 
Ј1 сна:ж.но cr-удеНIСКО јединство, њима смета јединствени антиратни 
:Ја:мах једне младе и одушевљене студентске генерације, њима смета 
наша одана служба народу и њеI'овој будућности". 
Овакве оцене Демократске странке од стране "Нашег студента" 
заправо су имале, без обзира на ПQвишен тон и не нарочиI'О брияс
љиво биране речи, начелан карактер, Њиме је Уједињена студентска 
омладина осуђивала не само ову него и политику ост'алих странака 
на почетку II светскОЈ' рата, њихову спољнополитичку оријентацију, 
како је она тада види и посебно и нарочито, непријатељско др:жање 
према Уједињеној студентској омладини и њеној новој оријентацији 
и покушај е да се Уједињена студентска омладина, путем изласка 
љихових ПО.JIиr-ичких присталица ИЗ ње и путем суспендоваЊi:1 

управа њихових ПОJIИ-IИЧКИХ Ј'рупа на Универзитету, разбије и 
уништи О неуспеху 1'01' покушаја већ је раније говорено, а према 
информацијама OBor ЛИС-I'а од покре'I'а и Уједињене студеНТСl{е 
Оi\Iладине отпало је само 32 студента,. 
Посебна пажња у броју 3 "Нашег студента" (1, п 1940), између 
ДРУГОI' и трећег броја штампаних у Крагујевцу и 3аr-ребу је, поново 
под бројем 1 (23 ХII 1939,), штампан још један број, посвећена је 
ОПШlестудентском збору од 21 .. 1 1940 I'Одине, Са њега се доносе 
две декларације: прва је у вези са општим делом реферата Уједи
љене студентске омладине, а ДРУI'а је названа "општеполитичком", 
Обзиром да се ове две декларације међусобно делимично поклапају 
овде ће се неш'IО више рећи сш\ю u другој, Рат се са обе стране 
карактерише као неправедан, противнародни и империјалистички. 
л.Нf-лофранцуски З8војевачи теже проширењу рата увлачењем малих 
др:rкава Скандинавије, Балкана и Блиског истока, Њихово објашње
ље да се боре "зп одбрану демокраIије, слободе и цивилизације" 
је лажно и неискрено Њихова целокупна aI{'HtBHOCT је "уперена 
на формирање .нових фронтова прот"ив Немачке и Совјетског Савеза", 
а рат СССР-а ПРО'IНВ Финске 1{араК'Iерише се као "драгоцен допри
нос ствари мира и рушења империјалистичких планова за напад 
на Совјегску Унију" На крају дела декларације који се односи на 
спољнополитичка питања захтева се ШТО хитније оканчање Иј\ше
ријалистичкОЈ" рата. У другом, унутрашњеполитичком делу декла
рације, цела влада, што се посебно наr-лашава наIШН искуства од 
14, ХII 1939, н раЗОЧClрења у Сl'авове Влатка МачеlШ, се н:арактерише 
l\.ао влада 'која води земљу у рат на страни енглеска-француског 
блока У томе је помажу и све реакционарне и ратнохуши:ачке снаге, 
нарочито з601' "провокаторске сарадње беОI"радске владе у прљавом 
делу формираља антисовјеТСКОI блока на Балкану", Подршку 
реш{ционарних CHar'a влада 1'11'l1а II у погоршавању социјалног и 

економскоТ' положаја најширих слојева С'I'ановништва, као и у поја
ЧClњу терора над напредним 11 мирољубивим снагама и отварању 
концентрационих JlOI'ора за такве, СтудеН"I"И се, наравно, позивају 
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ды се, пронш 'Јшше ПОЛИ'l'ике владе 11 IbeИIlx реакционарних савез
нии:а, одлучно н храбро боре, 

~/ ~OBOM броју је" поред I-елеI'"раi\lI<l немачком амбасадору О коме је 
и~ћ Ј"оворено, оБЈављен и 1'e!leI"paM студената са ОпштестудентскOl 
:нюра упућен француском амоасадору. У њему се протествује против 
нрогона мирољубиве омладине 11 Јрађана (комуниста ФраНЦУС1{е _" 
т Ј -Ј, као н ПрОI ИВ тежље крупне, француске буржоазије да у рат 
у:зуче ШIО, више ;\-"iалих зем~ља Такође је на Општестудентском 
:ЈООРУ УСВОЈено. и у овом БРОЈУ "Наше! Сl'удента" објављено, писмо 
"Поздрав млаДОi\'I нараШIају Француске" у коме се француска ОМЛf}
,'џtнa уверава да беOl'раДСЮI студенти не Ј"аје никакву мржњу према 
Француској и њеНОј\I народу и према њеној омладини, већ се боре 
саi\Ю ПрОНI8 рата Н ратнохушкачке aIсције француске буржоазије 

.,Ми "смо се дивили аН'IифаШНСIНЧКОМ покрету францускоr- народа 
1936," каже се у овом писму, али се, истовремено, наI"Лашава зала
Ј-шье беOI"радскО1- с-гудентскщ- покреIа против ра"IНИХ изаЗивача из 
редова ФраНЦУСЈ{(~ реакције 

(адр.:ш:ај OBor- броја не саl\Ю Ш'ЈО недвосмислено и jacHq показује 
диреl~"l'НИ и ОДЛУLrујући у-п-щај КПЈ и њене нове оријентације већ, 
што Је посебно каршпеРИС'l'"J'IЧНО, чак и њену теРМИНОЛОI'ију и ре
ј'UрИКУ Заправо, ЛИСI је у периоду излажења ПСIд именом "Наш 

(; {-уден-т" пропагирао пол"ииш:у к.Оi\IННI'ерие након ,склапања Пакта 
Са HOBOl\1 променом имена, 0130 поклапање је случајно, ЛИСТ има 
!!.РУI ачији садржај 
Први број "Новог С1удеюа" НЗIШЗИ 4 У! 1940, ДРУIИ 15 ,VII, а 
"lрећи 11 гюследњи 6 XI 1940 године ПаЋОЬИВО ЧИIање текстова 
ОБа три бројCl, са циљем I!здвајањt:l l'eKCTOBa о фаШJ-IЗi\-IУ и рату, 
;(онеће врло мршаве резулта-rе, Три издвојена текста тен: инди
ректно су везана за ову Iему Први је приказ филма "Петар 
Dелики" lсоји се овде помиње више з601' 1'OI-a ш"го је из литературе 
гшзнато да је фИЛi\I у Совјетсн:ом Савезу гюст:ш'ао веllИКИ 'успех, 
да JЪ':'!rOBOl\I приказивању присусr-вују скоро све истакнуте поли

lичке ЛИЧНОСТИ СССР-а, Ie да се, према проценама дипломаrа и 
нзвешrача из МОСlше, ОВШШОi\l јавном ПОДРШ1{QМ филму заправо 
упућује "порука" Немачкој, Филм, подсећамо, говори о стварању 
;,lQдерне и моћне руске држа13е, као 1-1 о победи над нападачи:ма са 
зппада (Швеђани) Друr-и leJ<C'I је Ј<ратка белешка о Уредби о 
НЈучав~њу страних језин:д по среДIЫЛ\I школама - по њој се фран
цуски Језик почиње учити од треЬеЈ', а немачки од ПрВОI' разреда 
l"амназије На крају, доноси се КОi\шлеlан ~еКС'I Уредбе о QI"рани
'Iењ.У ШI{Оловања деце јеnрејСlюr- порен:ла О ТО1\-1 расистичком лро
нису и реакцији напреДНОf' СIуденI'СКOf' покреr-а на њеI-Ово доно
щење већ је и раније Ј'оворено 
Дакле, од 51 -I-екста само три, 11 -10 врло посредно, говоре о рату, 
одбрани зеl\Iље н фашизму, Чинн се ништа. Мук Ни једне речи 
(Ј тада сиrурно најакrуепнијим шпщ.ьиi\ш Чинн се, "J-аЈсође, да је 
читав С'I'уденхскн покре"I' у дефаНЗИВII, а текстови у ова -I-РИ броја 
",ао да IO потврђују Пише се о "синдикалистичким" питањима сту
дената, о мензи, домовима, НСПЈ!'l"НИ;\I роковима, раду појединих 
удружеља, спортским приредбама, итд, ПОЛИ'f"ичка питања се скоро 
не додирују, а жалбе з601 неРClЗУј\IеВаЈ-hа студентси:их захтева :и 
:њнховоЈ' одбијања од стране универзитеI'СКИХ власти понављају се 
у више наврата ДClкле, да се понови још једном, мук Међутим, 
ћlшн:да је -l'aj ;\IУК l\IHOf'O речилrји ОД CBaKor- говорења Ако је "Бео~ 



l-радски студент" јавно и повишениJl.'1 'тоном пропаI'ирао нову поли
тх,јку Коминтерне и КПЈ, онда nУ'I'ање "Новог студента

Ц 

такође не 
може бити без значења. Постепено напуштање ове ПОЛЈпике од 
стране КПЈ и напредног студе:нтскor' покрета манифестовало се, 
дакле, у овом случају ћутањем о оним ПИ'I"ањима на lюјима !-т'ако 
Jl.lHOГO инсистира "Беor-радски С'Iуден-rll Свакако, то (не МОЈке бити 
С1lучајно, а резултати раније анализе показују који је разлог овом 
ћутању 
Без то!' постепеНОЈ' наПУШIања политике узроковане Пактом, особито 
приметне од почеI'ка друге половине 1940" 11 У политици КПЈ и У 
оријентацији напредног студентског покрета, не би се могла разу
,,1ети ни истакнута улш-а припадника напредних студена"га у отпору 
према приступању ЈУI'ославије Трајном пакту. О учешliу студената 
у демонстрациј ама од 27, марта, њиховом доприносу дељењу летака 
Партије у току демонстрација и говорима истакнутих студентских 
активиста као доприносу раДИ1{ализовања захтева демонстраната, 

пеn је код нас доста писано, Почетком априла 1941. на конферен
цији КП на Универзитету доне'Iа је одлука да се студенти IЮМУ
НИС-I'И раЗИђУ кућама и да раде на припремаљу народа за одбрану 
земље Њихово запажено учешће у аПРИЛСКQМ рату и нарочи-го 
НОР-у била би већ друг·а ·гема. 
Склапање Пакта о ненападању између НемаЧI{е и СССР-а утиче 
на политику КПЈ и напредни С'I',Уден'IСКИ покре-г као саставни део 
IШМУНИСТИЧКИХ покрета у земљи_ У раду су се покушали бар наго·· 
nес-гити одговори на питања у коликој мери и како се утицај склоп
љеног ПШ{-I-а манифестовао на КПЈ, али, истовремено, то је и по
кушај утврђивања односа КПЈ и студентског покрета_ При томе 
(е, и у случају Партије и у слуtшју напредних студената, истражи
нање усмерсша ка ЉИХU8ИМ С'1'авuнима и оријентацији Питању де

ла-пiOСТИ посвеnеиа је много мања па:жња али се, наравно, оно није 
1\ЮГЛО, нJtпи хтело избећи' Амбиције овог TeKc'ra биле су само да 
буде један од ПРИЛQI"а истраживању комунис'Гичког лшсрета у 
периоду 1939-1941 године. 
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ЖАРКО ЈОВАНОВИЋ 

ОuуденШске и радНllчке демонСШраЦlIје 
14. децембра 1939. године 

~Збиј ањем другог CB~TCKOГ ра'1"а фашистичка Неl1а чка покоравала 
Је европске државе ~eДHY за другом, Савезничка Европа, која је 
двадесет I'одина раЮ'ljе славила велику победу над том истом Не
маЧI<:ОМ, споро се будила из победничке опијенос'I'И и тешко схва
Јала озбиЈЬ'НОС'1 новонастале си-гуације I-Ьена дипломатија није 
)келела да се замери Х~плеру и њеrовим савезницима, па је ПО мир
љивим тоновима наСТОЈала" да ra уд?бровољи, дају1:iИ му уступак 
за уступкоl'l1. 2Кр'т-вована Је АУСТРИЈа и Чехословачка, јер вој
нички нису биле спремне да Хитлеру кажу - :не! МеlјуТИМ, Х.и"гле
рови апетити су били веома веЛI1IШ Користеhи неспремност савез
:нюса, њихову неодлучност, попустљивос'1", као JI неслOI-У, он је 
деловао BeOl\'la брзо Њeгo~a добро ?пре"'lљено. pa-Т-IIа машинерија 
припремала се за нова осваЈања, док Је диплома-Iнја спремала терен 
за нова поробљаваља, 

На. удару Ј:Ситле~ове диплом.атије нашла се :и Краљевина Јуr'осла
ви]а, }ШЈа Је СВОЈИМ ~олож:а]ем на БаЛI{ану чш-шла скоро идеалан 
полигон за даља осваЈаља :на Истоку, 3ато је Хитлер, још одмах по 
долаСI{У на власт у, Немачкој 1933 годнне, поред осталоr- УЛaI-ао 
изузетне ~апоре да Је економски ПОЛИТИЧКИ веж:е уз себе Њеl'ова 

дипл?ма-r-ИЈа на:uла је У нашој зеыљи дос! а савезюша у корумпи
рЮ-IOЈ буржоаЗИЈИ и влади др Милана ОI'ојадиновнl1.а, а касније н у 
влади Цвепсовиh-МачеI{ 

Влада и буржоазија Краљевине Југославије, уместо да припремају 
земљу, за одбрану, од фашистичке агресије, појачавају при-гисак Ј1 
врше ЈОШ СНЮКНИЈу офанзиву на све оно што је било напредно Ј! 
прогресивно у земљи.! 

Напад владајуhеI- режима на прогресивне cHare допринео је још 
~ржем фконсолидовању свих ПРOI'реСJIВНИХ поr'енцијала у земљи, 
РO'I'ИВ ашистичке опасности "у томе је велику улоr-у однrрао нап

ре;:tНИ студентски по}{рет, посебно на Беоrрадском универзитегу, 
КОЈИ ~e после дo~aCKa Јосипа Броза Тита .на чело Комунистичке 
паРТИЈе ЈугослаВИЈе и њене реорr-анизације и обнове Савеза КОМУ
НИстичке омладине ЈУI'ослаВИЈе, све више развијао, бујао н јачао:l 

: Бо~~Шо ~УIНlЧI{ОIl,",II, Деце!'!lбаРСItС де:\IОllстрацнје у Београду 1939, ,;Четрдесет Ј'О' 
ДllНа, Зuорюш ссlНl.lьа aliTJlUHCTa југослоuеllСI{ОГ реПО.'lУЦlIОIЩlШОГ Р:ЩIIII'Ј!{ОГ 
!I0lipcTa, 19З5-19Н. щь. 1. Београд, 19fiO. стр. '130, 
• ~JCДIIЊClla СТУДСIIТСIЩ Оl'll.'1аДIШ3. llРПI1 пут 1IСТул3. са зајеДIIII'1ЮШ JlpOrp3.~to:\I 113. 
IIЗUОРН:\Ш за упрапу ПРз'UШЈЧltoг УДРУЖСЊ:1 1931, ГОД1lНС, У Ујсдиљсну с'rудеllтсltу 
О:\Ш3.ДlIllУ ушло је :10 УДрущ:ења 113. Н:ОIIГРССУ. ,ШРШlа 1938. ГОДIШС, lI3.преДIlI1 сту'* 
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QцеI-ьујуhи развитак напредноr- студеН-I'скоr покре'Т'а, нарочито на 

БеограДСI\:ОМ унивеРЗИ'Iету, Иво Лола Рибар, секретар СКОЈ-а, је 
1938, IоДине, писао да је 'То "nО1среl' 1СРОЗ 1сојll једно поколеље т-еж1.{ 
1Ш животу и 1са циљу: 1са свесној служби народу, друштвен,оЈ,! за
да1'1СУ zенерацuје народне юиедиzе1щuје 1соју хоћеЈtO да Сl'ворu.~tO:'Ј" 

Што се бр:ж:е приближавало избијање ДРУIОI' CBeTCKor' рата, то се 
све више заОШ'I'равала поли'r'ичка ситуаlJ;Ија у Краљевини ЈУIосла
вији 3боr- снажноr' притиска, који су све више појачавале реак
ционарне снаге у земљи на раДНИЧl\:У класу и револуционарни рад

нички покрет, под руководством КПЈ заОШ'гравала се и политичка 
борба између деl\toЈ(ратских, реВОЛУIщонарних и антифашистичких 
снага с једне стране и реЮ(ЦIюнарних снага на }(оје се ослањао 
владајуhи режим Краљевине Јуr'ославије, Комунис-гичн:а партија 
Југославије, на челу са ЈОСИПО~l Брозом Ти'I'ОМ, ангажовала је нај
шире масе у борби против профаШИС'Т'ичке поmпике владајуhеr' ре
ж::!и:м:а, против фашизма, против рата, против теЛQ-ЬИ једнor- дела 
југословенске буржоазије за везивање земље за западне силе, На
рочито после избијања другог светског ра'та - против ЛОI'ора, 
експлоатације раДI-D1чке класе и свих радних маса у земљи, извоза 
аграрних производа у фашИСТJIЧlсе земље, појаве скупоhе, Iшја је 
поr·ађала све слојеве југословенског друштва, нарочито раднике, 
сиромашне {рађане и велику армију сиромашних сељака, а за 
хлеб, МiИР и демократсн:е слободе, 

3бor· све 'ге:ж:е еЈ(ономске и пот:tтичке СИ'гуације у земљи, напредна 

југословенска омладина, руковођена политичком линијом Комуни
С'r'ичке партије Јуrославије све је чешhе и снажније дизала свој 
глас ПРО'I·еС'I-З против фашизаци:је земље, против терора од стране 
режима и забрана радничких :и друrих зборова, штрајкова '11 демон
С'1'рација којима су радне ћшсе пружале отпор ре:жиму 
После ОI{упације Чехословачке од c'I'paHe фашис·гичке Немачке, :м:ар
'I·a месеца, и поробљавања Албаније од C'I'paHe фашистичке Италије, 
7 априла 1939, r-одине, под руководством Комуннстичке партије 
Југославије и СКОЈ-а, напредна омладина је широм земље орга
низовала :масовне демонстрације, кроз lшје је изражавала своје 
or-POMHO оrорчење против ратне агресије и спремност и ОДЛУЧНОСТ 
да се својим младим животима супротстави СВaIшј агресији на своју 
земљу, свој народ, слободу и независност, 
После напада фашистичке Италије на Албанију и њеног поробља
вања, одмах сутрадан, тј, 8, априла, rнапредна студеНТСIса омладина 
Беor'радскш' универзитета издала је прor-лас у којем се ИС'гиче: 
"Напад италијаНСКОI' фашизыа на малу Албанију природан је на
став-ю{ разбојюrчке освајачке политике изазивачке осовине Бер
дин-Рим Само је дваДесетан: дана прошло од кобних -rреНУТaI(а 
када су бра'r-ски словенски народи савезнИчке Чехословачке пали у 
наручје ропства гермаНСIШI- империјализма, а данас Beh трar"ична 
судбина братскоr' чеШКОI- народа прети да nOC'I'aHe зла стварност 
народа Југославије «.1 

депт]( БеОlраДСltог УJllll1еРЗI1Тета су пе!l 1937. rOДlllle, понреllУJtl1 спој .'1I1СТ "Студснт" 
ltојн је Ilrpao IIСОЈЩI. ::шачајIlУ улоrу у борбц СТУДСIIТс]tе ОМШЩlше БеоrраДСl(оr 
У1llIПСРЗНТСТ<1, поссбно шшреДIIС 01\tладшtе ЈуrослаDllјс. ВоЈа ПClшli, Саuез ДОIIIУ
ШIСТJf'!lCС О:'lIЈШДIIIIС JYIocJlanlljc IIЗ:'оlсlЈУ дпа рата, 1919--1941, Бсоград ]959, стр. 70, 
, 11110 ЛО"а Рцбар, ЧJlаlЩIJ ]( rОПОРII, Бсоград 1953. стр. 151; ВоЈа ПСIШIi., Удео 
fiеограДСЮIХ студсната у lItеlјУllародној борби за "щр (193G-l!Нl), "ЦрпеНIl уШlDер~ 
ЗИТст", ЗБОРlIlIК те1tстопа, Београд 1966, стр. 243. 
, ВоЈа ПеЮlll., Удсо беоrраДСЮIХ студсНата, '" СТР. 2&5. 
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~сеhајуЬи све већУ опасност од фаШИС'l'ичке агресије, која је сво
ЈИМ смр-rоносним IIИпцима ухва-гила у заr'рљај народе Чехословачке 

н Албаније, напредни студенти Београдског унивеРЗЈП'ета одржали 
су, 22 априла 1939, r'ОДЮiе, на Правном факултету у Београду 
(данас зграда ФИЛОЛОШIШГ факултета) велин:у ю(адемију под паро
лом: "Омладина, када је отаџбина у опасности морају се све снаге 
ујединvП'иJl', посвеhеиу улози омладине у одбран.и земље, Овој вели
кој манифеС'I-ацији јединства и родољубља присуствовало је око 
10,000 омладинаца.. На академији је о улози !и задацима младе 
rенерације у одбрани незаВИСНОС'I'И и ннтеr'ритета земље говорио 
секретар СКОЈ-а Иво Лала Рибар: "Ми смо генераЦија која је 
окупљала своје снаге, ваСIlИтавала се и расла у борби за мир међу 
народима - I"ОВОРИО је 'Ј'ада Иво Лола Рибар - ,. али:не за мир 
ропства и r'робова, Beh за :м:ир :живота и слободе, за трајаn 'lt чврст 
л,нр слобод1-lНХ Н -незавиСНих народа, Такав мир повезан је !Нераз
лучно са одбраном народа и земље,. Враюи-u, СВНЈ! средствн.,ш 
незаВUС-НОСI- паше зеяље 'lt цеЛО1СУnНОСТ' љеН1(Х zрашща - то за -нас 

данас зnаЧ'll ост'ат-и доследан нашој борби за яuр, Щ; 

После некоm1КО дана иапреДЮ1 с-r'уденти Беor-радскOI' универзите'I'а 
издали су IIМеморандум беOI-радских студената свим фаКI'орима др_ 
жавнor- и jaBHoI' животаО у IФјем је ОСУђена щ-ресија на Чехосло
вачку и Албанију и озбиљно указано на опаснос·г од капитулантскоr 
духа реюсције и деловања лете Јюлоне и зах-rевао одлучал курс на 
јачању одбране земље.11 

Поводом фаШЈ1С'I-ичке агресије на Чехословачку и Албанију, маја 
месеца 1939. !'одине, ЦК СКОЈ-а УПУ'ГИО је пис;r..ю свим својим чла
новима у ]юјем је, IШо главни зада-I'ак, .истакну·rо: "Уједини'ги све 
cHaI'e младе r-енерације, све .неофашистичке омладинске организа
ције, ујединити омладину свих радних слојева и свих народносн! у 
нашој земљи, у борби за одбрану др)кавне независнос'"Ги од опасности 
фашистичке аr'реоије Немачке и Италије и ПО'гчињавања Јуr'осла
вије љиховим циљевима. "7 

Пе'Т'а земаљска конференција CKOJ~a, одржана ок-тобра 1939, го
дине, в расправљала је ли-тање опасности ОД фашистичке аr'ресије, 
у вези с тим lюнференција је као основни задатак пред своје орга
низације ПОС-I'авила, да се У новонасталим условима ствара једин
С'гвен покре'I' напредне омладине одоздо и то ЧВРС'I'О везан, не за 

демократске снаге уопште, већ за радничку класу Јуr'ославије, ре
волуционарне снаге и КОМУНИС'I"Ичку пар·nију и да се на позив Пар
тије ступа у акције. ПОТОМ је ЦК СКОЈ-а издао један прот-лас цело
купној југословенској напредној омладини у н:ојем се указује rнa опа
снос-г од увлачења земље у pa'I' за 'I'уђе интересе 11 

• Са onor сн:упа упућеll је IIОЗIIl1 .. 1I0дољ:\,Uпnој Оi\IлаДIIJШ" ЈуrОСJlIlПllје да збllјУ 
cnoje pcAone у одбрашr зеZ\tље. Њеrll је потписало 25. омлаДllllСЮIХ ОllrаннзаЦllја, 
;I!сl)у коЈllма са Београдс]{ог Уlщпер:штста: АttЦIIОЩI одбор СТРУ'ЈШI~ СТУДсllТСЮIХ 
:удрУжсља, СТУДСIIТСЮI МПРОnlШ одбор, УДружеље студсната ЕНО]IOМСI{С I{O~JepЦII~ 
јащtе ШI{ОЈlе, Удрушељс студеltТlшља, РедаlЩllЈа (iеоrраДСI{оr :тета .. Студснт" 1I дlJ" 
l)аДОЦIlII rpl(oullli, СТУДСНТИ У одбраНII зе:'lље, "ЦрIIСЈIII уltltперзttтст", стр,_ 2G6, 267" 
• Исто, стр. 267-2G8. 
1 ВоЈа ПеЮllI, Сапез lЮМУЮIСТЈttlltс OiШЈаДЩIС •.. стр. 72. 
• Пета зеnЈаЉСl\а I{Оllфсренцпја Саnсза ItОМУН1IСТП'ше ОМJlаДlfllе ЈУI'ослашrје oдp~ 
жаНIl Је aurycTa 1939" IОДlше у дубоltоЈ ]шеrа:1II0СТII на плаШllШ Малоја изнад 
КаМIIJша у СJlОПСlшјll, у прнсустпу 20 делегата 11 ЧJlаноuа ЦК I{I11 Едnарда KalJ~ 
Дсља Ј[ Франца Лсс1tОI1IСlCа. На КOI]ФсреIlЦllјJl се распрапљало о ОСIIОЩIJIМ opra
ЮlзаЦIIОШI:>I питаЉима ]1 ЈlзабраlI је Ј!ОПЦ ЦК СКОЈ на 'Јелу са JlnO:'ot ЛОЛОl\l РJI-
fiapor.c Воја I1еюtl1, Сапсз I{О~]УЩIСтЈIЧl{е омлаДИ)IС, стр. 73-7'1. 
, Воја I1erшll, нд_ СТР. 74, 
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3-ахваљујуhи таlшој aIПИВНОС'I'Н СКОЈ-а, међу целокупном омлади
ном у земљи, стварано је борбено расположење и решеност да се 
бори за слободу и независност земље, У колико се ближило изби
јаље ДРУI'О! светс.кOI- рата, револуционарно расположење међу југо
слове.нсн:ом омладином, а такође и међу напредним студеН-Iима Бео
rрадског универзите'I'а, бивало је из дана у дан све веће, На Бео
I-раДСКОIl1 у.ниверзитеrу је извршен а преоријентација у поли,rичн:ом 
и КУЛТУРНOJIil раду, раду међу студентима у циљу распламсавања 
борбеног расположења На свим беОI-радским фаКУЈпетима с'гуде.нПI 
- комунисти др}ка.ли су бројна предавања, а 'гакође и ван БеOI-рада: 
у Шапцу, Крагујевцу, Уж:ицу, Младеновцу, Аранђеловцу, Јагодини, 
Ћупријп и другим меспгма,tо у којима су указивали на опасност од 
фашистичке аr-ресије Ј1 о неопходности ангажовања свих родољуби
вих CHar а у борби за одбрану незаВИСНОС-НI земље 
Иако су љихова борба и све акције ,наилаз.иле .на СНЮКНУ подршку 
ШИРОКJIХ народних маса и демокра'Iсн:е јавности, владајуhи режим и 
бур:жоазија су са великим подозрељем r-ледали !На јачање борбенOI' 
духа младих људи. и њихову спреМНОС'I' и одлучност за одбрану 
земље од фашl1зма баш зато што је спремана под руководством 
Комунисrичке пар'Т'ије Југославије 
На страни владајуhеI' режима нашао се и знатан број професора 
Беоr'раДСКОI уюшеРЗЈ1'Iета који су покушавали да својим професор
ским аутори-гето М утичу на С-Iуде-нтс и да н:а'Iедре претворе у три

бине за одбрану политике владајуhе БУР:iкоазије и нападе на КПЈ, 
Совје'1СIЫI Савез и све проr'ресивне снаге у свету 'У -I'OM пOI' леду 
настојали су да за развпјаље напредноr- студентскоr' покрета на Бео
rраДСКОl\-1 универзитету ИСIШРИС'l'е профаШИС-I-ичке С'I-удентске opra
низације 
МеlјУИli\I, један број професора Београдска!' у.ниверзитета прешао је 
на страну напредних студената, иступајуhи у одБРЩI'у l\шра и сло
боде и независносги народа Та I-рупа професора је, 7 децембра 1939, 
rодине, упут-ила прor-реснвној југословенској јавности апел следеhе 
садр:а,;:ине: "Ми смо С1'расно одаНII идеји мира и братске сарадље 
међу народима, али ми Cl'lIO били Н ос-r·али увек спремни да с оруж
јем у руци бранимо слободу Ј1 !независност народа од нападача aIШ 
се ради о једном праведном ослободилачком ра'1'У Доказ за то су 
I'робови мноr-их наШЈIХ дрУIова по I'opaMa и пољима Шпаније Ми 
смо спреl\-ШИ да пружимо помоl1.-братску РУН:У чешкој омладини, 
чешком народу, били смо спре:--.ши да водимо сваки онај свети осло
бодилачки рат који има демон:раТСl<И KapaKrep и који води успо
стаВII братства ћlеђу народима Али ЉУ'I'О су се вараШI они l<оји 
су l\ПlСЛИЛИ да '1-0 наше исн:рено младалачко одушевљење за праведну 
борбу MOIY ИСКОРИСТlIТИ У реаI{ционарне империјаЛИСПIЧl<е циљеве, и 
да смо спреillIНИ попи, макар он био пљаЧl{ЭШЮ1 Ми смо били 
ПРОТЈ1В неJl.IaЧКOI- фашизма, онда куле све'Т'сн:е рею{ције и paTHOI' 
пожара Ми смо били и остали непомирљиви противници крваве 
Хитлерове дшпа-rуре, али смо псто 'Тако :и про-гивнпци и лондон

ско-париске реющије :rvIи СМО, једном речју, против ОВОI' нечовеЧНОI' 
ш\шернјаШlс-гичн:оr рата Н1! 

И у ПрОlласу АКЦЈЈОНОI' одбора стручних С-I'удентских удружења, 
издатом тих дана, >нс,гнче се: аУ ОВИМ теШКЈ[l\t данима када је пла
нуо освајачки рат, студенти БеOI-радскО!' универзитета ос-r'ајући 

1. РаДОIЩIl fpl{OlJIIII, нд, стр. 271. 
!I Апел ПРОфССОРН:'<1а, .. Наш СТУДСIIТ", Бсоrрад бр, 2 7, I 1939, 
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веl?НИ своме народу устали су у О~брану мира, културе 1-1 цивилиза
ЦИЈе, а прои-ш рата 11 свих оних КОЈИ би хтели If наш народ да увуку 
у ОВО н:рваво l{лање" 

Своју високо развијену ПОЛИ'I'ИЧКУ саес!" напредни С'1-уденти JIСПО
љит1 су и приликом покушаја буржоаЗJlје да Београдски универ
зитет ИС!{ОРНС'!'е !<ао трибину у ратнохушкашке сархе -Н орr-анизо
ваље акадеМИЈе у ЗI-ради Универзитета, 29. новембра 1939, године 
у част францускО! адмирала Гепра'! а Ову Pa-11НОХУШКашку при
ре~бу орr-анизовало је У дружење ра'тника под имеНО::\l "Комемора
~ИЈе адмиралу Г~пра'I'У у знак признања Француској за помоli Iшју 
Је указала СрБИЈИ у ПРВОМ све'1-СКОМ рату" Приредба је била зака
зана у ФИЗИЧКОј сали на ПраВНОЋl факултету (данашња сала На
родних хероја на Филолошком факултету) 1:! . 

'Универ:!п-ет је намерно изабран као место одржавања ове при
редбе ЗООI' cBor- уr-леда и I"ласа као жариш-r-е слободе, те се ж:елело 
показати да иза ПОЛИ-I'и.ке српске буржоазије сгоји ова установа и 
c-гуден-r'СIПl покрет, Уочавајуhи намере буржоазије студенти су пре
ко СВО!- Акционоr- одбора тра:жили да се та приредба не одржн на 
'Универзитету, ИС'I'ичуhи у своме захтеву следеhе: "Ратни пропаl·а
тори су хтели да се баш са 'УнивеРЗИ'I'ета чује њихов Iлас .. Они lшји 
жеl!е везивање за један ратујуfiи 'I'абор, хтели су да уз подршку 
СВОЈИХ савезника реакционара на 'Ушrверзитегу приреде под i\lаСIШМ 
комеморације једну раТНОIIзазнваt-ш:у манифес-гацију, Мн neti.e,Jto 
дозволити да се са нашег слоБОДНОI' 'Универзнте-Iа чује про'гнв на
родни I-лас Дозволнти щ<адемију на Универзитету у почаст ад
мирала Гепра'I'а значи ратну провокацију, јер свако евоцирање 
успомена на прошmI рат без обзира о чијој се лич.НОСПI ради у 
данашњем моменту значи посредно иm-r непосредно хушкање на 

рат и приклањање aHI'JIO-француском блоку" .1:1 
Приређивачи прославе 'нису хтели ни да чују за зах-т-ев 11 протесте 
с-гудената 3a'I'0 су напредни студенти БеОI-радскor- универзитета, на 
сам дa~ прославе, тј 29 новембра, када су све званице Ben биле у 
сали, Једно.м импозантном ~еМОНСТР~ЦИјОМ ohemor-УћНЛИ приредбу 
Овом акцИЈОМ руководила Је паРТИ)Сl\:а орr-анизација на челу са 
сен:ретаром Владом Поповиl'iем,1-I . 
Демонстрације су тешко по!однле целу реакцију у зе!\'1ЉН, а посебно 
на Универзитету, која је одмах дш-ла хајку против напреднOI сту
дe~TCKOГ покрета, подмећУћЈ! му да се на приредби викала против 
ВОЈске, држа.ве и францускоr- народа, "Универзитетски сенат, ОIорчен 
демонстраци]ом студената против "КОi\ICiI10рације адмнралу Гепра-rу", 

~' А ЦК СI{,Ј, АШЩОIIII одбор (у ДНЉС;'oI ТСЈ,сту :\Л), 218, 223; ПАБ, 1\1[·2::-1. Ссlшњс 
Зоре I\IlIндсроrшlJ о Jlлсга:що;н рад;,-·; Драгщщ ЛазаРС1lllћ. Дс:нонстрацнјс Н, дс
нембра у Бсогра;о', [ОДllшњан: [IJaAa БсограД:!, ]~Њ_ \', БСOIрад 1958, стр, :139, 
l' А ЦК СI{,Ј. ф, БсограДСЮI YJlHflCp:IIITc'r Ща:l,е у ТСН:СТУ БУ), АО/223, Прог:raс 
:\ЮЩОllоr одбора СТР;'-''1Н1IХ СТУДI~IIТСЮIХ ;о,'ДРУ;;Ј;:сња - СШI;\f студеllТСЮI;\I, О;\I.'Ја
;ЩIIСlilfМ, IiУ:IТУРШI;\1 11 хумаШI;\1 оргаlllIЗilЦllја;\ш: СВIIМ Щlllјilтељн~ш наунс; Спој 
0:'<1:IаДIllI1l 11 народу. БОПIl{О ЂУРllчltОDнli, нд, СТР. ,130. 
11 Вшща ПО;fOtшћ јс JlзаUIЈап за CCl{pCTapa :УШШСР:1IIТСТСIi:е партнјсн:с орrаllll::ШЦllјс 
на., Друrој ~apTнj,CJ(oJ I{Оllфсрсшщјц УIl1ШСРЗJlТСТСltе IIСЈщјс. Ј(оја је одржаJlа, 20 
If .1. lIolJe:.tupa НJ.l9, rOJtlllle у ПОДПУ:'IУ та;rдщњсг Правног фан;удтста, у ПРОСТОРI!
ja;\la Удружсња "Стјспан МЦТРОII-Л>УUllша". На н:онфсреllЦllјll је ПјЩСУСТflОDа.l0 17. 
ДС.'lешта са УшшеРЗlIтста, ДС:lсгат СКОЈ Воја ПClшil, затцм СпаССllпја Цана Ба
БОIlIlIl. I{ао л.С.'lсгат ПК КП,Ј за Cpulljy 1I Радоје ЛаIШ];, као ДС.'lсгат ОI{ I{П,' ::щ 
Бсоград. 'I'o:.t ЩШ.lIШО;\f је ПОДIIСТО 5 рсферата 11 то: О ПОЛlIТII'ЩО.Ј СllТуаlщЈн 
(Рl1фат Бурџе1l1l11.), О ОРIаJIIlзаЦIIОllIIМ nllтаЊI1:'Ш (Добршщје РаДОС:Ш;lоСIIН]~), О о:.t:ш
д}I1IСIШnt ЩIтаЊllntа (ВоЈа КОIШ'IСШIJ;), О раду СТРУ'lIЩХ СЦ'ДСIIТСICJlХ удрушсн.а на 
:\ IIПDеРЗlIтету (1IIШО:Щ nyjaIlODII!I.), о раду EI~OIIO:'ICl{IIX орrаШlзаЦllја (lIшtО:lа Ни-
1t1f1l). После плоднс ДlIс!{уснје IIзаuраllО Је 110110 РУltОIlОДСПIO УшшеРЗlIтеТСliС пар
ТllЈске оргаllllзаЦllјс, БОIIШО ЋУРIIЧI\ОlJнll, НД стр_ 4:11 
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у циљу изазивања и разбијаља напреднor' с-тудентскоr- покрета, са 
провокативним циљем, издаје одобрење ТЗВо "неУ'I'ралним" с'туден
тима, у С'I-вари припадницима ЉОТИћевог ,,3бора'\ Орнаса и др, про
режимских студентских ~рупа и струја иа 'Универзитету, да Mory 
1 децембра одржати СВОЈУ приредбу у част прославе Дана у једи
њења, у Физичкој сали, на Правном фан:ул-гету То је изазвало 
велин:и револт међу студентима_ Акциони одбор СIРУЧНИХ студент
ских удружења четири пута је посеfiивао ректора 'Универзитета и 
скретао му пажњу да студен-т-и не MOI'Y ДОЗВОЛИПI да се на 'Универ

зитету ДР:ЯQ1 једна тан:ва приредба на којој ће !'оворити оведочени 
непријатељи народа, представници Орнаса,l;; 
Но, н .поред упорних захтева студената да се на 'УнивеРЗIн-е'ту не 
држи Једна таква свечанос'г, ректор није хтео повуhи своју одлуку 
ни по цену немира на 'Универзитету, 
СУ'l'радан, 30 нове1\'1бра, када су ОРlанизатори ове прославе упали 
на Правни факултет, наоружани н:амама и гвозденим штаНI-лама и 
почели делити ле'!"1(е са позивом на прославу, напредни студен-ти 

су их у томе спречили, разоружали -и предали универзитетским 

властима, настојеfiи да очувају ред и мир .. Један од присутних 
професора је 'I-OM ПРИЛИIШМ изјавио да се "диви академском држању 
студената" у, 'УlНиверзитетски сена'Т није био истщ' мишљења. "Уз 
по~ршку једнОЈ' дела реакционарних професора, који су отворено 
ИЗЈављивали да се I-аде када чују реч аУ'I'ономија, и.ли пак да би 
требало С'l'рељати јЈдве хиљаде" студена1'а "кан:о би их умирили" 
позвао је полицију која је блокирала зr-раду ПравнOI- фаl<ултета J~ 
'Ј'ако онеМОIУћила студентима да присуствују предавањима,17 ТОМ 
приликом је ухапшено преко 50 студената, Беor-радски дневни лист 
"Правда:' од 1, децембра_ 1939, rод, у једном чланку који је донео 
на ПрВОЈ страни, оштро Је осудио ;:напад реакционарне I'рупе С'Iуде

ната на Правном фан:у лт€'! у Ј1 хаnшење невиних студената од 
стране пошщије ,,'Уместо да се Ka~He и похапсе рею<ционарни C'I-Y
денти - наводи с{:! у члан ку lШЈИ су изазивали неред и брутално 

напали на мирне напредне студеН'Iе, ОНИ су баш те мирне хапсили"УI 
ИС'10r' дана заседао је "УннвеРЗН-l'е-rски сенат и донео наредбу којом 
се -:'.1'ю-rверзитет. затвара за пе'I' дана, а све С'I'Удентске јавне приредбе 
и манифестаЦИЈе одлажу на Ћ-Iесец дана, Та ОДЛУI<а, ]юја је упy:hена 
свим факултетима у Беоr-раду, rласи: 
"Ректорату је част извести'I'Н да је 'УнивеРЗЈнеr-сю[ сенат на сед
ници својој од данас одлучио: 
1) да се данас, 30, новембра 1939 r-одине од 14 часова затвори "Уни
верзитет од уторника ујутро (5 децембра т, 1 __ ); 

2) да се све С'l-удентске приредбе и маЮ-Iфестације на Универзитету 
одлажу за месец дана, "1\1 

3а'гварање 'Универзите'Iа и забрана свих студеН'lСЮIХ приредби 11 

манифеС-lација за месец дана изазвало је OI'POMHO OI-орчење међу 
студеН-:И1ма, Ан:циони одбор струч:них студен'I'СКИХ удру:жења, про
'I'еСТВУЈуfiи против ове забране, одмах је посетио PeK-I-ора, саоп-

11 А ЦК CltJ, Ф. БУ Ao1437-3, ЗаШIСIIIШ са реДОDIШХ сеДlllща ЛО ССУ БУ, Рсдnшщ 
сеДIIJЩЗ од 2. 1 1940; АО!218, Проглас АО ССУ БУ од 5, ХII 1939, - СПIl!lt CTyдeIlTC~ 
ЮI~1 О;\1лаДI1!lСЮIМ 11 хумзltш'\l орrаllllзаЦlfјама, 
11 А Цl;: СКЈ, Ф. БУ. A0/43j~3, ЗаПIIСШШ •.• стр. 80~ 
н Исто; А ЦК СI\:Ј, Ф БУ A01229, СаОIIштење АО ССУ B~', Jlстина о доrаЈiајнма 
11 CltTyaUlljII 1130 БсоrраДСltО~1 УIШllсрзltтету. 

1. А ЦК СКЈ. Ф, БУ 1\0'208. У nдбрану аУТОIIОМlfје УШl1lеРЗlIтета' "lIрnпдn", 1, 
ХII l!IЗ9·. ' 
l' А Цl' СКЈ, ф, E~' АО/218, 220; АО/·IЗi-З, стр 81; Дрnrшщ ЛnзареПllli, ИД" стр, 3-10. 
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Ш-1:ИВШИ му Оl'орчење lюје је изазвала забрана коју с'!'уденти смат
раЈУ ah-гистудеНТСI<ОМ ИС'Iовремено је издао проглас у којем се 
између остало!" ltаже: IIУниверзитеТСI<е власти затвориле су УНЈ1вер
зитет за 5 дана, а забраниле све приредбе за месец дана, Без KOH~ 
СУЛ'I'ова:ња с~"удена-r'а и про-r:ив ЊИХQве воље затворен је Универзитет" 
А1СЦUОНН одоор сматра да Је послед:њим !'естовима Универзитетских 
влас'ги .ианесен озбиљан ударац аУ'I"ономији Универзи'ге'l-а да је 
прекршена сарадља са студентима, "' Ми СМО ПРО'I-J1В затварања 'Уни
верзитета, за рад :и културан развитак студената, 'У поступцима 

'ЈТниверзитетских власти ми видимо један плански рад који иде за 
тим да прекрши наша стечена права, Не, :није бедна трупица Љоти
ћеваца разлоr- за затвараље Универзитета! Х-r-ело се спречити одр
:жавање општеI- студентскОЈ' збора против стреља:ња наших другова, 
чеШIПIХ c-!-уАена'I'а, ми-r-и:ю-а про'гив терора и рата, Хтела се спре
чи-r-и наша борба за мир/! ,~Щ 

Истовре~lено су напре,дНИ студенти Беor-раДСН:ОI' унивеРЗИ'I-е'Iа упу
тили и Један апел СВОЈИМ професорима, "Обраfiамо Вам се - истиче 
се у апелу за'I'О Ш'I-О сма'трамо да и међу вама још има оних у чи
јим срцима није УI'аснула љубав за слободу и ку.л-!'уру, за :неСi\'lе'Т'аи 
развитак научне мисли, за мир и срећу Hapoдa" .. ~1 
У апелу се отворено ставља до знаља професорима да затварање 
Универзитета и забрана свих студе.н'I'СКИХ маЮ-IфеС-I'ацИја "није по
следица ОНО!- малог инцидента на Правном факулте-IУ, већ да је '1'0 

ОДIОВОР на C'I-удеfПСКУ ан:цију, и нека врста одмазде против напред
но!' студентског покрета, којим се подмеhе да је против фраНЦУСКОI 
народа",:!:! На крају су се С'Iуден'I'И обратили свим професорима УiНИ
верзитета са пОзивом на искрену и чврс'r-у сарад:њу, речима: "Ми 
сматрамо да наш УнивеРЗИ-Iет И даље треба да буде КУЋа науке 11 

слободне наУЧIIС мисли у којој ће се школова-ти слобоДоумна и на
роду одана ин-rеЛИlенција_ М'и Вам се зато обраhамо и позивамо 
Вас да у њеl'ОВУ одбрану пођемо заједно, носеhи у својим рукама 
буктињу слободе, прогреса, културе и мира - против свих неприја
'Iеља слободе, ПрОI"реса, културе и мира! " Изј-ављујемо и да ни
пошто не мо:жемо ДОЗВОlli1ТИ да се r-оворница слободе која је 'ТО 
пос-гала и остала нашом заслуI'ОМ злоупотреби у циљеве ратне про
пагандне братоубилачке мр:жње" ~3 
Супро-rС'1-ављајуhи се затвараљу Универзите-та и забрани свих збо
рова за 30 дана, Акциони одбор је енерrично СТУПИО у акцију, Петог 
децембра, пре подне, одржао је студентски збор на Правном фа
I(ултету на којем је осуђена paTHO-ХУШIШШI{а приредба у част адми
рала Гепрата, И1iциден'I' на Правном факул-rе'I-У :и од.лУI{е Универзи
тетскOI' сена·га о затварању УнивеРЗИ'I'ета, поДвлачеhи неОПХОДНОС'I
борбе за аутономију Универзи'тета .. На збору је донета одлука да 
се у знак протеС'I'а истоr- дана прогласи једнодневни штрајI< Штрајк 
је спроведен у најбољем реду и испољ::ио је снажно јединство с-!'у
дената, На Правном и Тел.1Н'ИЧКОМ фан:ултету одр:жане су добро 
посеhене протестне конференције.. Протестима студената Беоrрад
СКО!- Универзи'тс'та подржавајуli.:и њихову борбу, придружили су се 
и студенти, радници и омладина из целе земље, Већ 6 децембра 
с-туденти БијеЉИНСlшr- среза упутили су следећи протест Универзи-

~I А ЦI\: Clt,y, Ф. БУ АО/.ЈЗi~З, З,Ш1fСIIIIК .• , .• стр. 81.; ,ЈеДЈШСТDеIlЮI CI!aH\3Ia у (j()JI~ 
(ју - проr-лас АО ССУ БУ, "Наш студент", Бсоrрад, бр. 2, 7. ХII 1939 
:1 А ЦК CltJ, ф, БУ АО/229, Апел профеСОРIIМЗ" 
:: Нсто, 
~I Нето, 
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тетском сенату: "ПРО1"ествујемо ПРОТИВ одлуке ]шју је ,Сена'Ј" у вез,И 
са последњим доr аl}ајима на УнивеРЗ1-пе"ту донео ЈОС сматрамо Је 
iН€правдом 1{оја се наноси с'r"удеНТС]{QМ покрету/':!,I док су млади 

радници фабрике трикотаже "Спорт" писали у "Слободном студент
ском покре'гу": "Ми млади радници из фабрике ТРИКО1"аже "Спорт" 
овим nYTeM упуhујемо Вам своје "10пле симпатије и своју солидарност 
у вашој праведној борби за слободу и aY-l"ономију Универзитета, а 
против реакционарних нападача и ратних ХУШЈсаша" ,:!;; 

СолидаРНОС'I у борби изразили су такође и радници, студенти и ОМ
ладина из преко 40 Mec'r'a у зе:мљи: радници из радионице "Кузма
новиh" у Беоr"раду, радници трикотаже "Епка", радници и омладина 
предузеhа "Мш{рон", приватни "tпmовници из Београда, Академско 
удруже:ње у Бнјељини, студенти среза ДаНИЛОI'раДСКОI, радничка и 
rИl\1назијс!{а омладина CaHCKoI" Моста, студенти из НИКI.l1иhа, 3ад
ру:жна омладина Јуr-ославије, подружница Даиилоr"рад, СТУДЕШ'ТСКО 
удру:жење из Шапца, омладина Метохије, Клуб академичара из 
Ба:ња Луке, Клуб il1едицинара ИЗ 3аr"реба, Акциони одбор студената 
ФилозофскО!" фш{ултета 1IЗ Скопља, Уредништво и управа омла
ДI<fНСКОI' ЛИСIа "Напред" из Сплита, РаДНЈ1чко-сељачка Арнаутска 
омладина из Пеhн, Сf'уденти среза Беранског, студенти среза Под
I"ОРЈ1ЧКor", цеТИЊСЮI студентн, раДНИЧI{а омладина из КолаШЈдiа, 

С'Iуденти среза Колашинскоr", Срески одбор Радничко-сељачке стран
ке из Колашнна, С'Iуденти из l\IlocTapa, из Јы'одине, Шумадије, рад
ници II омладина браварске радионице ДраI'ољуба Радуловиhа, СТУ
ден'тн Правнor факултета у Суботици и Удружење студената у 
Бнf'ОЉУ:!Н 

Протести студената нису допринели да се забрана скине Збоr" заб
ране l\юрао се ОДЛОЖНlч"r и раније заказаНII опште-студентсю[ збор, 
кОји је увек одржаван крајем једне или почетком наредне године 
НОВИ збор је заказан за 10. децембар, па пошто ни тада није одоб
рен, од.ло:жен за 14 децембар Чврсто се веровало да ће Уlнивер
знтетсю[ ceHa"I", под ПРЈПИСКОi\t протеС"l'а С1'удената и целе напредне 

јуr'остюnеискс јавнос"н[, повуliи своју забрану Зато су чак припрем
тьени н реферати ][ АКЦJIОНИ одбор је о свим припремама детаљно 
обавест но студен'те на CBHl'Il фш{ултеТIIма, Те}.;: 13 децембра увече 
сазнало се да УНЈЈверзитетсю[ сенат није ДОЗВОЛIЮ ни ово одржа
ва:ње збора .~7 

Универзи-rе'!'скн сенат је, 12," децембра 1939, Iодине одржао седницу 
на којој је ПО"I"врђена забрана одр:жавања збора, а 14 децембра упу
ню апеп сrудентима БеотраДСlCоr" универзитета са захтевом да се 
ОДЛQ)ке све c"r-удеН"IСI{е 1I јавне приредбе на УнивеРЗII'Iету. У апелу 
се, поред осталor", истиче: "Универзитетски сенат овим обавештава 
све студен.'т'е да одлука о ОДЛС1rаљу свих зборова н приредаба на Уни
верзнте"т'У остаје у пуној ва.ж"нос'ти :и да опшп[ студентски збор, за
ICазан за 14, децембар ом, није одобрен од универзитетских влас1'И,":!Н 

Забрана овш" збора изазвала је щ"ромно незадовољство меl}у напред
ним студентима, ПОВОДОМ ове забране Акциони одбор С'I'РУЧНИХ с'т"у
дентск~их удру)кења издао је следеhи проглас: "Забрана општеI" сту
ДСН"IСКШ збора заказаНОI за 14 децеыбар о .. т скида и последњи вео 

" А ЦК СI{Ј. Ф, Б:\' АО,'220, ,\022:1; ,\()/-IЗ7-3, ЗnПНСЩШ CTI)" 82 
н А IП{ СКЈ, ф" IП' A01269, 
Ј< А ЦК СI(,Ј, ф, Б:\' АОI209-259, 
:: А 11}{ ,СI{,' .. <1>, Б:\'. Аnl"137~З. З;ШЩ~ШШ," стр, 82~ АО,233, 
;, А ЦI( СI{", ф, ДСНnll3Т БУ П, УЩIIIСРЗJlТСТСIШ ссннт, стр" 80 
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са ЈI.Ица решщнје и љених експонена"l'а на Уннверзите'гу Ово го
ДИЩЊИ студентски збор 'требало је у замисли реакционарю"tх круго
ва изван Универзитета, реш{ције на :њему, rосподина Мициli.а (рен:
тора Беоr"радскоr" уЮ1верзи"r'е'Т"а - )К Ј) и беОI-раДСl{е полиције, 
да буде дан удара полицrије на Универзн"rету, дан уншu-rења ауто
номије ове ШКОlIе, почетак .најстрашнијеr" прогона свих поштени х 
С'Iудена"I"а "~H 

Истовремено су режимске власти забраниле одр:ш:аваље зборова у 
целој земљи Забрана је изазвала вет-шо незаДОВОЉС'I"ВО н I{ОД рад
ника, јер се нису могли одржати и њихови раније заказана 11 при
јављени зборови, Преко двадесет лЂљада радника Заrреба изашло 
је З, децембра на улице Ј'рада да изрази своје незадовољство, Пред 
позориштем је одржана јавна скуnштина на ]{ојој је Јнајоштрије осу
ђена ова забрана И око 10,000 радника Сплита одржа.rю је, 17 де
цембра своју про-rесну скупштину на обалн мора, .на којој је, "1 ако1)е, 
изражен ошта р протест, По,лиција у Сплиту је брутално интервени
сала, Пуцала је у раднике и том ПРИЛИ1{QМ један од њих је убијен 
Поред Сплита, против ове забране протестовало се и у ыНОГИМ дру
r им меС'f\има у земљи al! 
Забрана одржавања зборова н јавних маНJlфестација била је по
ВОЛ:ЈНа пришш:а да пролетаријат Беor"рада у заједНl'ЩН са напред
ном С"Ј"удентском омладином манифестује своје незадовољство, не 
само ПРO'IЂВ ове забране, Beh и против профаШIIС'f"I'lчке ПОЛИТI!ке 
владајуhеr" режима, ра"r-нохушкашке политике реакционарне буржоа
зије, про'тлв прогона, скупоhе и шпе]{улације, 3а"то је забрана збо
рова БIIlIа са!\ю непосредан повод деl\10нстрацијама 14 децеl\lбра, Чllји 
су узроци БJIТШ далеко дубљи н шltри 11 ле:ж:аЛJr у спољној 11 УНУЈ
рашњој политици владајуli.ег" ре:iјПlма То очиr-ледно потврi)ује IЈ 
текст проrласа који је на rОДJIШЊЈ>ЩУ дот'аl)аја 14" децембра 1940 ЈО
днне издао Месни комитеr КПЈ Беоrрада и који r ласи: ,,14, децем
бар је дан када је пролетарнја"г Београда, на познв своје ПаР1ије, 
!lзашао на улице да JI.'taнифестује своју rOTOBOCT на нове l! одпучне 
борбе за велике аКЦlIје Тот'а дана радници Ј! раднице, радничка 0:'11-
ладина н сви радни људи СВРСIани у т'усте редове са раДIШМ студен

н[ма, демонстрирали су против ЈншеријагrИСТЈ[ЧКor ра"Ј"а, ПрОI1IВ СКУ
поl1е н шпекулације, за мир н слободу Tor а дана одјскнуо је УЛII
цама Беor'рада снажан протес-r" свих радних људи про'т'ив ненародне 

владе ЦвеТI{овиli.-lV1ачек и љених намера за увлачење Ј[ наше земље 
у "I"абор зараhеннх Иl\IперијаllИСПIЧКИХ освајача ЩI 

Одлуку о ор! анизовању демонстрација 14, децембра донео је Покра
ји.нски 1\:омитет КПЈ за Србију, а за њихово припремаље н изво})ење 
био је задужен Месни комитет КПЈ Беоr"рада, Свим прнпреlШlJl.Ш за 
деl\10нстрацију непосредно су руководили Александар PaHKOBI1h, 'Ј'а

да ceKpeI'ap ПокрајИНСI{ОI" КОМЈ[тета и члан ЦентралнOI' комнтета КПЈ 
Ј[ Милош Матијевиh-Мрша, секре'тар MecHor lШl\Iнте'I'а КПЈ Беоrра
да За РУlCоводиоца на терену одрсЬс,н је Владимир ПОПОВJlft, секре
rap Универзите"ТСI{е паР'I"ИјСI{е орrанизаЦl[јеа~ 
Ова одпука саопштена је на састанку ст"удена"I'а - КОi'lIУЮlста, пред
СI'аВНlша са свих фш{ултета н МеСНОЈ" комитет"а КПЈ за Београд, 

" А ЦК СI{.I. ф, Б:\' A()'::61, ПРО(1laС АО CC~", Н, ХII Ш"ИЈ - ЈIIЮТIНI I1IНJllOнаЦllјl! 
13 СJlОООДУ 11 IICC;lICTHII рад 113 С.'10БОДIIО:'1 УШШСРЗIIТСТУ, 
" Дрнгица llа:ШРСUI1!\, НД, ()тр. 3"10 
11 НАБ. _ 97 д. !.X~4'18; Драшца ЛuзuреШlll. 11]1, стр 3"JI 
!: БОUJlСО ЋУРIIЧ!\ОUllli, НД" стр .. ,131 
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Г;.је o,,.~ ,~,o," ,"""',",, o~ro,o;.,. K,=~~, "",о. 
i студената на Правном факулте'lУ ИС-I'Dвремено Је разрађен и дета-
i љан план извођења а!{ције и уч:ешfiа с'тудената у љој, Прису-гнима 
I је да'!" задатак да о овој одлуци обавесте остале чланове КПЈ и све 
, студенте на факултеrr'има о месту, времену о H:apaK'I'epy акције,:!:! 

Почетак демонстрација био је заказан за сутрадан, 14. децембра, 
увече, у 19 часона на трту Славија. 360r' бојазни да полиција не 
осује'Нl Ј1звођеље демонстрације, одлучено је да демонстранти дођу на 
помеНУ'НI ТРТ- појединачно ИЛИ у групицама ПО Aboje-'гроје, 1-2 ми
нута раније и: да остану у QКОЛIШМ улицама на прилазу Славији, ДОК 
се не појаве транспаренти КОД некадашњеr- бифеа ,,3латиfi", !На углу 
улица Немањине н Кра ља Милана (данас улица Маршала Тита), 
Према већ разрађеНОl\I плану о учешhу у демонстрацијама зборно 
;\'1есто с'тудената права одређено је ,на месту Iде улица Цара НИl\:оле 
(данас Pa'!'I-ШХ војних инвалида) излази на Славију. После давања 
знака за почетак они су 'I'ребали да се ставе на чело демонстрације и 
да ш-то пре с'ин-ну на раСКРШће данашљих улица Ивана Милутино
BJIha и Ратних војних инвалида Ј1 спрече долазак :њ:андарма из Све
-госаВСЈ.;:е улице, Јде је била С-I'аница са једном јачом жандармеријс
ком посадом. 

Тако је требало да обезбеде прилаз демонстраН'I'ИI\ita према Кикевцу 
и Калениhа пијаци Зборно место студена'га медицине било је на 
почетку данашње улице Булевара ЈНА, С'гудената ю-рономије и шу
марства на почетку Немаљине улице, студена'I'а филозофије iflд по
четку данашIЫ~ у.лице Маршала Ти-та и С1удената -r-ехнике на почет
I\У БеОI'радске (данас улице Бориса ЕЈидрича),а.\ 

Поред студената Беor-радског универзитета у демонсr-рацијама су 
ТlIacoBHo учествовали и радници београдских фабрика и предузеhа .. 
Директива Пар-гије била је да се шт-о више радника обавести и по
зове на демонстрације, Чланови Парт,ије добили су задаТaI<: да по
сете све фабрике и предузеhа у Београду, -што је и У1.fињено, l<:aIШ 
у својим сеhањима ис-гиче један од учесника, Јуре Чуле, и то у вре
ме ручка, када се моrло са њима hecme'r-ано С'ТУПИ-n1 у KOH'I'aKT. То 

је рађено у ,најпунијој -I'эјНОС-I Н, КaIШ И ту акцију поm1ција не би 
осује-гила, :1,; 

-у деi\ЮНСIрацијама су учес-твовали радниЦl[ фабрике "РОI'ожаРСI<:И," 
,.Змаја", "Телеоптика", нМикорана", БеОI-радске теI<:стилне (индустри
је, Jlз "Венеције" Ј'рупа од 40-50 радника, велики број радника са 
Чукарице, као '11 неколико радница из фабрин:е "ЦИIарпапира'" међу 
којныа ЈЈ ,Љубица Јаношевиh, Ню-а ЈоваНОВИћ, Славка TOJ\-fИћ, идр,3t1 
У демонстрације су позвани и 'T-РIовачки помоhници, Ми.лада Рајтер 
је била заду:асена да ИХ сачека пред н:афаном "Мадера", Јде СУ '1'ре
бал и да се искупе после 19 часова по JlзлаСЈ\:У са посла и да се ПрИК
ључе ДeIilОНС1'рантима код данашњеr- Правног факултета.. О распо
реду радника око Славије непосредно пред почетак демонстрација 
нема пода-I-ака, али се зна да је учеСI'вовао велики број, који је за
једно са осталима, износио цифру од преко 6.000 људи.а• 
у демонстрацијама је учеС'I'вовао н известан број r-раiJана СВаЈ<:а 
партијска OPl'-анизација била је задужена да доведе по једну rрупу 

:Ј ИСТО, 

.. Исто .. 
ц 1I.1\Б, I\-I1 - 12, Ccll:J.Нoc Јуре Чуml. 
>1 ПАБ, l'НI - 130, Сеlшње l'Н1I:lOрада 'ТIIIЩJlОВН}Щ; :1\1[' - 135. ссlщњс Радоја ДаlшlНl, 
1I 111\6, :iНг - 220, Сеliањс I\-IШlадс РаЈтер 
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симпатизера и непартијаца на демонстрације. О распореду I'рађаиа, 
такође, нема пода'Та1<:а, али се мо:ж:е претпостави-ти да су и они били 
распоређени по околним уmщама као JI студеН-I-Н, 
Пошто се претпостављало да ће СИI-урно ДОћИ до сукоба са полицијом 
'ЈО је било предвиђено и наору:жавање демонстраната са l<:аменица:ма 
и циглама, Пре подне, 14 децембра, ШlIЛО се по ОIШЛI-IИМ грађеви
нама и периферији Iде је било ово!' Мa-I-еријала, Он је умотаван у 
папир и доношен КУћама, Дотадашње искуство из борби пролетари
ja-I'a Беor-рада са владајуli.им режимом, lшји је на демонстранте упу
ћивао до зуба наоружане :жандарме и полицајце, говорило је о неоп
ходности ове мере ,:IН 

Прикупљање ТОЛИКОI- броја студената, раднин:а и ђака у непосредној 
близини Славије .није МQI'ЛО проhи неопажено од стране полиције, 
Истина, није знала о чему се ради, али је предосеfiала да се нешто 
припрема Зато су обе БИОСКОПСICе сале на Славији као и околне 
зграде биле запоседнуте жандармима "у маси шетача налазио се 
веЛИ101 број агена'та у цивилу 
Према севању учесника нешто пре 19 часова, у про хладној де
цембарској вечери, на Славији се окупила велика маса CBeTa~ Поли
цајци су били узнемирени, Бошко ЋУРИЧКОВИћ, сеhајуhи се тих мо
мената, истиче: "Непосредно пред почетак шетао сам са покојНИЈ\1 
Бајом СеКУЛИћем и Савом Буриhем, Срео нас је КОСi\'rајац, ЗЛОIласни 
аr-еит Управе Ј-рада, ПOIледао је у Буриhа и почео да псује, ПИ-I-а
јуhи: - 'Шта fiеш ти овдје?' Ми смо журно прошли Iнапред не освр
hуhи се на Космајчеве повике да не би дошло до инцидеН-I'а н до 
прерано!' почен<:а акције "Ii\! 

Тачно у 19 часова на Славији су почеле демонстрације" Радоје Да
кић, члан МК КП за Беоr-рад и један од руководилаца деМОНС-I-ра
ција, дао је знак за почетак, узвикујуhи пароле: ,)Кивела слобода", 
"Доле ра'т", "Доле СКУПОћа","'О Из хиљаде грла прихваhене су ове 
пароле, За -r-реи ока rрупа студената, радника и ђака слиле су се 
из околних УlIица на Славију, образујући поворку .. ПолицајЦII и 
жандармн као да су очекивали да'IЛ знак. На први ПОIСТIИЧ о'! во
рили су ват-ру из Пy1UЭЈка и револвера у ваздух да би заС-I-Рашилн 
демонстранте н у самом почетку -их рас-т-ера тш Зло кобна јека пло
туна мешала се са ПОКЛИЦИ!l'1а борбене масе. Са свих С'Iраиа, на 
жандарме и полицајце, ле-теле су камеНЈще Када су видели да не 
:MOI"y зауставити разјарену масу нен:и ат-енти су почели да пуцају у 
:љу, Том ПРИЛИ1{QМ у обе ноге је рањен студент ПредраI- Ај-I-иh. Пре
ма сећању Новака Поповиhа у БеОI'радској улици рањен је Радоје 
Дакиh.-Брка, који је одмах превезен у болницу, Јде је ле:;,као неко
лико дана На Славији је рањено још једно .лице Н 

НаЮllавши на снажан отпор жандарма и полиције деМОНС'f'раН-IИ су 
се поделили у неколико група Једна Ј-рупа је пошла НемаЉИНО!II 
улицом, скренула у Парк и код данашњег Јуr-ословенског драмско! 
ПОЗОРИШ'I'а, избила на Цветни ТРЈ, Ј-де ју је пресрела lПlша метака, 
пушчаних плотуна, Са ЊОм се caC-I-ала Iрупа која је кренула улицом 
l<:раља Милана (данас Маршала Ти-га) Обе су се УПУ'1-иле према 
Правном фш<:улте-I-У, а једна мања група кретала се улицом 
Проте Матеје Ненадовиhа и Кумановском н избила на данашљи 
Булевар револуције, код ПравнО!- фаК'уЛ-l'ета, Највеhи број демон-

;1 ДраrJlца лазареЩlћ, НД. стр, 342. 
l' БОWltо Ћ-УРII'ШОDlIJi, нд. стр, ,131 
" ДраrJlца Л:tзаРСhцll, нд стр. ЗП, 
11 Исто 

187 



страна'т-а пошао је БеOI'радском УЮЩОМ, Њој су се код Правног фа
куЛ''Т-ета прии:ључи.л~ н остале трупе, Ту j~ одржан крahи. збор, По
дигнут на руке СВОЈИХ другова окупљено] маси ГОВОРИО Је с-гудент 

права и члан МК КП Беor'рада Рифа-Ј' Бурџевиfi: "Нећемо ра'!' дру
rови! ДРУГОВИ, омладина, !'рађани, МИ ХОћемо слободу, ХОћемо више 
хлеба, рада!" Крат-ак т-овор завршио је паролама: ,,)f(ивела aYTOHO~ 
i\Iија Универзи-гета", .. lКивела слобода науке", ,,1Кивела слобода 
синдиката <ч:.! Маса је пароле спонтано прихватала и УЗВИЦИ СУ се 
орили из хиљаде r-рла 

После Ј'овора н:од Правно! факул-те-та демонстранти су кренули пре
ма Вуковом споменику Напред су ношени 'Т-ранспарен-ги на којима 
је пнсало: Доле рат, доле ра-I\НИ пиферанти, доле скупоhа", ,,2Кивела 
слобода науке'\ и дp,~a 
Дон: се поворка кретала према Вуковом споменику уз пут ју је 
поздрављала маса r-раlJана. Испред зr-раде ТеXiНЈ{ЧКЩ' факул-r-ета де
iI10нстраНП'1 су демолирали полицијску "марицу", а н:аменицама за
су лЈ1 :;'KaHдap~le и полицајце:\.! Код Вуково г споменика чекао ИХ је 
кордон жандарма, дуж: целе улице, од кафане "Напред" па до СПО
i\IеНИI<а, Ту се поворка заустаВИlIа и испред истурених пушака и ба
јонета одрж:ан је збор Говорили су млади радници Мирослав Паре
зановиh, Вера, радница Текстилног предузеhа и Василије ЕсаПОВИh, 
пламеним речима оп-rужујуhи режим за злочин и:оји је ПОЛЈ,щија 
учинила над љима.";; Збор није заврше-н Дошло је до окршаја, 
Када су жандарми кренули на :њих, демонсгранти су н:ренули у ју
риш -т-укуhи жандар:м.е каменицама и ДРУI'ИМ предметима Ови су 
ОДIОВОРИЛИ пушчаном ватром JI l\шr-раљеск:им рафа.лима изнад глава 
демонс-траната Али су неки жандарми и ПОЛЈщијсн:и аr'енти пуцали 
JI у l\ШСУ, ТОМ ПРНлt'Ш:Оi\-I су рање-ни Милован Јанковиh, студен-т ме
ДИЦЈШС, МНЛllћ КељаНОБиh, студент права, Ибрахим Ганиh, студеН-Ј 

фlIЛОЗОфllје, Душан КУЈа, С'Ј-удент фИlIозофнје, Боса МилиhеВИћ, 
студент Високе економско-комерцијалне шн:оле и још неЈ\:И чија име
на НIIСУ забеле:;,н:ена О ра:њавању Босе МнлиhеВИЋ, Зора Миндеро
Bl1fl, један од учесю-ш:а истиче: нПочели су да пуцају у ноге и пош'то 
нису мor ЛИ да поrоде, поrађаЛll су у асвалт и све је ПРШ'I,ало~ Воса 

1\ЛнлнhевнЈ1 је НШ па испред нас, окреl ала се 11 разr'оварали смо, И, 
uдједанпут, она је пала Била је с'грашна I-ужва и мрак и lНeI{Q је 
одвукао, тако да нисам видела ко Погођена је испред ТеХНИЧКQI
фан:у л-т ета" .. 11; 

у ош-т-ром сукобу код ВуковО!' споменика, IAe су многи рањени, де
l\lOнстраЦl1ја није била разбијена, али се морала повуhи,. Један део 
се вратио КарнеrијеВОi\1 УЛНЦОМ ј[ изашао на улицу Краљице Ма
рије (данас у юща 27 мар-т'а) Испред данашњеr- Архива Србије, у 
Кнрнеrијевој УJIНЦlf, рањен је I'рафIIЧКll радник М'ЈIЛIIсав Ракиfi (кас
није учесюш: НОР-а н реВОЛУЦllје, народни херој) Један део ове 
['рупе уnнцом Краљице Марије, СТlнао је до Ботаничке баште, т-де 
су Ја пресрелн жандармеријскн ПJIО'1УНJI Ту је разбијен -17 Друr-и 
део ове r-рупе скренуо је према ,.1Кат-убнцн" н ту се спојио са глав-

" НАП, ј\-П - Ј35, ~2-1. 288, 130. СеЈ\ања У'lеСlllша; liрщша репорташа, "Наш студент" 
Загреб, (јl), 1, ~:I, ХН НШlј ДоаГl1иа JIа:ш_реЩlll, НД, 343, 
1: НСТО, -
1< IIАn, I\1l - 288, Сеl,ање [>раllllслаnе .ЈЈуН:Оllllћј ДраГllца .ЈЈазареПIIl>, НД, ЗИ: БОШltо 
fiУРJl'ШОlIвll, ЈЕД. стр. -132. 
" IIАБ, МГ - 288. Сеllање БраIlIlС.'I;:I.ве ,llуЮJlJIIII . 
.. НАБ, ј\-а - 22,1, Сеll<lње Зор,! Мll11деРОnJlll; IХ·5!Ј3, подаЦII о ПОГIIIIУЛlIМ у де· 
~10HCTP<lЦlljil;l1a 1-1. децемГЈра l!ЈЗ!Ј; [>ошltо ЋУРII'lI{ОШllt, ЦД, стр, 'lЗ2·,ЈЗЗ~ 

н НОЈЩЩ ЋУРН'IlщrJIIII, IIll. стр 133 
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НОМ I'РУЛОМ која се кретала Рузвелтовом у,Ю1ЦОМ према Гробљу. Да 
би испровоцирали деЈ\1QНС'I'ранте и међЈ: грађанима изазвали револт, 
полицијски агенти су почели са разБИЈањем излоr-а -и демолирањем 

Радњи од )Кar'уб.аце" па до Подвож.њака, Прозревши намере ПОЈШ
" Д "Д б" ције демонс-r-ран-r'и су узвицима " оле провока-rори , " оле ~ ице 

реаговали на овај ПОДМУI~ЛИ план срачуна-Ј- да КОМПРОМИТУЈе де
монстрације и оправда СВОЈ злочин 'Над голоруком омладнном и рад

ницима:Н' 
Из Гробљанске улице демонстран-т-и су I\ОД Подвожњака скренули у 
данашњу улицу Димитрија Туцовиfiа, која је била насељена радни
цима Била је довољно ШИРОl\.а И дозвољавала слободан M~HeBap 
Поред тщ-а било је доста камени~а, цш ле JI ОСl'алOI- ma-r-~РИЈала за 
борбу са жандармима и ПОЛИЦИЈОМ, Код Подво:ш:њака Је одржан 
н:раhи збор на коме је говорио један радник, оштро осудивши бру
талан напад полиције и ж:андарма l\ОД ВуковOI- споменика н ПОЗИ-
вајуhи ПРИСУ'гне да пођу даље у миру:!О _ 
Поворка демонстрана-т'а се мирно кретала улицом ДИМИТРИЈа ~yцo
виhа бурно поздрав љена од бројних радничких породица КОЈе су 
излазиле испред својих ЗI-рада Мноr-и радници придруж:или су се 
поворци, Циљ руководства деМОНС-I-рација био је да се ПРОђе н:роз 
што већи број уЈЛща да би I-рађани видели -те ПРО'I'ес-ге против 
полинше владајуЋеr- ре:;,н:нма Из улице ДИ,Jl.ипрНја TY~OBJ1ћa де
монс-гран'rи су скренули десно и улицама Во]воде СаваТИЈа и данас 
улицом Бранка к.рсмановиhа избили код пијаце "ЋерамО у УЛИЦ;)" 
Краља Александра (данас Булевар Револуције), а ода-гле на ЦрвеНII 
Крст, до КОI-а СУ неометано с-нrr-ли пре 20 часова. Ту је одрж,:-н нови 
збор на коме је говорио с-х-удент права Рифаl' Бурџевиh, C-ГОЈеhи на 
раменима својих другова.;;О 
Од Црвеноr- крста демонстранти су кренули ПРИШ-IИНСКОМ улицом 
(данас ул, 14 децембар), На раскрсници те улице н улице Божидара 
Аџије дочекао их је кордон жандарма и полиције који су били запо
сели све околне улице н капије Ту су били пос-гављеНЈ[ И, ПУШКОJl.Iи
l-раљези, Када је колона демонстраната наишла, отворена Је ватра из 

пушака Ј1 ПУШН:Оl\ппраљеза, Демонстранти су О~I'ОВОРИЛН кам~ниц~ма 
Језиву слику употпуњавале СУ сирене ПОЛНЦИЈСН:ИХ "марица. I! Јаун: 

рањених CehajylHl се те кобне вечери, 14. децембра 1939 Ј-" Један од 
учесника, Бошко Ћурнчковиh ј ис-гиче у својим сеhа:њима: "Сада 
је веn почело да пуца у свим ОКОЛ1Ш1\I улицама_ Ми смо се JI.~ора .. ШI 
врати-ти :назад да би скренулн лијево У улицу Божидара Аџи]е, Јер 
десно нема улице. Већ је почела да пада сит,на киша и йсфал'Т 
на улици је био клизав и мокар На уr-лу данашње ул .. Бo:iкидара 
Аџије и ПРНШ-I-инске, неко се од другова спо-х-акао JI пао, преко 

:њеr-а је пао друти, па -т-реfi;и Il тако чи-у-ава гомила На, све стране 
су праш-т-али ПЛО-I-УНИ и m-шнале језиве сирене ПОЛИЦИЈских кола 
ту овом }{рају тада је врило као у КО'1лу"51 

Кошен пушчаноJl.l и Ј\1итраљеско:ы ватром, веfiи број дeMOHCTpa~aTa 
лакше и теже рањених, остало је да лежи -на -У-РО'1'оару, ПуцаЈућН 
у демонстраН'I-е полицајци су испољили невиђено зверство Прн~азили 
су :жртвама које су лежале и превијале се од бола у СОПС-I'веНОЈ !Ч:~ВН 
и ударали их ку..ндацима Ту је i\IУЧКИ 'н на свиреп начин УОИЈен 

" ИСТО; ДраrJlца ла::шреtШIl, НД, стр, З-Ј5, 

" Исто. 
I! JlАБ, 1\-1[ _ 135, Сеlшње Радоја Дшшllа; }lраrшщ .JIа:::шреuвћ. II;С :1'15, 
~! ВОШIСО ЋурЈI'ЩЩllllt. "д" СТР,· ,13З-,13-} 
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млади студент медицине Мирко Луковиfi, О љеговом убиству лист 
"Наш студентН писао је, 23 децембра 1939. у члаю{у "Крвава ре
портажа" следеfiе: "Лакше раљен после пада ЛУIШВиЋ се подигао и 
покушао да се уклони l{ако би избегао даље злос'гављање iИ пре
млаћивање, Али је његова нада на спас била краткотрајна, 2Кан
дарм га је пустио да се удаљи, једно десетак корака, клекrнуо ,И 
нишанеfiи покосно га, Из распрскане .лобаље МОЗaI{ и крв младог 
С'Iудента ПОПРСl{али су калдрму УJillще, Щ;~ 

И Радоје Дакиfi, један од учесника ове крваве драме, допуљавајуви 
:њен страховити призор, у својИl\I успоменама сећа се: "Видefl.и да 
сам потпуно исцрпен Рифат ми је рекао да идем куЋи и да леnнем 
Ј а сам се вратио према Вуковоl'lI споменику и видео сам !{ако је 
полиција дочека ла децу из шеr'ртске школе, која су била изашла 
на улицу, и пуцала иа љих, 'тако да је било !Неко.m1КО рањених 
Кад сам пролазио улицом изнад С-т'удентског дома наишао сам на 
једну рањену друтарицу и пренео је с двојицом другова у Студент
ски дом, где је било прихватилиште за ра:њене другове.'·;;:! 

На месту н:рвопролиfiа пали су теже и лакше рањени: Рајко Лолнв, 
столарски радник, ПОI'ођен са преко 15 меТ3I{а из маши.нске пушке, 
издахнуо у болници; Голубовиl'i (име непозна'ГО), радник; lКиван 
Седлан, студент технике, I{OI'a су Јкандарми свирепо ДО'I'У]{ЛИ }{ун
дацима, па је и он издахнуо у БОЛНИIЩ,г.·\ Укупан број рањених, 
према неким подацима, износио је преко 50 демонстраната. Многи 
демонстранти су похватани и полицијСI{ИМ "марицамаll одвезеюr у 
полицијски кварт. Већ око 20,30 часова преС'I,али су пущчани пло
туни, али су до касно у 1Н0ћ жандарми и по.лицијски агенти трагали 
за одбеr'лима Исте ноћи ухаIШIени су многи учесници демонстра
ције, међу којима и студен'!' агрономије Васа Прља Сутрадан су 
ухаmnе.ни Воја Секулиl'i, с-туден'т' 'I'ехнике И многи други, Према 
извештај у Управе града те вечери је ухашuено 19 студената, а 
сутрадан још 11;;(" док о броју ухапшених радника нема података. 
Да би оправдао овај ЧЋН, при !шме су пале невине ЖР'lве и проли
вено дос·га крви, владајуhи режим издао је званично саоrшлење 
следеће саДРЈкине: "Вечерас су три I'рупе кому:њи:ста, студена'га и 
раДНИI{а покушале да приреде демонстрације на разним местима, 
Полиција је успела да растури деl\юнс'!"ранте, Демонстранти су на
пали са I{амењем на opraHe власти, а такође је испаљено iИ неколико 
револверских метака Теже су раљена 2, а више JIiИца повређено 
камељем. Ухапшено је око 60 лица и каЖ.њено са по 30 дана затвора 
Предузете су мере да се ОрI'аниза'I"OрН пронађу :и похватају, ";;(1 

Реагујуhи на владино лажно обавештавање јавности, руководство 
демонстрација је исто вече издало свој прог.лас следеfiе садржине: 
"Владино саопштење ка:ж:е да су демонстрације биле комунистичка 
ствар Рекли смо шта су масе манифестаната '1'ра:жиле. Ш'Т'о су 
се борили l{ОМУ;НИСТИ, јер су O'fВ'! за то, - у толико боље; бар једна 
партија ОС'I'ала је верна \Народу, Пуцаљем на радне људе који су 
тражили хлеба и рада - влада је l{оначно СI{инула маску "народне 
владе'\ испод које се уствари крило лице владе израбљивачке 1'0-
споде 'Убијајуhи радне људе ]{оји су 'гражили слободу, влада је 

:;: 1{рmша реIlортажа, "Наш студент" (јр. 1. 23. ХII 1939 • 
., II'\Б, г.lг - 135, Ссliање РаДОја Д:11шllп: ДраГllца ЛазаРСU1l11, 11Д. стр, З·15 • 
• 1 JlЛБ, ЈХ!593, ПодаЦl[ о ПОГJlНУЛШ\I, • , 
" ВОl1ШО ЪУРJl'ШОIшl .. , цд. стр. '1301. 
.. Зnаllll'!НО саопштење о С"1I0ћllll~I де~IQ]IСТIН1цнја;'ltа, "ПОЛНТJIltа" 15. ХlI 19З9. 
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ПО'I'Пуно о'r'крила да су љене приче о демонстрацији само фраза за 

варање маса, фраза иза које се крије намера да се радни народ 
задржи у ропству, ЩI7 

Исте вечери, после завршет}{а деманс'грација чланови МеснО!' коми
тета ЮI за Београд одржали су кратке саС'I'аике са месним партиј
сюIм ОРI'анизацијама у Веот-раду на раније одреlјеним местима, на 
којима су секретари орr'анизација реферисали о броју учесника у 
деМОНС'I'рацијама са њиховог 'lерена, о броју рањених, ЛОГИ1iУЛИХ 
или ухаmuених, После тих саС'I'аиан:а, у малом паРl{У на простору 
између Цвијивеве :и Далматинске улице, одржан је саС'I'анак Меснor' 
}ШЈ\IИ'Т'ета у присуству Милоша Ма'1"ијевиl'iа-Мрше, Цвије'I'ина Мија
товиl'iа 11 Милорада Поповиfiа Са нешто закашњења с'гиr-ао је Рифа'I' 
Бурџовић, Iшји је био рањен у слабану .. На састанку је извршена 
!{ра'I'ка анализа 'тока демонстрација и одлучено да се на извесно 
време с]{лоне сви они који су били на било који :начин у вези са 
ухаmuенима, На другом саС'ганку Меснот' lшмитета, који је одржан 
после iНеколико дана у присуству Алеl{сандра Ранковића, секре
'I'apa ПокрајИНСКОI' l{омитета КП за Србију и члана ЦК КПЈ, извр
шена је детаљна анализа ових деМОНС'грација и да1'а политичка 
оцена протеклих ДОI'ађаја, (,8 

Крваве че'l'рнаестодецембарске демонстрације с-rудената, радника 11 

ђака у Београду, које су манrифеС'I'овале борбу за мир, слободу н 
незаВИQНОСТ земље, за аутономију Универзитета, за рад 1I хлеб н 
осудиле империјаЛИСЛ'IЧЮ1 рат и раТНОХУШI\.:ашку поmнику владе 

Цветковиh-Мачек и буржоазије, наишле су на снажну подршку 
целокупне напредне јуr'ослове:нске јавнос-т и Подршка и солидарност 
са овом борбом одисали су из свих писама и телеграма Iшји су 
ЈЈЗ разних места у земљи стизали с!'rаредних дана Акционом одбору 
С1'РУЧНИХ студентски .. х удружења, учеСНЈщима демонстрација и ра
њеним друговиы1a и другарицама" Тако је омладина Чачка и ОКОЈпше 
у своме писму ,!Рањеним: ДРУIовима н ДРУI'арицама у борби про'гив 
милитарис'гичког рата, за хлеб, мир и слободу на дан 14, децембра 
1939, год ", истакла: 
"Крвави дor'ађаји 14, децембра који су се одиr'рали на беОl'радским 
улицама, одјекнули су широм целе земље "и оставили дубок '{'рат
у срцима свих нас :Ј\шадих и читавоr' раднor- народа. 

ми омладина Чачка и околине побуiјена ОВИМ дor'аljајима, свесна 
:жртава, које су пале у борби протнв империјалис'l'ИЧКО!- ра'1'а, за 
хлеб, мир и слободу, изражавамо овим писмом вама, који с'!'е раљени 
у крвавој борби, дивљење на вашем храбром i.И херојском држању, 
достојном правих -народних бораца 

Дубоко уверени у оправданост борбе омладине, која је део опште 
,народне борбе, ми вас, рањени друr'ови и ДРУIарпце, поздрављамо 
и КаЈкемо: хиљаде и хиљаде млаДJlХ срдаца куцају још јаче н 
СНа.Јкније, и не плашеfiи се жртава спре!\1НИ СМО, збијени у чврстим 
редовима, бранити своја права и борити се за слободу, ХlIеб, мир 
и paд,'~5!1 

у rш:сму омладине Краљева и околине Акционом одбору, такође се 
изрюкава вели:ко дивљење храбрости и борби беОI-раДСIСИХ студена'l'а 
и раДНЈlI{а, "Ми се поносимо вама н ценимо вашу борбу. Горди смо 

~! JlЛБ, 96 Д. II~6З, ПРОlJlас У'lССIIIIЮl Н, дснемГЈра 1939, 
;, Драгнца Jlазарешtli, НД .. стр. 349 • 
11 А ЦК СКЈ, ф" БУ АО!275, П1tС!lfО O~IJ1aДJlJle Ча'lIШ 11 оt;;ОЩlНе ЛО се:'.' Б:'.', 
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што смо и ми из своје среднне дапи светлу ж:ртву, храброr млаДОI
борца Мирка ЛУIшвиhа. "110 

Сличне симпатије, дивљеље и подршку борби беоr-радских студе
ната, раД1-пша и ђака израЗИЛJl су у својим писмима 11 -т-елеr-рамима: 
студеН-Т-СЈ{а омладина Бјељннскоr- среза, радни'-;{]{а омладина Крас-у
јевца, раДЮ1чка :н студентска омладина Краљева, Удружење сту
дсна'та Крушевца, Удружење студеиа-I'а Биха'ћ.а, Сарајева, Лесковца 
н др, Ј'радова у земљи 111 

О раље-нима, }ији су ле_жали у болници, вођена је посебна брига 
Другови и друr-аРЈще су ИХ непрестано посе1i.ивали, доносили храну 

н израЖD.вали дивљење ЉИХОВОЈ храбрости. Поред Босе Милиhевиh 
Ј[ Ж1шана Седлана, који су бнди тешко рањени, њнхови ДРУI'ОВИ И 
дрУIар11це де:журали су целу НОћ, све док, најзад нису подлегли 
ранама li:! ' • 

и поред КРВОЛЈ.:юлиfiа који је извршила 14 децембра увече, бео
I'радска ПОЛИЦИЈа се са демонстрантима обрачунава ла и наредних 
дана С.у'т'радан, на Беor'радској :железничкој станици, ПРИЈЕИ!КОМ 
JlспраfiаЈа ПОСМРТНИХ осгатака преминулог с-гудента fvIирка Луко
виhа у љеr'ОВО родно место Краљево, полиција је извршила нова 
хапшења И том приликом ухапшен је и један члан студентске де
lIеr-ацнје која је крену.ЈШ за Краљево, Iде је требала да присуствује 
сахрани Луковиhа. 'УхаГШlени делеI-а-r-и: Драгица Правица, Вера Цр
венчаннн, М,илка ЈоваI;IовИh, Драго ПајКОВИћ и Зора Ми'ндеровиh 
успут ~y по~елн харн!)у са -т-екстом IOBopa и доrоворили се да у 

ПОЛИЦИЈИ ИЗЈаве l{ако су пошли на скијање на Копаою,rк У зло
r-ласној Главњачи, на Обилнћевом венцу, били су мучени и малтре
тирани, али ништа нису ОДаЈШ, па су после неколико дана пуштени 

КУћама (1:1 

И поред свих нас-т-ојања полиција није успела да спречи да се 
сахрана младоr- студента Луковиhа у Краљеву претвори у опште 
народну жалост 11 израз пуне солидариос-ш! са борбом коју су водиле 
прогресивне снаге Беor-рада под руководством КПЈ. СахраШ'1 је 
присуствовала от-ромна маса r-раЈЈана Краљева н околине, радника, 
студената, ђака, чи нови и ка, сељака 11 предс-r-аВНI·ша разних С'гудент-
ских удру:жења из МНОIИХ меС1'а у зеМ.1ЫI, На челу поворке, lија се 

кретала улицама Краљева ношен је скроман -т-рнов венац студентске 
омладине Краљева, као симбол љене чврст-ине и снаге, а за љима 
c~ се ређа ли венци радннчке н среДЊОШI{олске омладине и т-рађана 
I<..раљева, Ковчеr- са посмртним остацима ношен је све до самог 
I'робља На путу до r-робља жаидарм:ерија је ПОЈ{ушала да пor'ребну 
поворку скрене у споредне уnице, И овде је била спремна да се 
?брачуна са rолоруким народом, с људима у ПOI'ребној поворци, Ш-Ј-О 
Је свакщ{о био преседан. Била је JIзда1'а н наредба да се пvца и 
пушке са бајонеТI'Ii\Ia биле су већ ис-r-урене Једна мајка Сi\-Н;ЛО је 
нст-упила напред н ПОВЈшала: ,,)Кене и мајке C-I-аНlIМО напред !нека 
':f нас пуцају." Ојађена мајка Мирка JIУIШВИћа, видевши '1'0, КрИIснула 
Је: "Сине ХОће и по ДРУПI пут да те убију. 0(;·1 J\ilaca је б.ила огорчена 
СреСЮI начелннк био је ПРИi\юран да повуче ::;,кандарме 
Од рано преминулО! друrа на гробљу су се опрос-r'и.ли представници: 
УјеДJlњене студентс]{е омлаДЈ[не, АКЦ110НО! одбора с-т-ручних СТУ-

.. Псто, АОl215, ПIIС~10 О~I;lаЛlIIIС liраљсu:t 11 01ШШlllе ЛО С С;'.' БУ, 

., Нето, АО;272, 21;1. 21G~2R2. I1I1СЩl 11 поздраВII АО С С:\-" БУ, 
" lIАБ, МГ - 22'1. Сеlщљс Зоре !'I1ll11AcPOlIlIl1 
" ИСТОi ;ДраГllца JIазаРСIJllћ, НД, стр, 355. 
" "Наш CTYAI;>IIT" Загреu, Йр. 1. 2:1_ ХII 1939_ Погреu l'IIщша ЛУВ:ОUl!lш 
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деНТСI{ИХ удружења, раДЮ1чке омладине Краљева, Удру:жења ме
дицинара, радничке омладине Чачка, Беor-рада} студената Филозоф
ског факултета у Скопљу, студената Краљева И студената прве 
rОДине Медицинског фаКУЛ'Х'е'I'а у БеOI'раду.!Нi 
Из Мl!адих за:жарених I'рла суљале су речи осуде силе и насиља 
владаЈућег режима над недужним и I'ОЛОРУКИМ народом који је 
трюкио хлеб, мир и слободу.. Са пуно жара се заветовала на борбу 
и освету. "Велика је и светла борба коју водимо _. говорио је 
'гом приликом преДС'I'авник Акционог одбора стручних студентских 
удру:ш:ења, - ВеЛИl{ЈИ су задаци }шје смо поставили као свој циљ. 
Велико је наше дело које остварујемо" АЈВ1, ми знамо да :жртве нису 
:узалудне, ми з'На:r.:о да је c~aKa слобода крваве боје. ,Ми знамо да 
Је победа на нашОЈ страни, Јер су идеали за !шје се боримо - опште 
човечански идеали} који воде остварењу једне боље, .летле и срећ
није ?~ДyЋHOCT~ у којој наш драги Мирко, неће падати окупани 
у СВО]О] рођено] крви неУС'rрашиви борци за хлеб, МIИp и слободу ... 
Осветићемо 'I'ебе и све оне који су умрли за идеале који Ђе пред
стављати ствариос"r у сутрaunьици, щщ 
Све одржане товоре прожимала је једна зајеДНИЧЈ{а НИ'!' - завет за 
осветом, за борбом ДО и:оначне победе правде и људске хуманости. 
Све се '10 слило У стихове једног I-Qворника који гласе: 

"Поч:ивај Мирко у гробю,щи тој, 
Под стегом слободе сви ћемо у бој, 
И певаће песму 'Ј'ад радници сви, 
И свршиliемо дело што почес-r-е ви ,"П7 

~осле ,неколико дана од посмртних оста-ган:а Босе МИJIиhеВИћ, такође 
Једне од жртава крвавих деМОНС'!'рација, испред КЛИiНичке бол:нице 
у Београду, у име студената МеДИЦИНСКОI' факултета, опростио се 
млади студент медицине Дрюка Марковиli. који је ОШ'I-рО осудио те
рор владе Цветковиh-Мачек, Овога пу'т"а полиција није смела да IИН~ 
тервен:и:ше и поред тога што се налаз:ила у -непосредној БЛЈ·fЗ:ИЮ1.6S 

Тако су се свуда опраштали студенти} радници, I'рађан:и ОД својих 
најмилијих који су пали !шо Јкртве у крвавим демонстрацијама, 
тог 14, децембра. Проливена крв младиhа и девојака још више је 
учврстила уверење младих и свих поштеиих људи у .н:еопходнос-г 

борбе против ненародног реЖiИма и претеће фашистичке опасности 
и ратног вихора, а за потпуну слободу и демократију у једној сло
бодној fИ равноправној Ју.гославији. 

11 А ЦК СКЈ. Ф. БУ АОf2GЗ~269. 
Драгнца Лn.зареDlrћ. НД. стр" 259_ 
I1 А ЦК СКЈ, Ф. БУ АО/266, 
11 А ЦК СКЈ, Ф. БУ АО/263. 
" Драгица ЛазареDltћ, IIA. стр, 359, 

[ОБОРJI ЈШ погребу l\IНРЮl ЛУЈtОВllћа у I{раљспу; 
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БРАНО И СМИЉА КОРАЋ 

Активност Удружења студената у Мостару 

од 1935. године до рата 

... "CHAr А ЈЕ НАША ПЛАНИНСКА РИЈЕКА, 
ЊУ НЕЋЕ НИГДА УНИШТИТИ НИКО! ... 

С1'уде1lТН заједно са раДШiЦИl'lШ у револуционарној борби 

Удружење студената у Moc"I'apy ОД 1935,. па све до рата реаr-овало 
је на све политичке догађаје у земљи и свету. Рун:овођено партијом 
Н инс.пирисано радом студената БеOIрадског универзитета објашња
вало Је превирање у ТОМ узаврелом раздобљу. Придобијало омладину 
у борби за прогрес и кроз најразличитије форме рада утицало на 
грађане Мостара, У''Гкивало се у све поре друштвеНОI' живота и 
разобличавало тадашњи владајуliи ре:жим у зеМJl:JИ, ПОТС1чrчуhи пат
риотизам и ун:азујуhи на све прису'пrију DпаСИОСl' доласка фашизма 
и поробљавање земље. 

Послије слома фракционаштва у Партији и ПОД РУКОВОДСТВОМ друга 
ТЈ-па, јединства Пар,\ије, раДlfИч~е н:ласе и свих напредних снас'а у 
земљи, потстичу се ЈОШ снаЖЮfЈе револуционарна !{ретања како у 

земљи ТaIШ и у студентском nOKpe'I"Y на Беor"радском универзитету 
и осталим !Нашим универзитетима 

Другови у Мостару сваким нашим доласком са БеОI-радскor" универ
зитета. говорили ... су "нам као да смо окрилатили. Тако смо се и осје
УШЛИ, Јер су то оили наши прави lЮ1ВОТНИ универзитети, на којима 
смо учили и стицали знање, за свес"грану револуционарну борбу, те

жећи за успос"гављањем нових ДРУШ'I'вених односа"" Са још више 
елана и свијести прилазили СМО, кроз наше УДРУlкење студена'га у 
Мостару, одговорним ПОЛИТИЧКИМ и друr-им друш"твеним акцијама, 
Удружење студената у Мостару бројало је од 70 до 80 чланова' 

• СЮIС,ш 'Јлаllопа Удружења сТУдената у Мостару (по сјећању СМЈ!ље Ј! Бране 
Н:ораћа) : 
Арпаl)llli Мухамед, Арпаl)llћ Енпер, Алтарац мориц, Балаћ llатко, Буli Адем, БУI{~ 
Пll]. Драго, БУНОJll. Ћорlје, БРlо1li ФаТJlма, БРЮlћ Хllnэнја, Б1IЈеДl1Ji Ћсмал, Балта 
llбраХllМ, БеХЛlI.'lоuпћ Енес, БеХЛllдОПl1li lIаllМ, БРlшћ Ееад, БIIтанга Нада, Ће!llа
.'10111111 Еllоер, ЧIIШl1li Абаса, Ћећеэ Миле, Ћушша Мара, ДаД1lћ Еllоер, Џабнћ Ха
мо, ЏШОfћ Осман, ФејJtIi Сащ(о, ФејЈIIi" Рllэа, ФеЈllћ ШеПЮIЈа, I"ребо М. J\Iyxa!lleдo 
гребо А. Мухамсд, Га'1l1l. Деско, Хумо Апдо, хујдур АЛllја, Хојлаш СаЈЩХ, Крпо 
~YCPNP, Крпо Еllпер, Крпо АлнЈа, I{оlt ФIШЈШ, I{ешељ ЗоРltа, Костдl!. ЖJtnко, 
I\.аПIl)} Ће:\taл, l{алајl)1111 Теофшс, Kopal~ Сr.шља, Кораћ БраШIслаD, ЛУIШЧ CeprJlje, 
Ј!::I.ltIIШJlli. Енnер, ЉуБОјСП1lћ Душ;:ш, ЉеwеШII.. Ратко, ЉуБОјСnllћ I\1ШЈан. I\Ia1lAlllI 
БраllО, МllJlаЩII.. АХJltет, МаНДll1\ Раде, I\lallAI1Ii Веселшша, МаIIДllћ Спето, i\IexJlJe
даГlll. 1'IIyrAIIJlJ, I\IexMeAarJlI, ФаХРУЩll1, 1'IIаСТIIЛОDнћ Дрnrо Ножиli Сащ{о Папа 
JlСIIДОР,' ПУЭll!i ШеnЮIЈа, ПУЭltћ ИС:\IСТ, ПУЭllћ Бисерка, С;IУЖСШlћ 1\I.'1аДС1l', СРllа 
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Веhина њих били су С'I-уденти Београдскоr" универзитета. Укупан 
број с-гудената у Мостару, у поменутом раздобљу, кретао се преко 
сто'тину, узевши у обзир све С"I-уденте на Беor'раДСIШМ универзитету, 
СвеУЧИЛИШIУ у 3аrребу и друге. 
АКI'ИВНОСТ и рад Удру.жења студе.на"га у МОСоЈ'ару био је npоду:жење 
рада и борбе c-rУАенТСI{е омладине Београдског универзитета и за
једничких акција са раДНИЧIШМ и среДЊОШI{ОЛСКОМ омладином" 
(На "Универзитету се водила свакодневна борба: за аутономију 'Уни
верзитета, за слободу научне мисли, за боље екОномске и животне 
услове студената, за оспособљавање студената да раде у народу и 
за ,народ, а не за режим и бур:жоазију која је експлоатисала рад
ничку класу, сеЉаЈ{е, цијели народ Југославије, за одбрану земље 
од HaCp'I'aja фашистичких сила осовине" 
ХаIШlења, затварања у ОЗЛOI'Лашену Главњачу, пребијања, убијања 
и ОДВОђења у концентрационе логоре нису спречили отпор tИ све 
снюкЮ!је омасовљавање студеН"ТСlЮГ покрета на БеOI-радском уни
верзиrету.) 
У сталним борбама и акцијама студенти су изграђивали себе и 'Т'О 
су искуство преносили llIИРОМ БеOI-рада, народу градова и села у 
свом завичају. Одржаване су тијесне везе са другим уњиверзитетима 
у земљи, са ЗaI"ребачким свеучилиштем, Универзитетом у Љубљани 
и друr-им. Исто тако, значајна је међународна сарадња СоЈ"удентско!" 
покрета са напредним покретима у свије'т-у. 
Најбројнија политичка орr"анизација на БеОI"радском унивеРЗИ"I"ету 
била је ОРl"анизација народних С'I'удената, марксистички оријентиса
них, који су били на линији Партије и подржавали ту линију учеш
ћем у раду" Растао је и све већи број симпатизера КОМУЮfСТИЧI{а 
партија имала је одлучујуhи утицај !На рад и борбу студентске омла
дине" Грађанске партије као Демократска, ЗемљораДЮlчка, Радикал
на и ДРУЈ"е имале су незна"Јан број присталица међУ с"т-удентима. Од 
око 10" 000 студената овос' "Универзитета, свес"а је око б"ОТИНУ било 
наЦИОНаЈП[ста, фашиста ЉО"I'иhеваца и ОРНС-оваца 
Стварањем, на БеOI"раДСIШМ универзитету, Уједињене студен'Ј'ске 
омладине, Иво-Лола Рибар је писао, да је означен !{рај спонтаних 
студен"I'ских [Иступа, крај борбе студен-гске авант"арде и почетак 
аКЂIВНОСТИ широког омладинског покре'1"а свих прor"ресивних снас"а 

Акционо јединс'I"ВО с"гудената прерас"rа у политичко. КОЛИl{а је била 
масовност и снага студеН'I'СКОI" покрета на Беоr"радском ув.иверЗИ'I"е'I"Ј 
показује податак да је на Консресу С'Ј"варања Уједиљене С"I"удентске 
омладине присуствовало више десетина студентских стручних, кул

турних, покрајИНСIПIХ н завичајЮIХ удружењз, То су били ОЧИIлед
ни резултати дуготрајне борбе комуниста, народЮ1Х студена"I"а, }юје 
је усмјеравала Партија за јеДИНС"I"ВО младе r"енерације, 

Значај.ну улorу ОДИI"рала су и J\fHOI-а ,КУЛ"I-урно-просвјетна друштва 
]{ЗКО на Универзи"гету, тако и у завичајним удружењима" Студенти 
Босне и Херцеговине у Беоr"раду радили су у друштвюtа "Петар 
Кочиh" и "ВлаДJ1l\1ИР Гаhиновиh", lшја су одржала низ запажеиих 
приредби и културних манифестација, увијек прожетих и акгуетmим 
ПОЛИ'Iичким садржајем"" 

Бор})е, СалаХQ131l1l Јусуф, СефеРОDlIћ lIусрет, Ступац Мухамед, Са:'lарЏIII. О.'1га., 
Шулеl1тJtћ Стјепаl1, ШаЈIТJI!i, Сr.шља, ШУЊlfћ Миле, Штајнер ErOJl, Таушан PaTI{O, 
Тамбl!1I Слободан, Тута Брана, BacJIli. Предраг, BacllJi lIещl.д. ВујОDl!}' Слао ко, 
ВУЈОПIlН СлапојlЩ. 
ЗахпащШ смо сош,щ коЈи Допуне опај СIIIIС:Ш, 

195 



Неопходно је било помену'ГИ рад студената на Београдском универ
зитету да би се схва'1ЛО рад студен'гсн:е омладине окупљене у Удру
жењу студената у Мос'тару 
Као прво, треба ИС'I'аћИ, да је највев.и део студената овог "Удружења, 
у које су сваке I"одине СП1зали нови чланови, учествовало у свим 

акцијама, демонс'т-рацијама, Ш'r'рајковима, у борби са полицијом и 
жандармима !На београдским улицама заједно са радничком и сред
њошколском омладином и напредним I'рађанима. 

(Навешhемо само нека учешв.а мостарских студената у тим аЈщијама 
"У Ш'I'рајку на "Универзитету 1 II 1935, због слања студената на при
силан рад, агенти београдске полиције убили су студен"!'а права Мир
ка Срзентиhа. "У том штрајку учествовали су и мостарски студенти .. 
Штрајковали су, такође, због увођења полиције на универзитет по 
наредби ректора др Владимира ЋОРОБића, познатог MOHapXJ1C'Ie и 
антин:омунисте~ Тада је ножем убијен с"!удент Ћ(арко МариновиЋ и 
повријеђена још два друга, од студена'1"а :националиста, љотиhеваца 
и ОРНАС-оваца, чији је почасна председник био ректор др Влади
мир Ћоровиfi. 
Сгуденти из Мостара учествовал.и су ]1 у деМО1:Iстрацијама 14, ХII 
1939, кад је полиција убила Мирн:а Лук.овића, студен-га медицине :и 
два ра.rџника, а тешко ранила дум-дум мецима студенте Басу :м.или
fiеВ:ИЋ и )I(ивана Седлана, који су подлегли ранама, Тада је рањено 
око 40 демонс'граната, Демонстрације су организовали радници, рад
ничн:а омладина и народни студенти против империјаm1СТИЧКОГ ра
та, прот'ИВ СН:УПОће и шпекулације, за 1\rир и слободу, против увла
чења наше земље у табор зарав.ених империјалистичких завојевача). 
Не помю-ьемо појеДI'!'Не, исто тако значајне акције 11 свакоднеВЮ1 рад 
у коме су учествовали мостарски студент.и: на БеOI'радском универ
зитету, а ;неки од fЬИХ имали и веома запажене улоге у управама 

разних друштава, посебно ою'r 'који су били чланови Партије 

Оваква, револуционарна студентсн:а омладина је и кроз "У дружење 
студена'га у Мостару од почеI-ка свor·а рада па све до рата својим 
радом и иступањем створила а'гмосферу за продор напредних идеја 
и прекинула дотадашњу учмалос'Г друштвеног и И:УЛТУРНQI' живо'rа 

у 'раду. 

Навешв.емо само вююније акције "Удру.ж:ења студената у Мостару 1\:0-
је су :нам остале у неизбрисивом сјећању и које говоре о интензив
ном раду револуционарне студеН'I'ске ОМЛЗДirnе у овом граду на Не
ретви 

МИРОВНИ МИТИНГ У МОСТАРУ 

Вел:ичанстпена манифестација lIапреДног Мостара 

Мировни МЈ1ТИНI' у МОСЈ'ару орr'анизован је 6. јуна 1936. године пос
лије омладинске конференције у Брислу фебруара исте r-одине и 
пред омладинсroи И:ОНI'рес за мир у Женеви~ То је била величанс'!'ве
на манифес-гација јеДИН:С1'ва студентске, радничн:е и средњошколске 
омлаДЮlе Мостара и свих напредних грађана, 
Идеја о одржавању Мировног митинга у Мос·гару потекла је послије 
одржавања Међународне омлаДИЋске конфереrщије за мир у Брислу, 
На конфереНlЏ1ји у Брислу присуствовали су представнЈЩИ напредне 
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омладине Европе ДИЖУћИ I'лас про:,ив фашистичке опасности, и за
ла:iI-СУћИ се за очување мира у СВИЈету_ 

(У БеОI'раду је, на "Универзите1'У, ОРI'аЮfзован Одбор за мировни 
покрет на врло широкој народнофронтовској основи, окупљајуhи све 
напредне cHaI е, без обзира на њихова идејна опредељења, у борби 
за праведан мир, против фашизма, 
Представник омлади:не Југославије на конференцији у Брислу био 
је Иво-Лола Рибар, кога је Ан:циони одбор БеОI'раДСIШI' универзитета 
делеrшрао, По повратку из Брисла Лола је обавијестио студентску 
омладину БеOI-рада о закључцима l{онференције на lшјој је ода"I'О 
пуно признање студеН-I'има Београдског универзитета, њиховим С'r-ал
ним .акцијама ПРОТ.ив фашизма и ра1'а, Акциони одбор "Универзитета 
у Београду примљен је за члана Свјетске С'гудеНТСI{е зајеДlнще за 
Ј\ШР, слободу и културу) .. 
Тада настаје још живља дјелатноС'т С'т'уден'I'СКОГ покре·га на Бео
I'радском ун.иверзите'l'У Настојало се ор!"аЮ':1зованом усмјереношhу 
да и с'гуденти у свом завичају Hac·I·aBe окупљање све омладине без 
обзира на њена идеолошн:а опредељења у борби за очување мира, 
против ра'га оличеНОI' у фаШИС'r"Ичкој Италији и национал-соција
ЛИСТИЧlшј Њемачкој. 
Солидаришуhи се са Беor'радским мировним покретом, МОС'гарски 
студенти, чланови "Удружења С'Iудената, са комунистима и радни
цима, којих је тада било у "УРС-овим синдикатима преко 2000, успје
ли су да придобију и l\tиOI'e предстаВНИI{е ОПОЗl'щије, разна масовна 
удружења, као и соколско ДР:У"Ill"I-ВО "Мостар'\ }шме је професор Ду
шан Мучибабиfi м:ного допринијео у његовој ,напредној оријеН"I'ацији 
Створен је одбор за организоваље ми"гиН!'а у Мостару '.и друrих ак
ција на овом плану, уз подршку Обласног комитета КП за Херце
говину, "У Мостару у Мировни одбор ушлн су испред раДНИ:ЧIG1Х 
синдиката Васо Тошиh, Мустафа Темим, Мус'гафа Хусковиh 'и Мехо 
Ћикиh, а испред С"I"удеНТСКОI' Мнровног одбора Авда Хумо, Брана Ј[ 
Смиља Кораћ, Салко Фејиfi и Стјепан Шулентиfi 

На Земаљској омладинској мировној конференцији у загребу наш 
делеr'ат био је Авдо Хума .. Њега су изабрали С'I'удеН"I'И из "Удружења 
студената Мостара и представници омладине ХерцеI'овине. 
Основна идеја и смисао МИI'ию·а била је исказана у пара ли "ОС'гва
рима јединство ж:ивих у миру да не бисмо у зајеДЮ1ЧКИМ ракама 
ОС"l"вариюr јединство мр'гвих" Ова парола била је нсписана на велн
ком 'гранспаренту Н постављена на самом Рондоу, Iде се одр}кавао 
Митию', Ми'тинг је успио да се одржи захваљујув.и дотадашњем пред
сједнику града Хусаr-и ЋlnUИћУ, :љеговим заузимањем код среС1ШI 
начелника да I'a одобри 
За техничке припреме били су задужен и студенти Предраг Васиь., 
Салко Фејиh, Стјепан Шулентиli и Бранислав Kopali" На молбу Уд
ружења студената, коју је у _име Удру:жења поднио Брано Кораћ, 
иююrњер ЋаЗИ1\! "Угљен, управник јаме мостаРСКОЕ' рудника угЉ'а, 
одобрио је два пуна камиона у'рађе за подизаље трибина на Рондоу 
Рудник је бесплатно одобрио .'11 превоз материјала и дао раДНИ1се за 
пас'гављање трибине_ Извршено је и озвучење цијело!" простора Рон
доа. Радници и студен'Т'И са својственим еН'I'узијазмом брзо су свр
шили све послове 

Одбор за Мировни Ј\U1ПIНI" упутио је позив омлаДrИНН 11 r-рађанима 
Moc'I'apa да ПРИСУС'I-вују мировној манифестацији, Лично су позвани 
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представници опозиционих Iраljанских партија да I'oBope тим пово
дом,. Једино се одазвао представник земљораДЮ1чке странке профе
сор Васо Гајиh, а остали су подржали одржавање Митинга, 
Испред радничкоr- дома, са паролама, кренула је кроз Мостар ИМ
позантна поворка радника, у достојанственом ходу и поретку, њих 
око 2000, на мјесто одржавања Митинга, Пароле су позивале народ 
у борбу за -трајан и частан мир независних народа, против pa'I·a И 
фашизма, 
Био је то величанствен, јединствен призор .. Тада се први пут јавно 
испољила char-а и организованос'Г раднин:а ,н радничке омладине _ То 
је била, послије дужеI- времена, прва јавна манифестација раДНИЧI{е 
класе у граду, Имала је велики значај за даљи развој радничких 
синдиката и радничког покрета у Мостару 
Читав трг :и оближње у лице Рондоа биле су преплављене не само 
радницима, средњошколцима и омладином, већ и бројним грађанима, 

међу .којима је било и много :ж:.ена Рачуна се да је било више хи
љада присутних .. 
Брано Кораћ отворио је МIнинr- и најаВЉlивао говорнике, У име рад
НИI{а на говорницу је ступио Иван ЂИДИћ, У име опозициorних пар
тија I-ОВОРИО је леви земљорадник Васо Гајиh, професор, у име же
на Смиља Кораћ, студеН-Ј-кюьа, а у име Мгировнor- одбора Мостара 
студент Стјепан Шулен'l'иfi, 
Све т'оворе прису-гни су ·гопло поздравили дуготрајним аплаузом 
Мостар се и овај пут солидарисао са напредним стремљењима ос у
ђујуhи фашизам lшји својом идеолor-ијом УI-рожава човјечанство и 
људски опстанак 

Послије МИТИНI'а радници и омладина прошла је кроз Мостар уз ви
кујУћН напредне, слободаРСј{е и мировне пароле 
Цијелокулна орr-анизација била је на висини Редари су будно пра
'ГИЛИ да не дође до провокација, Су·т'радан, сарајевска дневна штам
па донијела је провока'ГЈ1ВНИ чланак на првој страни под насловом 
"Мировни митинr- студената 1-1 радника у Мостару претворио се у 
КОМУНИСТИЧl{е манифестације" 

ПОВОДОМ ПРЕНОСА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
ПЈЕСНИКА ОСМАНА ЋИКИЋА 

Мостар је с нестрпљењем очекивао преношење посмртних оста'тюш 
cbor-а вољеНОI- пјесника Османа ЂИКИћа у нову спомен I-робницу 
Предузете су orромие припреме н дат веЛИЮ1 пуБЛЈЩИ'I'ет - Сt'арије 
генерације сјеhале су се Османа ЋИН:;Ића као дивног човјека, пјесни
ка 6pa-I'ства! који је сарађивао са Шан'Т-и"ћем и Ћоровиfiем у доба 
када је I'рад био у ин-теНЗИВНОJl.-I успону сво! друштвенot' и културноr
ж:ивота, У Мостару је -1'ада ,излазила и мала библиотека са веома 
укусним плю-неним повезом r-олубије боје, на 1\:ојој је утиснут лик 
погнуте AjeBojl{e над КЊИГОl\1 .. Ту су штампана књижевна дјела не 
само наше већ и свје'т-ске ли-тера-I-уре, 
ОI'арије I'е.иерације памти ле су Османа као BPCHOI" интелектуалца, 
који је с-пщао знања у свом родном Мос-у'ару, Беоrраду, ЦаРИI-раду 
и Бечу, Смрт Ја је покосила прерано. Рођен је 1879. а умро 1912 
године! У својој 33 IОДИНИ :живота, Као друштвени радник био је 
секретар "Гајре-таН и уредник истоименОЈ- листа, а у Сарајеву је 
покретач листа "Самоуправа" 
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Млађи Мос'тарци више су Ј-а знаЈ]И по њеI'ОВИМ 'гоплим, ЛИРСI{ИМ 
пјесмаl\-ta из његове збирке "Allrин:л:ије", Као што се у овом меди
-геранском поднебљу са надаХНУћем пјевала Шантиhева "Емина", са 
ис'Т'им заносом пјевала се Ћикиhева "Ћаурко мила", посвеfiена ње
говој Зори, У леr'енду је ушла јеДI1'НС1-вена љубав Османа и њеI'ове 
:жене Зоре, која је I{aO и пјеаиик рано преминула од опаке, тада 
неизљечиве болести. 
Споменик Осману Ђикиfiу израдио је академик Александар Дерщш, 
архитек'I' и ИС'I-оричар архитектуре, усред града, у малом харему, с 

једне стране велелепне Караџозбегове џамије, а с друге насупрот 
зr-раде у псеудомаварском стилу, у којој је радила и Муслиманска 
народна библиотека, 
у Мос-т'ар су дошли I'ОСТИ, бројне делегације културних и просвјет
них друштава, велиК'и број грађана из разних крајева Бооне и Хер
цеговине, а посебно из Београда, Преносу је присуствовао и већИ 
број предстаВЮ1ка власти. Рачуна се, да је том приликом ОIШ спо
меника било окупљено десетаI{ хиљада људи, 

Удруж:.ење студената Мостара ти.м поводом штампа ло је летке који 
су се за вријеме одржавања говора растурали међу грађане 
Проблем је био l{Оја не се штампарија за врло I{ра'Т'кО вријеме прих
ватити да одштамла илеr-алне ле'Гl{е ПРОI'ресивне садржине, који су 

директно били уперени против СтојаДИНОвИhеве профашис-t'ичке вла
де, Против хегемонистичкOI' настојања српске буржоазије да веже 
уз своје интересе муслимаНСI\!И )Юшаљ, а прије свеЈ'а муслиманску 
интеЛИI'енцију, 

Ле-т'ак је разобличавао др Милана С'I'ојадиновиhа и његову владу, 
подвлачећи њихову фашис-т'ичку оријентацију, Указивао је на ве
лии:у опасност од бруталног наступа фашИС-I-ичке, национал-соција
ЈЛ1с-:nичке солдатеске и моr-уhности поробљавања Јуr'ославије, Исти
цано је 'lеШIШ економско с'Т'ање тироких народних маса и угњета
вање, посебно раДНl'ша 11 омладине, од ненародног режима Милана 
С'Т'ојадиновиfiа. 
По суr-естији Бране Кораћа да се покуша штампање летака у Хр
ватској тискари у Мостару, која је била "под управом фраљеваца, 
Авдо Хумо преговарао је са фра Младеном Барбариhем Прочитавши 
летак ]{оји је био у духу опозиције, Барбариfi је прихватио да се 
штампа у њиховој штампарији Сју·т'радан леци су били ОДШ'I-ам
паю!, Договорено је да се растурају међу ПРИСУ-1'не за вријеме rOBopa 
студента Кораћа, који иступа испред С'I-удентске омладине Босне и 
Херцеговине, 

На свечанос'1'И су одржани МНОI'Ј1 говорк Сви r'оворници морали су 
пеt-наест дана унапријед да се пријаве орr-ан:изационом одбору. Сту
дентска удру:.ш:ења БиХ са Беоr-радскOI- универзитета "Пе'I'ар Кочиh'
и "ВладИЈ\ШР Гаhиновиh" одлучили су да на овом масовном скупу 
пријаве испред С'I-удентске омладине БиХ Бранислава Кораћа. 
Чим је посебна Iшмпозиција, у }шјој је било око 200 с-гудената 11 

велика r-рупа делеI-ата и r-раQана из БеOI'рада, стигла на железничку 
с-t'аницу у Мостар, поред ОРI'анизационоr- одбора, дочекали су их 
ПОЛI,щај ци и щ'ен'rи. 

ПО силаску из воза полицијски ar-ент НОВО пришао је КораћУ и ре
као му да се одмах јави државном тужиоцу Авдији Главовиhу. Гла
ВОВИЋ му је ·t'ра:.жио текст I'oBopa Одговорио му је, да ће I'ОВОРИ'1'и о 
Осману ЋИЮ'lhу као о пјеснику и патрио'ги С ТИМ се задовољио 
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тужилац Г лавовиh и замолио Кораћа да се rOBOp креће у 'IOMe ок
виру. 

Говор су заједнички концеnI'ираm1 у возу од Беor'рада до Мостара 
студенти Авдо ХУМО, "УI'љеша ДанИЛОВИћ, Хасан Бркиfi и Бранислав 
Кора!;. 
Отпочели су говори, Први је IОВОрИО Авда ХасанбеI'овиfi, предсјед
ник мусm1манског просвје-гнOI- друш'гва "Гајрет" Он је био за ври
јеме диктатуре краља Александра вишеI'ОДИШЊИ министар Овом 
ПРИЛИlшм је желио да се предс-гави }\:ао прис-талуща 1щалиционе вла

де 010јадиновиh-Корошец-Спахо, ХасанбеI'овиhев товор је са не
годоваљем саслушан:. 

И остали I'ОВОРНИЦИ су се обраhали редовно на почетку Ј'овора изас
панику њеI'ОВОI' величанства краља, реис-улеми и изасланику српске 

православне цркве, затим бану приморске бановине Ј аблановиfiу и 
осталим властодршцима 

КораЋ је почео говор са ријечима: "Гости и I'рађани Iрада МостараН " 
Међу ПРИСУТНИl\'1а пресгао је сваки жагор и сви су r-a до }\:раја паж
љиво саслушали, "у товору је изнијет рад Османа Ћикиhа и групе 
напредних Муслимана :на рјешавању социјаш·mх питања, ширењу 
бра'т'ства са СРПСЮ1М и хрватским народом, положаја сељачких маса 
у БиХ. Излаr-ање је било поткрепљено и С'I"Иховима пјесника ЋиК!иh-а. 
Хусага ЋИШИћ, предсједник ОПШ'I"I1не I'рада Moc-I'apa, који је сара
ђивао са Османом Ћикиhем и био његов пријатељ, пришао је и по
љубио Корзhа с ријеч.има, да је једино он говорио о Осман у, кан:ав 
је ОН стварно био, 
Пошто је полущија одмах похиrала да ухапси говорника, XycaI'a је 
~озвао шефа полиције Хајру Требовиhа са ријечима: Брану не сми
Јете дирати, ТИ СИ ми лично одговоран 81(:0 му буде фалила длака 
са главе. 

Ову прилику напредна С'I'Удентска омладvша МОС'1ара одлично је ис
користила и у раЗЮ'IМ контан:,ти:ма и дискусијама, н:оје су се отворено 
водиле о положају муслимаНС1'i::е студентске и средњошколске ом.ла

ДИliе и посебно о "Гајре'!"у". У овим састанцима добро посјеhеним, 
присуствовали су и функционери "rajpe'I'a" из Сарајева и БеОI-рада, 
Између ос-галих Мехмед Бе!'овиh, професор универзитета, Хасан Ре
бац, Мухамед Ћемаловиh-беI', Авда Хасанбеговиh и ДРУIИ" 
Многи IОСТИ Iшји су присуствовали преносу посмртних оста'така 

пјес.нин:а Ћики_hа, посјетилн су излож6у цАла ошишани је:ж", која 
је била отворена баш у '10 вријеме. Похвалили су њен садржај н 
успјех и конста'говали су да је била много оштрија од Београдске 
изложбе "Ошишани јеж" 

УСПЈЕХ ИЗЛОЖБЕ "АЛ А ОШИШАНИ ЈЕЖ" 

Ј ашш 1t оштра н:ритин:а 

Инспирисани изложбом "Ошншани јежН , }юја је по:ш:њела велики 
успјех у Београду, чланови Moc'rapcKor- удружења студената прире
ДИЛИ су у C~OM граду сличну Изложба је одржана у просторијама 
општинске ВЈеhнице, у ЗI'ради хотела "Неретва", rдје је била смјеш
-тена и ОШU-I'ина у једном њеном крилу. Уступање ПРОС"I'орија за из
ложбу и дозвола полиције да се одр:.жи је заслуr'а Хусаге Ћишиhа, 
тадашњеr' предсједника мостарске ОI1Ш'т-ине 
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Изванредну MaCOBHOC'I' и значајну поли-гичку УЛОI'У доживјела је и 
изложба "Ала ошишањи: јеж" Народни студенти из Мостара из 
Удружења с-rудена?=,а на овом послу окупљају већИ број симпатизера 
и демократски ори)ен'тисаних ДРУl'Oва 

Данима је ову изложбу припреi\'!ала повећа l"pyna студената" На њој 
су радили исн:ључиво чланови Удружења студената Мос'гара, Они 
су давали предло!'е и разна решеља :из ло жена у цртежима 'н ен:спо

на'I"Има 

Грађани су радо давали разне предмете l{оји су нам СЛУ)l{.ИЛИ као 
експонати. Имали смо чак и I\:оС'ТУР из Дома народног здравља, КOI'а 
нам је дао њеr'ов управнИI\: Др Ловро Дојми, Koc'I"yp је представљао 
опорезованоr ЈУI'ословена~ Добили смо и ж.ивог ћурана са Буне, са 
имања инжењера Бранка Пешке Ћуран је hур.rП1као, промаљао 
своју дугачку шију из дрвеНОI' }{авеза. ПреДС'I'ављао је онот-а ко вје
рује народним посланицима, Станка Спу:жевиh донијела је из КУће 
неки шешир :из доба Марије Терезије, С'I'ављен је 'на сталак а испод 
њеI'а је IП1сало "Стар као идеје Јована Радуловиfiа" Још два el'i::CnO
ната била су намијењена овом пјеснику, професору, иначе пареши 
и 'Ј'РГОВЦУ, а пјевао је: Ја се храним: плаветнилом неба Ј:[ напајш .... r 
вјечношhу идеје. 
Полиција је одмах наредила да се слнједеhи ~кспонат уклони са 
нзложбе, али ми смо га скривали 'и даље показивали публици, Њн
ме смо ОШ'т'ро осудили реакционарну дјела'Г;НОС'Г, вјеРСIИI" фана-['ика, 
БОI'омољца Чеде Милиfiа. Драгиња Kopah сашила је вреhицу, коју 
смо напунили и на њој наrшсали: Со Уз њу смо држали Свето 
писмо и из њеr'а ПQI{азивали ЦИ'I-а'г једно!' од све'Т'аца, у коме се каже 
да су вјера 11 интереси под Ј1СТИМ кровом А '1'0 је карюи'ерисаЈIО 
OBOI' 'I'рI'овца 1шји је имао и монопол продаје соли и \Неке друr-е робе 
Брано Мандиh таКОђе је из КУЋе донио неколико експоната 
На изложби су били нарочито за па жени Ј1 успјели велики сатири
чнн панои, сликанн акварелом, које су радили студен-ги 2Кивко Кос
тиfi и Деско ГаЧИћ, Обојица су посједовала изражен сликарски та
ленат. 'у прочељу сале био је веЛНli:Н пано са карикаТУРОJ\l ХИ'Iлера 
и Мусолинија, Неки фашиста Њемац, lшји је био отсјео v ХО'Iелу 
"Hepe'r'Ba", поr'решно је набасао ,на ИЗJIожбу, ЧИМ је ОТВОРНО врата 
на зиду сале у прочељу, угледавши СВО! фирера, подигао је руку 
на фашИС-I-ИЧКИ поздрав, а онда наI'ЛО изишао 113 llрос·!'орије ПРИ
сутни су му се слатка насмијали, Ориrлна.люr изданак национал
социјалисте поздравио је Хи-тлерову ЈШРИI\:а-IУРУ а да 'IOIa није био 
свјестан 
Веома УСllјешан био је рад )КIшка КОС'I-иhа на l'i::аРИКllрању стаља 
у тадашњој МостаРСlшј гимназији, у којој су забраЊlIвали и ка:ж:
њавали сваю,r напредан иступ омладине Чак су БJl пн забраНШIИ, 
у вријеме кад су организа-I-ОРИ изложбе била у I'И.i\lназијн, литерарну 
секцију "Алекса ШаН-П'Ih", у којој су ђаци са великим ИН'Iсресова
њем пратили напредну лнтера'т'УРУ и водили веома :живе дискусије 
о свему ПРОI'реСИВНО1\'С КОСТИЋев цртеж преДСI'ављао је l'i::POB I'имна
зије, Iшји је био украшен ИС'I,очњаЧlt:ИМ орнамен'гима у l'i::pC'I'OBe, са 

ријечима из Дантеовог пакла: Нека 'Ј'е напусти свака :нада када 

Уђеш овдје 
Набројан је тек незнатан дио oHor- ш'го се масно видјети на нзложби 
Ти :многобројни експона'Пf, паншr н цртежи, користећ,:и и Лафон
тенове басне, карикирали су спољне, унутраш,ње и ЛОI'i::алнс пр:илике 

Духовито, cBojC'I'BeHO људима oBor- поднебља, али 11 веома оштро .. 

201 



Исмејаюt су, )кшосаЮI Ј1 раскрннкани национал-социјализам и фа
шизам, њихове вође, Х!lнлер Ј1 Мусолини, влада Др Милана Стоја
диновиhа, њена фашизација ЈУI'ославије, скупштина, посланущи и 
сенатори Домаhи мос'r'арс~и политичари исмејани су поимеЮ1ЧНО 
као и поједини интелектуалци и трговци који су УI-њетавали и 
пљаЧI{али народ на разне 'начине 

Изложба је трајала више дана Посјетили су је :и IОСТИ који су 
присуствовали преносу посмртних остатака Османа Ћикиhа, 

На дан само!" отварања изложбе приредили смо бал у великој сали 
хотела "Нере-тва" Бал смо директно повезали са изложбом, тако 
да су из препуне сале хотела сви прису-rяи, међу којима је било 

.:I.ocTa и младих официра, раЗl'ледали изложбу .. 
Не памти се да је икада у храду за неки догађај владало ТОffilКО 
интересовање становништва, 

Пошто је на блаr-ајни, цијело вријеЈ\'lе њеног 'т-рајања била студен"Ј-
КI,гња Сi\1Иља Корав., имала је увид у реаговање посјетилаца. ЧеС'10 
је са појединим Iрупама, посебно омладине, ишла да понешто об
јасни или да пок'аже скривене еl{спонате, које је поm1ција забра
нила Улазнице нису наплаhиване Примали смо само добровољни 
прилOI 

Навала посјетилаца била је стална Долазио је и велики број жена, 
;\-Ieljy њима и муслиманке у зар овима Није било ђака средње школе 
који је није обишао. ЊТ-[ХОВИ l{Qментари, одобравања 11 смјех стално 
су се разлијеI-али просторијом .. 
Убрзо су директор Ј'имназије, УЧЈ1тељске школе и ДРУI'ИХ, забранили 
посје'ту ђацима, квалификујуhи изложбу као КОМ:УНИСТИЧl{У пропа
{'анду, алп .у томе ,нису успјели, Поворке ђЮШ долазиле су обично 
IIзмеђу два 1-1 'т-ри са'l'а послије подне, lшда су вјеровали да их неће 
ОТКРН-IИ 

у већој Ј'РУПИ ђюш нисам ОД;\lах примје'Нlла лијепе кhери Чеде Ми
лиliа, Смиљу и Миру, па сам и овој I-РУПИ показивала екслонате, 
кој1l су разобличавали ЊИХОВОI' оца и љех'ов рад, а које је ПОЛЈ-щија 
била забранила Било ми је неприја'ГНО због неду)кних дјевојчица, 
Бојала сам се да то не кажу оцу, Оне нас нису одале 
А, ево како су поједини I'рађани реаrовали: 

Тодо Говедарица, свеШ'I'еник, вјеРОУЧИlељ из Iимназије, послије ду_ 
љ:еr' разrледања ilзложбе зауставио се :на излазним вратима и Iла
ДСћИ своју дуr-у, сиједу браду, рекао: Мирно MOI-Y да умрем I{ада 
IIза себе остављам овакву омладнну! 

Ко ш-ш:о је снажан морални утицај био на посјет-иоце види се и из 
ОВОЈ- npj'Ii\ljepa, Пјесник ,Јован Радуловиh са пажњом је обилазио из
,'lожбу и на свој уобичајени -т-еа'rралаи начин хвалио изложено, али 
кад је дошао до експонат-а који су њеrа -[-ан:о немилосрдно ошю-rули, 
просто се скамеюlO И, да rьe, н:роз Jlзло:ж:бу прошао без ријечи. Али, 

при излазу, превазилазев.н caMor себе, одао је признање cTyдeH-ГJ-rм:a 
који су је приредили 11 на блаr-ајни ПРИ1IО::ЖНО при.личну суму као 
добровољНЈ! ПРНЛQI-, 

А кад је изло:ш:ба "1'ребало да се затвори похаПQИ'n::И су нас Изложба 
је ост-ала зактьучана са преrладњелим бије лим Вураном. Окаракте
рисана је као сувише напредна, сувише љевичарски оријентисана, 
комунистичка, Рано ујутро за"ЈВОРИЛИ су прво Брану КораЋа и Сал
ка Фејчћа, па онда око 15 c-т-удена'I'а Из једне мале, загушљиве по
лицијске собе, у којој су нас чували неколико полицајаца, изводили 
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су једнО!- по једнО! с-т-уде-нта на испи-т-ивање код шефа полиције 
Хајре Требовиhа, пријетеfiи сваком затвором, ИспиТ!Ивали су \Нас о 
поријен:лу летака који су paC"1-УРани поводом откриваља споменика 
Осману Ћикиhу, Смиљу Корав. ос-r-авили су да испитују последњу, 
с намјером да је као дјевојку што више узнемире, I'овореhи јој да 
ће почети са подљевањем воде у затвору {"Дје јој је затворен брат 
ако не l{аже одакле СУ леци Послије испитивања затворили су је у 
посебну ПРОСIорију у коју дође полицајац да је чува 
ПОШ-I'О нико ниш'га није признао и на иницијативу уr'ледних I-раljана 
Мостара пус'т'Или су нас,. 

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ ЖЕНА МОСТАРА 

Када је отпочело ,нагло поробљаваље европских земаља од фашис
'r·ичке Њемачке и запријетила непосредна опаснос'Г и нашој земљи, 
поводом Хитлеровог напада на Пољску, Мјесни комите'I' у Мостару, 
1. септембра 1940., орrанизује велике демонстрације против рата и 
фашизма, У овим демонстрацијама учеС"1·вовало је око 3000 радника, 
радничке омладине, С'Ј-удената и напредних Ј-рађана МОС"1-ара 
Послије утакмице фудбалских друштава, мостарско! "Вележ:аО и 
"Црне Горе" из Подторице, са стадиона "ВележаН кренули су де
монстранти, којима су се УСПУТ прикључивали 11 ДРУЈ-И, Главна по
ворка пошла је према Шемовцу, ГРОМQI-ласно су узвикиване пароле 
за смјењивање владе Цвје'гковиh-Мачек н за формирање владе 
HapoAHOI- спаса 

Кад су демонстранти стиr-.ли на ЛУЧКИ мост, дочекали су их KOP~ 
дони полиције и жандарма и у налету насрнули на њих. Са упе
реним бајоне"1-ама рањавали су демонстранте Одјекнули су и пло-

1-УНИ,. Овим демонстрацијама (претходним, које су одр}и:ане 24 ав
{уста ис'ге IоДине против Сl\:упоl1е, протекле су без крвопролнhа) 
полиција није била изненађена Орrан:изовано је дочекала масу, 
бјесомучно навалила на њу и ПО'l'иснула је према жељеЗНЈ1чкој пру
зи, у подножје Хума Голоруки деМОНС-I-ран-ги супротстаВИlIИ су се 
камењем Нападали су и рањавали полицајце и жандаР!l-Је 
CjY-Јрадан из Бановине Хрватске у Мостар је стиr-ло појачање ауе
ha'I-а 11 полиције Затварање, мучење и убијање БИJlИ су УС1аљени 
методи властодржаца у -т-адашњој ЈУIославији За вријеме владе 
ЦвјеП{QВИћ-Мачек донесен је и закон, по уr-.леду на фашистичку 
Њемачку, за формирање концентрационих логора 
у Мостару је o-r-почеJIа хај ка на демонстранте, првенствено на ко
МУНИС'1'е БIfвше робијаше, на радничку и С-Iуден-r-ску ОJl.шадину Тре
ћеI- дана послије демонстрација почела су хапшења по Мостару 
Др Пеrар Будак, замјеник шефа полиције Хочевара, са ПJlШ'I'ољем 
у руци упао је у Радничкн дом н затворио {-а, Забранио је рад 
УРС-ових СИНДИ1{ата, чији је предсједник био Фрањо Шнмиfi, а 
cekpe-r-ар Васко Гњатиh Одмах послије печатења РаДНЈIЧКor' дома 
одвео је ШИМИћа и Гњатив.а у за-rвор. 
у Мостару је -I-ада похаnшено 40 до 50 демонстраната по наређењу 
шефа полиције Хочевара, међу којима и студенти Миле Ћеhез, Сал
ко Фејиfi, Мухамед-Хамо Гребо, Есад Бркиh и Не-над Васиh, а од 
ученика Осман-Оса Гребо, Брано Бошњак и друrи, 
Свим за-гвореним изречена је казна 30 дана затвора УхапшеНJI су 
у знак протеста око ТрИ дана одбацивали храну 

20:3 



Послије десетак дана, по унапријед припремљеном СПИСl{У, одвели 
су' из Moc'I-ара у JIеПОIлаву, везане .ла~цима, ове другове: члана на
шег Удружења студена-Ј-а Салка Фе]и1iа, р~днике Раду Битангу, 
Имшира Г:ИГЈ1liа, Славка Балahа, М;УС'I'афу АлазбеI"овиhа, Хасана Кре
су, МУС'I'афу ~јелавца, затим СлаЈУ Бркиhа Ј1 Николу Абрамовиhа, 
приватне яаМЈештеннке и Луку Кне:Ж11ћа, фОТOI'рафског научника" 
Кнежи1iа су спасили другови да не оде у Лепor-лаву преко. официра 
Бране Кисиli.а, који је успио да Ј-а позову на одслу:жење ВО)НОГ рока. 
у Лепоглаву је одведена, десетак дана после прве, ДРУЈ-а група, У 
њој су били с'тудент'И Миле Ћеhез, члан Удр?,жења с-rудената, рад
ннци Рудолф Розничек, Васо Тошиh, Раде МаЈС'I~оровиh, Љуба АЈваз, 
Веl1нја Хујдур и МУС-I'афа Хума, приватни наМЈеш-геник. 
Секре'I'ар УРС-ОВНХ синдика'rа Васко ГњаТIJ1Ћ. и С"1'удеН-I" Мухамед
-Хамо Гребо скоро су битr одле:жали ЗО-дневну казну затвора, не
достајала су им само неколико дана до изласка, када је дошло д~ 
провале Провала је извршен а у селу Раштанима, у непосреДНОЈ 
близини Мостара. Сlшјевцу из РаШ-I-ана Војиновиhу, који је био за
послен У J\IOc-rарСКом РУДНИЈ{У УЈ-ља, пронађен је летан: са потписом 
ПаР-Iије, Др Петар Будак довукао I'a је међу ухаIШJене и он је по
казао на Васка Гњатиhа јИ описао Хаму Гребу, који је 'Т'ада као 
заI-вореник лежао у болници. )Кандарми и полицајци да би изну
ДЈ1ЛJt признаље -I"'у1{ЛI[ су бјесомучно Васка Гња'I-Иflа, Тюш премла
ћеног са панцима на рукама провели су та кроз центар града у зат
вор, Гњатиh је Те'Јурао са поломљенИ1\t ребрима, запаљењем ПJIyfiа и 
од удараца Ј{рвавнм изранављеннм 'т'абанима :и повређеним: :qјевани
цаЈ\Ш Cjy-I'pa дан ДРУЈОВН су растурили летке ПО граду у КОЈима су 
ОШТРО ОСУДИЛИ звијерсю[ поступак жандара и полиције, .гња-т·иfiа и 
Гребу одвели су у судски за'I'ВОР у Мостару, зваюr Чуловина .. Ту 
су под истра! ОМ провели 01Ш мјесец дана _ Пошто је провокатор, под 
утицајем ДРУI-ова руд:ара порекао своја ранија -Т'врђења, :ИЗIовара]уhи 
се прннудом ПОШЩИјеt затвореници су пуш"т-еЮI 

На Нову, 1941 ЈОДИНУ пуштена су из ЛеПОlлаве СаЛКО ФејНћ, Им
шир Ги'rи!), Смајо Брю,m и Мустафа Алајбеговиh, Сви друrи поме
НУТlI за-Iворе-ницн из Мост-ара поубијани су ЧИ:\I је дошла НДХ Нико 
c~ од њих жнв ннје врапIO у Мостар Посебно је мучен комуниста 
Рудолф Хрозничек, познати рево~уц.ионар, омиљен ДРУI~, ИН'гелиген
тан, ШllрОКО образован радник I\О]Н Је говорио чак 'IPH Јези.ка 
ЧИМ су похапшеНЈ[ деl\-1QНС-!'ран-r'и, Мјеони lшмите-т' оргаЮ-Iзу]е демон
страцнје )кена Mocr-apa. Др Сафе-т Мујиfi заду:жује 3латку Вуковиh, 
радннцу 1I CJ\!lIJЬY Кораћ, С'IудеН-IIПIЊУ, да Ј1Х поведу_ 

Сав простор око ПОЛIЩl1је п среско!' начелс-тва био је преплављен 
женама Мос'тара Пред поrпщијом, у којој су били затвореющи, 
стrеr-па се велика маса ж~на, мајки, сеС'т'ара t[ напредних омлаДЈ,mI\:И 
{'рада. Поче ле су де1\юнс-т'раЩlје. Проламали су се узбуђени 11 оштри 
повици "Пустите нам дјецу!", "ПУС-И'1-I'е нам другове!" _ 3атворею,щи 
су чули ове захтјеве 
'ј'скоро су дојурили полицајЦII, али су са упереним бајо.нетима, у 
први Ј\IЗХ, морали узмаКНУЋИ пред револтом жена. 

Ове де?lЮНС'I рације :lvIостарю! имале су веЛИЮI морални и политички 
значај 

О мајкама, женама и сестрама револуционара и о учешliу l\IНOl'ИХ 
у њеним токовима, а наРОЧИ-ЈО омлаДИН1пr, сигурно пе се много 
писа-тл, "Оне -то н заслужују 

НеI{е породице изr-убиле су своју Дјецу у лоr-орима и партизанима, 
неке су сасвим затрвене, Према свим ТИМ мајкама никад није сувишно 
записати lшју топлу људску ријеч. Оне не смију изчезну-ги: из 
заборава. 
Набројаhемо само неколико мајки ученика и студената маркснста 
Златка ВУКОВИћ, која је пред~одил~ :ис~ред радю':ца септембарске 
демонс-т-рације у Moc'I'apy, о lШЈима Је ри]сч, била Је жена позна'1'ОГ 
мостарског револуционара Гојка Вуковиhа, лимара, који је Qдгојио 
многе комунисте у граду_ ВУКОВић је на Вуковар ском КОНЈ-ресу 
Партије изабран у Централно вијеће. И Златка, љена два сина и 
Кћерка пош..1ш су Гојковим путем Зла-т'ку су" усташе стријељале 
одмах по Ol{упацији земље, Да би ОМOI-уfl.ила БЈеI{СТВО сину Слобо
дану и секретару MjecHoI- КОМИ-I-ета Јусуфу Чеврн, који се затекао 
!шд ЊИХ, бацила је бомбу на УС'I'аше, Ka~ су провалили ~ њену 
кућу, )Кр-rвовала је себе! Сјутра дан. су Је, издаЈНИЦИ C-Т'рИЈељали 
Слободу је дочекала само стара 1\,!а]ка ГОЈIШ ВУI{овиhа У знак 
захвалности I-рад је Ј{УћУ ових револуционара претворио у спомен 
кућу, а са именом "Златка ВУI{Qвиh", пред~зеhе у Мос-т-ару изр~
ђује одјећу којом уљеIШlава жене ~H дЈево]ке IIШрОМ ЈугослаВИЈе 
и изван ње 

Мајка На'I"ка Бала1iа, члана нашer- Удру:жења ет:удена:та, 'I-ИХОI: н 
доброг ДРУI'а, који је сав био одан .напретку, ж.иВЈела Је :а, СВ?ЈОМ 
дјецом од MYI{OTprrnOf рада по туђим куЋама, да би СВОЈОЈ Д]еци 
створила ми:нимум еI'зистенције и да би СВОТ- Натка, њеЖ1НОГ и 
KPXKOI' младиhа некако школовала, Кад је дошао на студије сам 
се rиздржавао, Кан:ав је комплекс rлади имао На'т'ко, причали су 
другови, није МOI,ао да заспе ако бар комад хљеба .није имао поред 
себе на с-r-олу~ Његов бра'Г Славко,. раднИl(, ПОСЛИЈе cen-:геМбаРСЮ'IХ 
деМОНС-I-рација у МОС'I'ЗРУ, одведен Је У .лепоr-лаву, ::де Је завршио 
свој полеl1НИ, недосаљани млади живот Наткова маЈка у борби за 
СJIободу из!-убила је четири сина: Нап{а, Славка, Бору и Ћорlја 
Остала јој је само кћерка Славка " 
Међу многобројним мајкама M~CTap~, КОЈе су стасавале ~a револу
цијом и разумјевале све разr-ОВЈе'I:нИ)е њене ТОl{ове и Х'1'и]ења, неке 
маље а iНel{e више, биле су и мајl{е студе:на'га Џемала Биједнhа, 
Авде Хуме, Мухамеда 11 Есада Гребе, Предрага и ~eHaдa Васиhа, 
Веселинке, Свете и Радомира Мандиfiа, Саш{е Фе]иЂ.ај Сми .. ље .н 
Бране Корава и l\1НOI'ИХ других, Иако су стрепи ле за животе СВОЈе 
дјеце, биле су убеђене да часно и пош-~ено раде." 
Мајка Џемала Биједиfiа, звана Нана, д]еловала Је по свом" С-Т'аву JI 

односу према његОВИМ ДРУIовима 11 ДРУIар:rщама као да Је и она 

ДИQi њих, Ћемал је према својој мајци био изузе'"Гно пажљив н 
њежан, Често је I'ОВОрИО, да је мајIШ у fbeI-а УТ1{ала сву људск?ст 
коју је имао, У ]{уhи, и код Jlене Авда Хума одржаванн су БРОЈНИ 
састанци од изузе'flНОГ партијСIШI' значаја за Мостар и Херцеговину 
и за поједине акције Удружења студена'та у Moc-rapy, 
КуЋа студената РаДОl\пrpа и Свете lVlандиfiа увијек је била пуна 
ДРУЈ-ова и другарица. Ту су одржавани прави м.аркснстичкн l{!?У
ЖОЦИ, читан а литера'I'ура, ВОђене БОI-ате ДИСI{усще, Њих~ва маЈ~Ш 
сву "ry младос-т срдачно је дочеиивала и гос·ги:ла као наЈрођеНИЈе 
Мајка Бране :и Смиље КораЋ, Драгиња, имала Је пуно разумевања 
за -љихов рад, тила на!l-I је реI{визите за изложбу "Ала ОШI:шанн 
је:;кН и Нушиhеву представу "Власт" По с-т-ану смо по читаВОЈ соби 
ширили и исписиваmr плакате за разне студентске приредбе, Др у-
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гови су .нам стално долазили, размењивали смо с љима ,марксистич:ку 

и 'другу налредну ЛЈ,п'ературу Договарали се за ПОЈедине аКЦИЈе 
Удружења студена'та, Кад је боравио у Мостару и обилазио околна 
села код нас је боравио Миро Попара, а 11 ДРУI'И другови См:иља 
Kop~fi се сјеfiа изузетне скромности OBOI- револуционара, Мајка 
Драгиња посебно нам је пос-т'ављала сто, јер је осје'lлла да се 
Миро с.небива, ус-гручава Једне вечери I{ад I-a је Смиља У1ледала, а 
'т-ребало је да дође на вечеру, видјела је да улази у продавницу и 
похи-т-ала за њим, Куповао је l{Qмадиh сира и: комад хљеба_ YCTPY~ 
чавао се да редовно буде у r-ос-rима 
Пу;на разумјевања и љубави према друговима својих синова мајка 
Хаме и Есада Гребе широм је отварала врата cBOI-а срца и куЂе 
СВЮШ1\1 њиховом ДРУI-у 

У живом сјehа:њу остао нам је сусрет са мајком Салке Фејиhа, 
ефендијиницом Зибом СтудеН'rки:ње Фа'Х'има Бркиfi и СЈ\'lИља Ко
раћ добиле су задатю{, као ШТО је '1'0 и била паР'гијска пракса, да 
посјете мајку Салке Фејиfiа, који је био заточен у Лепоr-лавк По
РОДЈ-още ухаrnnених посјеhиване су да би им се и на -I'aj начин давала 
морална подршка, да би се бодриле 
Плашиле смо се КЗI{Q ће нас дочека-ги ефендијиница Фејиfi, Примила 
нас је раш-ирених руку, Причала је како ноћу не може ока да 
склопи, мислеfiи 'какве ли МУI{е сада подноси њен син .. 
- А кад су Салку одвели у ЛеПOI-лаву, пред cBje'I'oM нисам смјела 
ни сузу да пустим, да I'a не бих обрукала Неке ојађене мајке 
свијале су се својим синовима око HOIY, ОI'ајала сам као окаме
:њена, Нисам му се смјела прибли:жи-ги а l{амоли закукати! 
- Говорио ми је често, аlШ ми се некад нешто деси, мораш се 
држати к'о Павелова Majl{a! 
С узбуђе:њем схватисмо у даљем раЗl'ОВОРУ, да је Салкина мајка 

мислила на Павелову мајку, мајку главног јУНЗI{а у књизи "МатиО 

Маl{сима Горко!", 
Треба рећИ и '1'0, да се Зиба Фејиfi одазвала на позив да учествује 
на септембарским демонстрацијама жена МОС-I'ара, Била је у првом 
реду са смакнутом велом с лица и продорно узвикивала: "Пустите 
нам дјецујј! 

И овом приликом увјерили смо се КОЛИ1{Q је било свестрано рево
луционарно дјеловање .наших другова и другаРi'ща не само :на 
Универзите'rу, у завичајним удруже:њима С-Ј-удена'I'а, у народу, већ 
н међу својим најближим, без обзира на љихове године, дотадашња 
схватања 11 свијест 

ОСВАЈАЊЕ УПРАВНИХ ОДБОРА ГРАЂАНСКИХ ДРУШТАВА 

Продирање у РУIщводства I-рађанских друштава људи напредних 
схватања, било је од изванреДНОI' значаја за усмјеравање борбе за 
ПРOI-рес_ У Мостару је на иницијативу Партије СПРОВОђен о врло 
ефикасно, У тај посао улазило се ОРI'анизовано, плански 
На једном caC-I-аю{у код iНeHe Авда Хума, Т'дје је био и Мујо Пашић., 
присус-r-вовао је испред Удру:жења С'Iудената Брано Кораћ са за
ДЮ'ком да ОРl'анизује што веfiи број студентске омладине за ове 
акције, дОI'оворпшr су се шта да се предузме да би у управама 
друштава у Мостару претежно били напредно оријентисани људи, 
За '1'0 није ПОС'l'ојао веhи проблем Требало се учлаЮ1'I'И у друштво 
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и пла-ти-ги чланарину, На скуmuтини сваки члан имао је право да 
буде биран [и да бира, Значајно је било учлаmаи што веfiи број 
напредних омладинаца и I-рађана 

Акција упиаивања у чланства била је веОма успјешна, Пошто смо 
масовним уписом имали веfiину ч nанС'l'ва, то смо са унапријед при
премљеЮ1М листама и предлозима лако увлачилн напредно оријен
тисане омлаю:нце и I'p~ђaHe у управне одборе Настојали смо да 
задржимо ИЗВЈестан БРОЈ С'I-арих чланова, ал:и су увијек половину, 
до две 'I'реfiине, сачињавали напредrn'I омладинци и !"рађ3lНИ. 
Тако смо успјели и у Соколском ДРУШ'I,ву Moc'I'ap, иако је Соко лс ка 
жупа на челу са Чедом Милиhем, љотиfiевцем, Бранком КРЧУП-IOм 
Тошом Шпаравалом и ДРУI'ИМ, била најреакционаРlп!ја кухиња у 
Херцеговини, изрази-го антираднички и антиљевичаРСIПI оријенти
сана, У 'I'oMe нам је мно!"о ПОМОI'ао професор Душан Мучибабиh. 
Успјели смо и у друштву "ГајретО , "СI{ау'гима", "Вележу" 11 неЮ'IМ 
ДРУI-ИМ Ради тјешњеr- зближавања студеНТСI{е и раДНI1ч]се омла
ДЈ,ше х-гјели смо да у управу ДРјШ-1-ва fjПријатеља природе" уђе и 
сту~енткиња Смиља Кораћ У полицији и срезу OTl-срили су [Наше 
наМЈере и нису одобрили рад друш-тва, У чију је управу био пред
виђен да уђе и Др Сафет Мујиli 
Овако освјежена ДРУllнва су иступа ла у свим акцијама кад је 
-I-ребало бранити ,напредне идеје и заузима-ги став у одбрану бор
бене радничке, с-т'удентске и сред:њошколске омладине То је била 
велика потпора развоју напредних идеја и КОМУНИС'тич:ког покрета 
у Мостару, 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОМОЋИ СИРОМАШНИМ СТУДЕНТИМА 

Сваке, I'одине Љ~'I-И Удру:жење c-I-УАената орrанизовало би у Мостару 
на наЈ промеТНИЈИМ уmщама прикупља:ње новчане помоfiи за сиро
машне студенте" Постављали би столове, а плакатима означава-па 
сврху прикупљања, ДРУI-арице и другови са кутијицама и марки
цама прилазили су грађаЮIма, 

Мо:жемо реfiи да није било I-рађанина који није прило:жио нен:н 
динар, И !На овај начин Мостарци су показивали симпатије према 
својим будуhи:м академски образованим мештанима 
Тај однос према интелигенцији из своје средине био је традициона
лан УВИђајyh~r њен значај и Уl{азујуfiи јој ПОШ·I'овање, када су 
прве генераЦИЈе Б.ИСОкошколоваmIХ мос-гарских млаДИћа пролазиле 

~'Iспред дуl1ана и магаза, причали су нам очеви, старији људи ус-га
Јали су да их у пролазу поздраве нт'! Ослове, 

Са истом намјеном, прикупљања помоfiи сиромащним с-т-удентима, 
ИШЛИ смо у многе породице прикупљајуhи за бифе, који смо ре
довно орr-анизовали на великој студентској Iодишњој приредби, 
Мос-гарке су се таКl\шчиле чија ће посласпща бити боље спрем
љена.. Само се једном десило да нас је једна lНовопечена газда
РЈ.Ща" одбила са ријечима да не да НН1Ш'l'а за комунисте rи ;~HXOBY 
приредбу 

Најзамашнија акција скупљања средстава за помоh сиромаШliИМ 
с-гудентима било је држање у режији C-I-удеИТСКОI- Удруже:ња хотела 
"Брис-rол", lшји је дуже времена био затворен. 
ХО'I'ел је био власништво трговца Рибице. Кад му се У дружење 
обратило да {-а изда, Рибица је одбио, Замолили смо Хусагу Ћи-
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llшhа. као предсјеДНЈ:ка ОЛШ-I-ине да интерв.енише, Yc~o је да на-
r-овори Рибицу са рИЈечима: >тИ онако 'l-И з]апи празан о • 

На уређењу ресторана, сале за ИI-ра'Нке, !<ухиње, шанка. к~лнераЈа 

и другог, раДИЛЈ1 су све сами студен'lИ ДОНОСИЛИ смо од СВОЈИХ купа 
ме'l-ЛС, крпе, ка-нте за воду и ос·гале потребштине за ДО'ГЈеривање 
дуго напуштених просторија, Нај-гежи посао преузели су ДРУI'ОВИ 
око стругања и Ј-ланцања паркета, Али највећа је реклама била !tад 
СМО почели чисти'I"И велика стакла излOI а кОја су захватала читаво 
прочеље велике сале хотела, Грађани су ~астајl{ивали у I'рупама ~ 
посматрали сваки покре'l- студен-гкиња КОЈе су вредно ВРlIIИле СВО] 

посао. Пеhи у хотелу и сулундаре поставио нам је Мујо Паш:m. Мrи 
смо му тај рад хонорисали. пошто се био тек вратио са роби]е. 
На излозима хо'!'ела најављен је почетак рада реС'10рана у студент
ској режији. Госте су позиваШI ведри ликови Микија. Шиље, Мини 
и ДРУI-ИХ Дизнијевих јунака, Плзка'ге су цртали Деши Гачиli и 
)Кивко КОСТИћ 

Увече је ОРI'анизована Иlранка Свирао је студентски оркестар, 
Да би могли поче-I"И са радом ресторана, пошто н;исмо имали сред
става ПОМOI-ао нам је 10С'ГИОЮIчар Блаж СлишковиЋ, Снабдео нас 
је на' вересију јелом и пиhем. Радња му је ТОlа дана била затворена, 
а он нам је, кад смо I-a посје'гили у куhи, са повјерењем дао кљу
чеве од маr-ацина и рен:ао: "УЗ1'l!ите све што вам треба." 
Посјета .,Бристолу" била је изванредна, Велику прос'горију пунила 
је весела и раздрar'ана младост која је долазила :из свих крајева 
Мостара, што нам је била и намјера. Омладинци су се упознавали и 
друљ:или За вријеме ИI-ранки долазиле су н војне па'!'роле да кон
тролшпу И забиљеже ко је присутан од младих официра са СТУ
ден-rском и радничком омладином 

НајвећН дио зарађеНОI- новца IШIао је за Црвену помоћ. а за ТО 
су знала само двојица чланова Управе Удружења 

у МОСТАРУ НАЈВИШЕ ГЛАСОВА ДОБИО 
I'АДНИЧКИ КАНДИДАТ 

Учешliе студената у шлrацнјll 

Када је влада доктора Милана Сrојадиновиliа расписала изборе, 13 
децембра 1938" за нову СКУIШ1-rину, Херцеговина је кандидовала и 
два радника, Треба наIласити да је изборни заI<ОН рађен по Донто
вом систему, Гласање је било jaBHO~ Кандидовати се могло само на 
зеl\шљској Лl-IСТИ, а она се могла формирати ако ј.е носилац листе 
успјео да сакули у две -греhине срезова у земљи на]мање 50 по'I"пис
ника у сван:ом срезу и постави кандидате" 

На овим изборима биле су три земаљске ЛИС'Iе: а) Др Милана 
Сr-ојади:новиhа у спрези са Корошцем и Мехмедом Сп~хом, б) .Л~1ста 
Др Владимира МачеI<а та;козване Удру:жене ОПОЗИЦИЈе, у КОЈО] су 
били: хес са Мачеком на челу, демокра'ГИ Љубе ДавиДовиhз, зем
љорадници Ј оце Ј овановиhа. раДИ'1<али Мише Трифуновиli.а, само
с-r-алю[ демократи Свю-озара Прибиhевиfiа и листа ц) Боже IМакси
мовиfiа-Кундака, 
У Херцеr'овинн направљен је ИЗУЗ6'гак На земаљској лис'rи Мачен::а 
кандидована су и два раДНИЧI\:а кандидата у Мостару и Љубушком, 
У цијелој Херцеr-овини Iнаправљен је споразум да се унапријед од-
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реде кандида'I"И странака И да у СВЗlим срезу сви гласају за тога 
и:андидата, изузетци су само Мостар и Љубу.шки _ У Невесињсн::ом 
срезу кандидат удружене опозиције је био Др Милан Гаврилави:h 
у срезу БилеЈшом Др Лаза Марковић а у срезу Гатачком Др Л ' 
Мандић. ера 

Раднички кандидат у Мостару био је Раде Би-ганга, 
У Љубушки уаГИ'!'ацију са ХСС-овцима ишао је Авда Хума испред 
радничких представни.ка, одржао састаю<е са бирачима и rоворио 
на збору бирача, <де Је био бурно поздрављен. 
Друr'а rpyna ишла је у предизборну аrитаЦИју у Невесиње Гацка 
Билеhу и Требиње, Била је сас·!'ављена: Испред земаљсн:е 'CTpaHK~ 
Др Милан Гавриловиli., испред раДИI<алне странке Др Лаза Маркови_h 
а испред демократске странке Љубе Давидовиfiа, Лазар Милиhевиfi. 
Раднички представници били су студенти Угљеша ДаниловиЋ, Пред
раг Ваеиh, Брана Коран, а са њима је ишао и Миха Блаюm, 
Сви представници страна;ка имали су своја l<ола, само је пред
ставницима радника Бла:ж. СЛЮIш:овиh дао Мерцедес iНафташ са 
I?Офером, Агитовање опозиционих предс-гавника било је врло опасно. 
Јер су биmr Изложени малтретирањ'у жандарма и среСitих начел
ника, Жандарми би пуцали прије него дају знак да се заустави 
lCQлона возила~ На ПРО'I'есте изговарали су се да су вјеровали да се у 
колима налазе шверцер~[ дувана, Ове прозирне ујдурме биле су 
срачунате ,на то да СПРИЈече представнике ОПОЗЈЩије да дођу у IШН
такт са бирачима и да oHeMoIyli.e њихову предизборну агитацију" 
Представницима опозиционих C'I'paHaH:a успјела је жалба среСI<ИМ 
начелницима lНa пос-r-ух:ке жандарма. Компро:r.штоване жандарме на
челници су морат,! см)енити. а то су били њихови вајповјерљивији 
људи. 

На овим изборима у. ХерцеI'ОВИНИ Стојадиновнfi је бао по'гпуно 
потучен, али захваЉУЈiћи. Дантовом изборном систему. пошто је 
љегова земаљска. листа поб]едила удружену опозицију са незнатном 
разликом, имао Је право да бира посланике и у срезовю,'Iа Ј-дје је 
имао само неколико гласова 

РаДНИЧI<И кандидат Раде ВИТаЈНГ~ у са~IOМ ;'раду Мостару имао је 
Be~y, 473 I-ласа, ЗЛИ у срезу наЈВrШlе ]е дооио ХСС и Спахиновци 
у сп]ех радничког кандида'l'а показао је char-у радничке I<ласе, на
предне омладине и грађана MOCTapa~ 

Сви пунољетни грађани који су имали више од 21 гОдине и били 
унети у бирачке спискове, Ј11I1а:ли ,су прав? гласа, ОД ЊИХ се захтије
вало да прилико~ Iласања, ~o]e Је било Јавно, кажу за l<оју земаљ
ску ЛИС'l'У I'ласаЈУ и за ко]ег КЗIНдидата, АЈКо '1'0 појединци нису 
знали I-ласно да изговоре пред бираЧКИl\'I одбором, глас би се по
Ништавао. 

Студентска и раДННЧI<а омладина стајала је пред бирачким одбо
ром и упуhива:ла I'рађане !v.Ioc'l,apa l-1:ако да Iласају за свог канди
дата, На прим]ер требало ]е реhи: гласам за земаЉСI-l:У лис'гу Др 
Владимира Маче.I<а.си за ~аДНИЧI<or' кандидата Раду Витанrу, . 
Изборна комиси]а Је нам]ерно ПОНиштавала гласове онИх који су 
Iласали за Удружену ОПОЗШЈ;ију на лис-r-и Мачека, ако би се имало 
збунили код изrоварања проrrисarне реченице. 
Већина радничке и. студентске омладине у Мостару тада је први 
пут r-ласала, Била ]е поносна што rласа за раДЮ1ЧIШI' кандидата, 
Гр:зфички радници Мостара израдили су лијепо опремљене плакате 
КОЈима су бирачи били позиваюr да гласају за радюrчке кандидате 
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Омлади:нци су чували плакате који су били излепљени по цијелом 
I-раду. НШШ их није мor-ао ош-гетити! дон: су плакати других I{анди
дата били цијепани. Летке са предизборним садржајем омладина је 
дијелнла у све крајеве I-раАа, 
М,ноги с'туденти били су за вријеме предизборне н:ампање каЖњени 
затвороi'II од 7 до 15 дана, Али! пош'То се! по закону! за предизборне 
кривице није смјело позивати на издржавање !шзне! 15 дана прије 
избора _И послије - 'То су казне само саопштаваие, Наређено им је 

да дођу на издржавање када протекне 15 дана по изборима, Међу
'тим, Сl{ОРО НИКО није издржао ове казне, СI'уден'1'И су отпутоваЮl за 
БеOl'рад и нису пријавили стан Послије три мјесеца ОДЛУКОМ СI{УП
lllтине а!\-шестиране су предизборне казне .. 

СЈА АУТОНОМИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕКО 
ТРИ СТОТИНЕ СТУДЕНТСКИХ ПОТПИСА 

ПОС'I'оје документи и доста написаног о борби КОМУНИСТИЧI\:е пар
'rије, радничке класе 11 студентске босанско-херцеговачке омладине 
за ау-r-ономију Босне и Херцеговине. Студенти са БеограДСКОI' УЮ1-
верзитета и 3ar-ребачкor- свеУЧИЛIШlта обраl1ају се народима CBOI-a 
краја са Отвореним ПИСМОМ, Поводом '1'Ј[Х ДОIађаја поменуhемо само 
неке занимљиве појединости које су нам остале у живом сјеhању. 
Поред првог O-I-вореноI' писма ваља помену'llИ да су се студен-ги 
Босне 1-1 Херцеговине обратили народу са још два отворена пнсма, 
односно проr-ласа, 'I'ра:жеhи ау'юномију, тражеhи да се ,на прн!Нци
пима Јуr'ословенске федерације добије пуна равноправнос-r- 1I сло
бода сва -У-РИ народа који :живе у Босни Ј[ Херцеr-ош·mи: Срба, Хрвата 
и Муслимана 
ПројеI{ат Отвореног писма писали су Авдо Хума 11 Осман Карабе
rовиh ПРОIљас су прихватили СТУД€iН-r'И Босне и Херцer-овине са 
БеOI'раДСlшr- УЮ1Верзитета и дали своје ПО-I'fIисе наводеhи поред 
имена и презимена и Mec'I'o :ж::ивљења. У писму је оштро I{ри-rико
ван владајyhи ре:ж:им и Стојадиновиhева профашистичка влада, 
Формирана је делеI-ација са Беоr-радскor- универзите'га у којој су 
бнли Авдо Хумо, 'Уr-љеша Даниловиh, Хасан Вркиh! Слободан 
Принцнп, СII-1Иља КораЋ, Чеда Крушевац и др, ДелеI'ација је отny
'10вала у Загреб да се састане са преДС'I'авющима босанско-херцеI'О
вачких с-r'удената са 3ю'ребаЧКОI- свеУЧИЛЈПllта, да се и они caJ-ласе 
са Писмом, да се прикључе ПО'I'писницима својих зеМЉ2I{а са Бео
I'радскоr универзите'!'а! и да прикупе што веhи број потписа, 

Састанак смо одр:ш:али у ПРОС1'оријама Самосталне демократсн:е 
странке, lије нам је УС'l'уш-ю њен посланик Вјечеслав Вилдер. Крај
њи резултат био је одличан. Укупан број потписаних студената и 
студеН'I-ки:ња за аутономију Босне и Херцеr-овине износио је импо
зан1'НУ цифру од преко зоо! Ни овај пут студен-ти нису стрепели: 
од страховладе Др Милана Стојадиновиhа и последица због јавног 
нзј ашњавања, 
Веома веmнш интересовање у ,народу изазвало је Отворено писмо 
љихОВих акадеМСI\:'И образованих омладинаца који су јединствено 
иступали Међу по'тm!сницима m·rcy бищ·! само марксистички опре
дељени C'I'уденти! народни сгуденти! комунисти и симпатизери, већ и 

припадници J-рађаНСI<:ИХ ОПОЗЈЩИОНИХ партија 
Студентска делегација из Београда посјетила је за-гим представника 
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Хl?В~'1'СЮ1Х опозициоЮ1Х пар'тија, Др ВлаТl{а Мачека, КОШУТИћа и 
ВЈеhеслава Вилдера и упознала их са садржајем писма, као што је 
претходно поступила са представницима српске ОПОЗиције', у Бео
граду, 

Отворен? писмо ш-гампано је у 3а~ребу у великом броју приме
рщ{а, КОЈИ ~y растурени ПО свим краЈевима Босне и Херцеговине, 
Неопходно Је од :мноштва навес-ги веhи број мјеста :Њ."11вљења по'г
писник~ студена-т'а Срба, ~pBaTa и МУСЛИ1\Iана, да би се видјело 
каква Је била Њ~OCOBa СВИЈест! њихова борбеност и 'КОлики је био 
ПОлитички значаЈ ОВОГ подухвата. 3а'1'0 их наводимо у 'reKcTY а 
не у. фус ноти, Писмо су потписали студенти и студенткиње из: 
СараЈева, Вишеграда, Мостара, Подлуr-ова, Чапљине, Требиња, Тузле, 
Босанско!' Шамца! БРЧХОI', Бијељине! Босанског Брода, БихаЋа, 
Ћазина, Травю,rn:а, 3енице, Купреса, Дубице! Градишке, Ко'!"Ор Ва
роши, Прњавора, Теслића! Тешња, Добоја! Дервенте, Брезуще, Оџака, 
Кулен Вю{уфа, БосаНСКОI- Петровца, Босанске Крупе! СанскО!- Моста, 
БеI'ОВОI' Хана, )Кепче, Доњег Вакуфа, Буr·Ојна, Прозора, Ливна, 
Гламоча! ТQiI.IИслав града, ВИСOlЩI', Фојнице! Вареша Фоче Чајнича 
Горажда, Благаја, НевеСЈПьа, От-оца! Љубиња! Бил~hа, Г~ЦKa, Mo~ 
дрича, Градачца, Граченице, МаI'Лаја, БосаНСI{QI' IИOBOI-! Двора на 'УЮ1 
и ДРУI1Ј'IХ, 

Овај драгоцје:ю! докумен-r У. Iиме су забиље:жена мјес-т-а! презимена 
и имен~ ПОТПИ:СЮIка 11 на КОЈем факултету студирају! донео је Војно 
ИСТОРИЈСКИ инст'и-rуг из БеОI-рада, у кљизи "Априлсн:и pa'I' 1941,1< 
М.еђутим, иако су да·ги обимни подаци, ипак нису сасвим потпую'[ 
ВЈероватно потписи свих студената нису пронађени! или су УНИШ'rе
ни На примјер, међу мостарсн::им студен-гима ПО-гписн}щима Отво
ренО! ШIсма забиље:жени су само ПО-I-ПИСИ четири студенткиње: Чи
шиh Абасе, С'Ј'УД, комерцијале!. Бркиh Фатиме студ медицине, Са
марџиh Олrе, С'I-УД. ФИЛОЗОФИЈе и Смиље Кораћ, студ, права, а 
знамо да су студенти tИ у Мостару дали своје потписе_ MOI-yhe је да 
има сличних случај ева и у друr'И:М: Мјес-r-има БиХ r-дје Ю1су прона
ђени или су уништени документи о потпис:шщима 
3Н!1чајан је, исто тако! дон:умент l<оји је, 'гаКОђе, дао Војно исто
р:ИЈСКИ ИНС'11Упут у поменутој књизи, који говори О ТреЋем отво
реном писму студената Босне :и Херцеr-овине од 1_ децембра 1934 
rоДине, под насловом "Против рата! - 3а слободу, демократију и 
равноправнос-г народа! За аутономију Босне и Херцеrовине!" 
Колику је опасност представљало јавно ИС'I'упање босанско-херце
!'овачке студентске Оl\IлаДЈ·mе, која је тражила аУТОНОl\П1ју за про
фаШИСТИЧI{У владу Др Милана С-I-ојадиновиhа види се ИЗ Наредбе 
Централног I!рес-бироа у Беor-раду, Наредба l-ласи "да се не сме 
пус-г:ити '!fИ Једна реч о аутономији Босне н Херцеговине"" У тој 
З~ЩП1ЧНОЈ забељешци референ'га Прес-бироа С'гоји да је пред
СЈедник владе ПО'I'врдио [орње упутс-гво ,,!ЩI'а се 'I-реба најс-т-ро:жије 
придржава'т-и и у случају потребе новине плею,пи" Посебно '1'реба 
пази'1'И 'на новине "Муслимански свијет" и "ЈУl'ословенску пош-r-у", 
и да "ис-r-о наређење вреди а1Щ заr·ребачке \НОВИlIе о томе буду 
Ш1сале" 

Наши земљаци, ЗaI-ребачки С'I'уден'I'И, своје другове делегате из 
Београда свесрдно су ПРИl\Urли, угостили и обезбедили [им бесплатан 
смеШ'I'ај и исхрану у војвођанској мензи, Изван програма дру:жили 
~MO се и одр:жавали краће сас'!-ан!<е, Смиља КораЋ, !На пример! била 
Је на састанну са већОМ групом С'!'удент]{иња, ПОНУДИm1 су јој да 
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ИМ- буде у гостима мјесец дана, да ЈОЈ Је обезбијеђен бораван:, ш·го 
није могла прихва-г.ити зБОI' Д~уI'ИХ заду:щ:еља, 
'Dих дана присуствовали смо Једном интересантном културном до

Ialjajy, l{Qји је напредну омладину Заr-реба дигао на ноге, У кину 
се давао француски филм 1I0птулс:ујем1'. Ријеч је о Драјфусовој 
афери, са мотом писца Емила Золе "ИС'I11на напријед корача и нико 
је не може зауставитиН > До l.с:арата се није никако могло ДОћИ, а 
пред сам почетак филма маса нас је незадрл{Иво унијела у кина 
Сједио је и стајао тдје је ко СТИI'ао. Бојали смо се да 1Не изгубимо 
једни друге у тој неописивој гужви, Ево, и овај СИТНИ детаљ пока
зује културно и политичко расположење 'I'адашње загребачке ом
ладине. 

ХАПШЕЊЕ И СУЋЕЊЕ СТУДЕНТИМА МОСТАРА 

Студенти из Мостара хаIШIени су у више наврата и осуђивани. У 
великом хаIШlењу поводом крвавих демонстрација 1" сеП'I'ембра 19410 
у Лепorлаву је одведен и 'Ј-ама убијен с-гудент Миле Ћеhез, студен'I' 
Салко ФејИЋ био је осуђен на робију lшју је издржао у Лепо
r'лави. Мухамед Хамо Гребо одлежао је казну у за'1"ВОРУ мостарске 
ПОЈИ1ције и Ћеловине, 
Смиља Кораћ, као предсједник Удружења студената у Мостару и 
Стјепан Шулентиfi, као секретар осуђени су сна 15 дана затвора, збor 
телеграма !шга су УПУ'I1Или министру унутрашњих послова Антуну 
Корошцу, поводом кршења ау'тономије БеОI'радскor- унивеРЗlнета и 
забране рада Удружења студе:ната у Мостару 
Послије раС'Iурања летака, љепљења плаката и писања парола по 
зидовима, за вријеме изложбе "Ала ошишани јежl ', или предизборне 
l.с:ампю-ье поводом избора 13, децембра 1938. године, које је распи
сала влада Др Милана Стојадиновиfiа, c-гуден'Z-и су осуђивани на 
1<раће временске казне, . 
Интересантан је био процес на мостарском суду студентима Авду 
Хуму и Браниславу-Брани Кораћу. Обојица су били лажно опту
љ:ени од стране аIеИ'l"а мостарске полиције Галиtiа и шљама мостар
ске чаршије, Тоше Шпаравала :и Бранка Крчума, који су од на
пада на ра;ц:ничку класу и све што је напредна, стварали себи ег
зистенцију" На основу њихове изјаве државни ту:ж:илац подиr-ао је 
оптужницу да су Хумо И Кораћ, приликом демонстрација против 
КОНIшрдата, у Мостару, демолирали ЗI'раде државних и ОIШIтинсњих 
иадлеШ'1'ава 11 УН~Ш1тавали архиву бацајуfiи по љој флаше мастила. 
Ове демонстрације у Мостару су уствари водили српски национа
листички оријен'I"Исани r-раl)ани предвођени поменутим свједоцима 
Студенти и радничка омлаДИ1на није у њима учествовала. 
Авдо и Брана за вријеме -тих демонстрација сједили су у кафани 
"Рондоl' код Руде, у близини стола авијатичара 7~ ваЗДУХОПЛОВНОI' 
пука, Авија·гичари су то и посвједочили иако је на :љих вршен 
ПРИТИСaIС Њиховом свједочењу и исправном и поштеном суђењу 
судије Шимуна Шуњиhа ослобођени су, ;t-rначе би били осуђени на 
ДУI'огодишњу робију, коју је закон за та дјела предвиђао. 
Поводом ових и сличних суђења и хаIШIења не мо:ш:емо да :не поме
немо прљаве, реан:ционарне н:ухиње 'које су покушавале да трасирају 
пут за фашизам и l.с:лерофашизам, Једна KYJro1Њa била је Соколска 
ж:упа у Мостару на челу са Чедом Милиfiем, веле'rрговцем, приста-
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ЛИЦом Димитрија Љо'гива и вјерским занешењаком Дра:ж.иновцем 
(l.c:or-a су. ПРОI ласили за чудотвор~а), Они су са дјелом реакционара 
у чарШИЈИ и у спрези са ПОЛЈЩИЈОМ, преко својих слу:жбеНИI.с:а Шпа
равали 11: Крчума, покушавали да на сваки начин ометају рад на
предне студентске и радничке омладине 

дРУI'а кухиња била је Напре'гков интернат у Мостару чији је уп
равник био, Фра Мл~ден БарбаРИћ, позна"I~И клерофашиста, Он је 
упропастио Један БРОЈ хрватске омладине васпитавајуfiи је у клеро
фашизму. Др Бариша Смољан, МОС'rарски адвока'r у садејству са 
ПОповима и љеI'ОВИМ антидемократским и аН'I\ИКОМУНИС'И'IЧКИМ ставо
вима ДO~Ta је допринео у ширењу фашизма међу Хрва'I"Има 11 поје
ДИЮIМ ДЈеловима Херцеговине, Међу личности ХСС у !'раду, који су 
имали разумјевања за демократска кретаља, спадају Марко Сутон 
и Блаж СлишковиЋ., 
Трећа rкухиља назадњака, оријентисаних националсоцијализмом и 
приврженика ХЈи-леру, били су Салих БаЉИfl, професор БИОЛOI'ије, 
изразити фашиста 11 Др RиџаЛiOВИfl, мостарски љен:ар HaC'I-ојали су 
да шире фашизам међу MYCm1MaHe, а посебно међу :муслиманском 
омладином у Херцеговини, 
Ј ед-на од изузетних личности међу старијим I-рађанима Мос-гара сва
како је био Хусата Ћишиh~ За сво вријеме дјеловања Удружења 
студената у Мостару и Хусагинor- предсједниковања у граДСlщј 
оmuтини, свес-трано нам је излазио у cycpe'I' _ Енерr-ично се супрот
СI'ављао ОНД8lШЪИМ властима које су покушавале на све могуЋе 
начине д~ омету наш рад .. Июш је ~I сам припадао владиној С'rраlЩИ, 
у љему Је С'I'ално np0I'OBapaO ЧОВЈек напредних схватања Био је 
частан, рије'!'КО борбен и племенит човјеIС 
С правом можемо реhи, да није било акције коју нам није ОМOI-ућио 
да спроведемоо Телефоном није звао само полицију и среског начел
ника у Мос'тару, веfi кад је cma'I-рао да треба и бана При:м:орске 
бановине Јабланов:иЋа, па ча:к и тадашњеr' Ј\-шннстра унутрашњих 
послова попа Корошца. Имао је, }.с:ао да је и он омладинац, рево
луционар, разумевања за сва наша дјеловања, Волио нас је свим 
срцем, као своју дјецу, можда и за·r-о ш·rо су :љегова дјеца била 
Ј\-1арксистичн:и оријентисана 

Тај свије'I-ЛИ лик Хусю'е ЋI'Ш1иЋ.а ове I'енерације с'r-удена-I-а МОС1'ара 
никад не MOI-Y заборави'И'!! По ослобођењу земље XycaIa ЋЈ--шшfi 
добио је заслу:нсно призна..ње, Био је посланик у Савезној скупштини, 
Сви набројани пунк'Гови реакционара, националис-т'а ве.шш:осрпских, 
велин:охрваТСЮ'LХ и веЛИ1щмуслиманских, нису налазили упоришта у 

слободарском Мостару. OI'poMHa веhина r-раIjана успешно се супрот
стављала свим налетима реaI.с:ције 

Велику улогу у опредељењу и преношењу све! а ПРОI-реСИВНОI' био 
је Раднички дом у Moc-гapy~ упориште раднич].с:е класе, Из њеI-а су 
зрачиле напредне идеје, био је универзитет марксизма за радничку 
н:ласу и за борбене радничке СИНД11ка-те 

Друrи пункт и:оји је усмјеравао прогрес било је Удружење студе
ната у Мостару, ОЈ-РОМНУ улогу ОДИI'рали су такозвани народни сту
Денти марксис'I"ИЧКИ опредјељени, предвођени Партијом. 

А треће, исто тако веома значајно упориште кроз 'које су стиuана 
знања, дружила се и васrnнала омладина у напре.щном ДУХУ, била је 

:муслиманска Народна библио-r-ека, у којој су са радошву боравили 
омладинци и омладинн:е и они који нису били Муслимани 
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Неопходно је помену'ГИ и у ЛOI'У радничкOI' СПОРТСКОI' ДРУШI-ва "Ве
ле::;к'\ и:оје је ОДИI-рало значајну УЛОIУ у прогресивној оријентацији 
омлаДЈпrе Мос·гара. Многи С-Iуденти нашег Удружења били су чла
нови "Вележа", а поједини 11 активно учествовали 1<:ао Фудбалери 
на утаН:МЈ,щама. 

Сва та помеНУI-а Ј1зворишта прor-реса дали су печат предра-гном. 
револуционарном, слободаРСIШМ Мостару. Тако се развијала и соm1:
дарност грађана са напредним идејама и ПаР'гијом 

ТЕјјЕГРАМ ПОПУ КОРОШЦУ 

Треба помеНУ'I-И и овај AOI'aljaj у I{йме се потврдила солидарнос'!
С'тудена'та Мостара са студентима Беor-радскоI' у;ниверзитета 
Сrално нарастање снага окупљених у Народном фронту представ
љало је све већУ опасност ненародном режиму Влада и полиција 
врше све суровија У1њетавања Хаmnење, мучење и убија:ње сту
дената редовна је појава,_ Полиција упада на УЋиверзитет Врши се 
повреда аутономије УЮ1верзи·rета. 

За тадашњи режим 'lрН у оку :није био само Београдски универ
зитет, веЋ и ос'гали y-:нивеРЗИI'ети у земљи који су се солидарисали 
са Београдским у одбрани њеI'ОВИХ основних права Исту таи:ву 
велин:у опасност представљала су дјеловања студентсн:их удруж:ења 
у завичају 

Огорчени мостарски студен-!'и, поводом кршења аутономије Уни
верзитета у Београду и забране рада ЊИХОВОI- Удруж:ења, одмах 
шаљу протестни телеr-раi\-'I Антону Корошцу, министру унутраlШЫ1Х 
послова у влади Др Милана Сl'ојадиновиhа. Корошец је представљао 
оличење ненаРОДНОЈ' ре:аПlма, Између осталor', тежио је отцјепљењу 
Словеније од Јуr-ославије 

Телеr-рам Удружења студената МОС'Т'ара I-ласио је: 

"Гнушамо се над скрнављењем аутономије Уrниверзите-r-а" 

У име Удружења студена'IЋ тслеграм су потписали Смиља КораЋ, 
предсједник и Стјепан Шуленпrh, секретар Удружења 
Убрзо смо обоје позвани у среско начелство, Iдје нам је чи:новник, 
извињавајуhи се што је љему припао тај задатак, саоmuтио да смо 
осуђени :на 15 дана за-Т'вора 
~ТПрКОС забрани, "Удружење С'I-удената у МОС-Ј-ару ни један једини 
дан није прен:инуло са активношhу~ Радило је !ИлеI-ално све до, под 
ПРИТИСН:ОМ јаВНОС'Нl ј ПОНОВНО1 одобрења рада 

Ј{УJIТУРНО-ПРОСВЈЕТНА ДЈЕЈЈАТНОСТ УДРУЖЕЊА 

Вишеструк значај имале су КУЛ'l'урно-умје'l'ничке приредбе, које смо 
одржавали. Одмах по оснивању Удружења прво смо почели са том 
активношhу На појединим приредбама судјеловали су скоро сви 
чланови Удружења студената у Мостару Увијеl{ су биле посјеhене 
у препуној сали или башти кафане "Париз", када смо давали 1'0-

дишњу приредбу, Кроз садр:жаје преносили смо своје тежње и бор
бени дух, захтева за новим ).\Iеljуљудским, хуманијим односима, про
тив и~рабљивања Ј-Iарода, за одбрану земље од фашис'r'ичке опа
Сности 
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~' смене нопине 

Удружење студената имало је, може се са правом реhи, Народни 
'универзитет, Са те r-оворюще, у унајмљеиој позоришној сали Срп
ско!"' дома у Мос-гару, чула се слободна и проr-ресивна ријеч_ 
Често смо држали усмене новине, !На којима се r-оворило о ак:r-уел
ним темама из уну·трашње политике Југославије и збивањима у 
све'ту .. Настојали смо да буду занимљиве, дате преIледно, кратко и 
духовито, ВеЋ од 1935. поче-ла је та акпшност 
На појединим приредбама реЦИТОЕана је поезија, читани одломци и 
ПРИI\:азивана н:ласична и нова прозна дјела напредна оријентисаних 
наших и страних rrnсаца 

Плакатима смо, које смо сами исписивали и лијепи ли, објављивали 
СЕе приредбе, 

Извођачи проr-рама у веhини случајева били су С'Iуденти нашеr 
Удруже:ња, а исто "1"ан:о и ПИСЦИ члаНЭI{а" Да би нам полиција до
зволила одржавање усмених новина, ДОБијали смо се на тај нач:rm 
Ш-IО смо -текстовима давали такве наслове, да се није мorло наслу
ТИ'П! о чему је ријеч, Аr-енти и ПОЛI,щајци, који су присуствовали 
ПРОI'раму, били су на 'Т'аквом нивоу образовања, да нису мor-ли да 
схва1е и пренесу својим шефовима садржај приредбе, Када смо, 
на пример, на програму имаЛII предаваље о Максиму Горком и ње
говом дјелу, полицији смо пријавили да ће би-r-и ријеч о Пешкову, 
а они нису имали појма да је ·го Горки, Један од њих говорио нам 
је: !,Ми Ћемо вам да-ги вашеr' Ленијара" а мислио је на Лењина. 
;/ смене новине и предавања одржавана су увијек у дупке пуној 

сали, Присуствовала је веЋИМ дјелом радничка, студен-r-ска и сред
ЊОШI{олска омладина, али исто 'Т'ако долазио је и приличан број 

напредних грађана, а и оних који су Х-Iјели да чују шта о разним 
питањима мисле и КЭI{о иступају њихови млади интелектуалци 

Предаваља 

Пош'го су шн:олске власти забраниле контаКlе средњошколске омла
дине са студентима, бојеhи се да их "не за-rрујемо" својим идејама, 
дјеца су долазила у Дом много раније, прије почетн:а приредби, 
Међу Iимназијалцима који су и даље долазили били су: Боро КораЋ, 
OCl\'Iah-ОСа Гребо, Нусре-г СефеРОВИЋ и ЋИћО Миличевиh, Склањали 
су се иза кулиса. Често се дешавало да је полиција тра::;ю,ша да 
јој се предају поједини 'l'eKCTOBl-С У прнпраВНОС'rи увнјеl{ смо имали 
два. Један је читан пред публиком, lшји би одмах дали средњошкол
цима иза н:у лиса да I'a сан:рију и однесу, Агенту би дали текс-!' са 
сасвим ApyrOM садржином. 
Предавања су држали и студенти које би позвали из других кра
јева земље и старији ИН'1'елентуаЛЦII IvIoc"I'apa, о разним занимљи
вим, прor-ресивно оријентисаним, акгуе.rrn:нм "емама" 

Међу бројним предавачима било је и с'rуденткиња нО положају 
жене у земљи и свијету", такође, у препуној са1IИ Дома, одр:tкала Је 
пре-давање и студенткиња Смиља КораЋ, Предавање су ДРУl'ОВИ узели 
да шапирографОl\I умноже и користе и у ДРУIИМ мјестима~ .Другом 
прилю<ом студенткиња Веселш-ша-Гара Мандпh одржала Је пре
давање поводом 8. марта - Дана жена 
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Удружење је велики значај придавало и излетима студената са рад
ничком и средњошколском омладином, Свarн;и излет био је пун садр
жаја, про:ж:ет I\:ул,турно-просвј~,'гним и поли·гичким програмом,. Иrра
ло се, пјевало, шалило и СМИЈЗЛQ, Ту су се стварала познанства и 
пријатељства, бодрна дух за предстојеfiе борбе, против све ачи
I'ледније фашизације земље, На тим изле'гима били су м старији 
ДРУI'ОВИ, др Сафет Мујиh 11 други, Сјећамо се веома успјелоr', ма
совног излета на Буну, -на lшји СМО С'И1зали из Мостара пјешке, по 
великој вруliИНИ, иако су били рани јутарњи сати, Масован, веома 
добро орr'анизован био је изле'I' на обали Неретве, у Салаковцу, са 
КОI·а је сачувана и наша заједничн:а фотографија iJ3или смо на 
излету и на ријечици БУIНИЦИ и У другим мјестима 

Приредбе 

Сваке I'одине Удружење студената у Мостару одржавало је велику 
студен'I'СКУ приредбу у љетној башти н:афане "Париз" Мустафе 
Аликалфића, 

Цијело љето по мјесец и више дана спремали би програм, Цијели 
npoIpaM био је прогресивно оријен'!ясан, а у доба све директније 
фашизације земље и претњи ЭI'ресора њеном опстанку, био је 
про:ж:ет патриотизмом и у духу јединства свих и:оји су спремни за 
одбрану земље. 
На самом почетку извођења приредби наиш;rи смо на велике пре
преке, Сресroи начелнин: ЦареВИћ забрањује (нам приредбу, дан уочи 
њеног одржавања 

Програм је био спреман, већ смо у љетној башти "Париза" доврша
вали бину_ Плакати су изљепљени по читавом Iраду, За бнфе су 

прис'Г:изале ђаконије )л:ена Мостара, И баш 'I,aAa, Царевиfi је позвао 
npедсједнин:а и секретара У дружења, да им саопш'ГН да је приредба 
забрањена зБОI' отворене ком.Унистичке пропаганде, Узалуд су !нам 
била сва убјеђивања. 
Ми смо 'Ј'ада као и у свим, поменутим случајев:има, похиталн да 
нам пру:жи помоh предсједник ОIIlllтине Хусата ЋИШИВI који је уви
јек имао слуха за сваки проr'ресивни подухват омладине, 

Када су r'a представющи Студентског удружења упознали са про
r'paMoM и када смо му рекли да дајемо Шантивеву пјесму "О класје 
!',юјеН као ХОРСН:УI КОЧИћеву пјесму "G-гаџбина" и драму Ивана 
Цанн:ара "Слуr'а Јернеј н њеr-ово право", све писце lюје уче ђаци у 
школи, ХУСal'а Ћишиh је плануо од гњева Телефоном је позвао 
Беor'рад, директно министра унутрашњих послова попа Антуна Ко

рошца, Веома узбу1)ен викао је: Ухапсите МИНИС'I'ра просвете, одмах 
Ј'а ухаПСfпе! Он дозвољава да дјеца имају у уџбеницима Шантиhа, 
Кочиfiа :и Цанкара! А ја вам I\ажем, Дон:ле год сам I'радоначелЮ1К 
у Мостару студенти ће овакве 11 сличне приредбе одржавати и даље, 
Не чекајуlirи одговор лупио је слушалицом, СПУllнајуhи је на теле
фон., 

Онда нас је поново позвао срески начелник, За час је промијенио 
МИIUљење и рекао: настави-r'е посао, приредба ће се одржати вечерас 
н:ао што сте и Оl',лаСИЛII 

• 

CTYД~HT Џемал Биједиh са изва:rредним rлумачк:им надаХ!нућем оди
грао Је Цани:аревог СЛУI"у ЈернеЈа Предс>гава "Слуr'а Јернеј и љегово 
право" још је снажније дјеловала уз учествовање студентског ре
цитативнот хора из Мостара, Један посје'rилац 'Нам је реи:ао да му 
се за ВрИЈеме предс-т-аве од узбуђења дизала коса на глави 
Посјета је бил:а изванредна, У препyrн:ој башти кафане "Париз", 
поред мноr'оБРОЈНИХ радника и омладине, приредби су присуствовали 
грађани, наши симпатизери са цијелим ПОРОДfщама, и они који су 
били ЛОJIИТИЧКИ неопредјељени, па чак и неI{е hифте, желеfiи: да 
виде шта то даје и шта ХОће студеН'I'ска омладина. 
Снажно су дјелова ли С'ГИХОВИ: Шантиhеве пјесме 

'"О класје моје испод голих брда, 
Мој црни хљебе, крвљу поштрапани" 

Хор је прихватио: 

, . ""Сву муку твоју, напор црна роба, 
Појешliе силни при гозби и пиру 
А '!'еби само, ко псу у синџиру, 
Бациhе мрве О срам и грдоба!_ 

и НИl{Q неће чу-ги јад и вапај -
Ни'!'и ће ганут бол пјану ГОСПОДУ, 
Сељаче, гољо, ти СИ прах на поду, 
Теrли и вуци, и у јарму ск·апај! 

r ледалиште се проламало од одобравања, пљеском. Ис'!'о тако пот
ресно и бунтовно дјеловала је и XOpCI{a пјесма "Отаџбина" Петра 
Кочиhа, која је оличавала тадашње живљење 

Хорсн:е рецнтаЦII.јс 

Код земље, а без земље 
Код куве, а без ]{уће, 
Код отаџбин€, а без отаџбине 

Ми бијело!" дана немамо, 
Ми мирне ноћи немамо! 

Посебну улогу ОДИI'рале су хорске рецитације, На њима су били 
обухваhени скоро сви чланови Удружења студената, И -што -је још 
значајније! учеС'гвовало је доста средњошколаца, међу !{Qјима н 
ученЈ-ЩИ Учитељске щ}юле, од којих су редовно долазиле Зора 
Кораћ, Анка Поповиfi, Дранща ОС'тојИћ, Горјана Павић н друге 
Средњошколци су учес'r'воваЛJ:r све дотле док им школске власти 
lIзричи·rо нису забраниле 

Прву хорску рецитацију донијели су мостаРСI{И студенти са Бео
Iрадс!{ог универзи'!'ета, Под вођством Војислава Вучковиhа, компо
зитора, музиколога и диригента, у БеОI'раду су били организовани 
студентски и раДНИЧI{И хоровн. (Фашис'I'И су ВУЧIювиfiа убили у 
Београду 1942) Прва хорска рецитација коју је организовало Удру
жење С'I'удената у Мостару била је пјесма о Јану КлепаКУI чехо-
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словачког књижевнин:а Јиржи Волкера 
нас' је Авдо Хума. Та потресна балада 
је о младом чехословачком ложачу l{Qји 

Пенсилванији, 

Једно врије1\'Iе увјежбавао 
пјеснии:а Волкера I'оворила 
је из!-убио живот у далекој 

Млади Јан "стасит, весељак", E:aI{Q 1\:аже пјесник, нестао је у лавини: 
усијаНОI- :m:ељеза. "у I-ромади жељеза је и caxpaњeH~ Ријечи :љеГОВОI
ДРУI'а приликом Ј анове сахране, потресним гласом товорио је као 
i\IOНОЛОI' студент Радомир МандиЋ, 

.. ,Ја неву пити, а'л се неЋУ !НИ :жени'ГИ, 
НећУ би'ги отац веселе дјечице, 
Јер :ж.ивот је прљава ствар, 
Као Јанова сахрана! 

Сјећамо се и хорске пјесме "О ПЈIРИНЧУ" која је оп-r-у:живала експло
а-I'ацију кинеСКОI- народа од стране ЕНIлеза, Простором је одјекивао 
ЧИС-I' и јасан, као звоно за узбуну, rлас Стјепана Шулентиhа, 
- Заустави кола! 
Хор прихвата: 
- Над Кант-оном небо се пролаЈ\Ш! - ЕНI'леска господа! МИ"I·раљези! 
Над љима смрт дријема! ., 
На СВaIЮ увјежбавање хорских рецнтација учесници су долазили 
дисциплиновано и радосно. 

До просторија за рад хора теШ1<О се долазило, Једно вријеме били 
смо у l{уl1и Предрага и Ненада Васиhа, у Церници Онда смо уз 
интервенцију Хуса.ге Ћишиhа вјежбали у тадашњој основној школи, 
до rимназије Управнин: школе одбијајуhи нас I-ОВОРИО је да ћемо 
му упропастити HHBeH'I'ap, На то му је ХусаЈ'а, својим плаховитиl\t 
темперамен'ТОМ, [-љевно одr'ОВОРИО: Нека упропасте и обрапајупи се 
нама узвикнуо: - Поломите све! 

Једно смо вријеме увје:жбавали хорску рецитацију "Пекари Ј .... 1]1 смо" 
}' Средњој у.шщи у дворнш'!-У неке старе купе 
И тад је настала занимљива анеrдота. Хор је СI{андирао: "Ми хљеб 
псчеыо, а сами хљеба немамо!" 
Једна Нена из обли:ш:ње }{Уће рече својој КО1\ШlИЮЩИ: 

- Јадна дјеца су IлаДна, I{ад стално запомаж:у, дајте нам хљеба. 
Хајде бона не била да Иi'II 'нешто однесемо! 
Друга занимљива анеr-ДО'I8 често се препричавала у Ј-раду. Полиција 
је претреса ла r'Иl\lназисте Османа-Осу Гребу и Бору Кораћа, И кад 
је код Османа нашла пјесму "О ПИРl1.нчу" позвала му је оца. 
Шеф пошщије витnао је хартијОi\I на којој је била написана пјесма: 
- Нашли С:i\Ю му пјеС:i\IУ "О пиринчу". 
- Мој господине, - l'IIирниы гласом, шеретски је УСКЛИКНУО Осин 
отац: - аНије чудо, асли дијете воли пилав", 
Ј едном приликом на годишњој љетној приредби У дружења дали 
смо Нушиhеву "Власт" Министра је играо Брана Кораћ, а минис-
1 арн:у сестра i'lIУ Смиља 
Од нас се захтијевало, ако се указала потреба, чак да Јн-рамо и 
модерни балет .. То нисмо МОI'ЛИ одБИП1 иако смо с-r"репели како ве 
нспаС-ПI. Парова је било доста Партнер Смиљи Кораћ био је Хамо 
Греба, Балет је приказивао уз ри-гмичи:е покрете радос-г косидбе 
дозрелqт- жита, У том тре.нутку одјекнули су ра'r-ни ПЛО'I-УНИ, Млади 
:жетеоци l{ао поко шен и паЛЈ[ су по откосима 

.. 

ПРИРЕДБЕ ПОСВЕЋЕНЕ ОДБРАНИ ЗЕМЉЕ 

Велики значај и посебне припреме Удружење студената у Мос'гару 
посветило је приредбама под паролом "Браниhемо земљу" Иниција
rива је ПО'I'ен:ла са Беоr-радскоr универзитета и проширила се у 
сва студентска удружења, у разне крајеве земље. То је било вријеме 
пред непосредну опасност од ра-т'а и фашистичког поробљавања 
земље, 

Поред Moc-r-apa, Удру:жење с-r-удена·r·а одржало је приредбе у Треби
њу, Невесињу и селу Братач. Са БеОI'радског унивеРЗИ'1ета, из Бео
Iрада учеС'I'вовали су и студенти Мостара на приредбама у ДРУIИМ 
1{рајевима земље 

Аl{ције "Удружења студената Мостара састојале су се од преподнев
ног посјеhивања споменика палих жртава за СЛQбоду из ранијих 
ратова и устанака, ПолаI'ани СУ вијенци и цвијеhе ТИМ поводом 
један од студената У свом говору евоцирао би патриотизам и борбу 
палих за отаџб:ану Упуhивао би позив народу, да се придружи 
борби против свакО!· агресора који запријети поробљавању земље 
у Невесињу и Требињу I'OBOP је одржао Брана Кора!\, 
Народ је са френетичним аплаузима, одобравањем и очиr'ледно 
узбуђен, пропратио сваки [овор, Изра:il\.авао је спремнос'Т' и одлуч
ност за одбрану земље од свакО! наСР1'аја_ У Требиљу је студенте 
дочека ла, поред l\rнОIобројнО!' народа и војСlШ са блех музиком 
Рецитативни хор је затим на приредбама наступао са патриотским 
пјесмама: 

... и само дотле, до тос JI.:амена, 
ДО ТО!' бедема 
Ногом hеш с'т-упи-r-', :\южда, nor'aHOM! 
Дрзнеш ли даље?, Чуl1еш Јромове! 

СВУIдје смо проносили ову надахнут)' па'I'РИОТИЗ1\ЮМ Ј1спуњен\' пјес
му Ђуре Ј акши!\а 
Хор је рецитовао са посебним :ж:аром н пјесму Змаја Јове ЈоваНОВНћа 
нСветле I'робове1с, као завје'l- говорили смо стихове: 

. Кроз векове, кроз l\lаг.лнну, 
Дед унуку, отац сину, 
Борац борцу ДОВИКНВ'о! 
"Где ја стадох тн 1iеш поhи"! 
"Што не 1I1ОГОХ - ти ћеш МОВI1"! 
,!Куд ја нисам - -гн hеш доhи"! 
"Што ја почех - 'н,[ продуж:и!" 

А uви 3мајеви стихови рецитовани су као путоказ: 

., "А ко беху они ДИВИ, 
Који су -ге напред звали, 
Који су 'те ојачали, 
Који су ти н:рила да ли?" 
- "То бејаху идеаЛII" 

Реци-rативни хор је са заносом увјежбавао и преносио и ову ПЮ'рн
ОТСКУ пјесму Алексе Шантиl1а: 
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· .. Ми знаЈ\Ю судбу и све што нас чека, 
Но с-грах нам неће залеДЈ;НИ r-руди! 
Болови јарам трпе, а не људи, 
Еor- је слободу дао за човјека 

Char-а је ;наша IIланинска ријека, 
њу неће нигде ус-гавити нико! 

Хор је сна:ш:но завршавао реЦИ1-ацију: 

и ]{ад нам мушке узмете ::животе, 
Гробови нашн бориkе се с :вама! 

у вечерњим ч~со~има давали смо ПРИI'одан прor-рам са уводним r-o
вором о ПО'I-реои Јединства свих, без обзира на националну и вјер
ску припадност, у одбрани земље од фаШИС-ГИЧIШI- агресора који већ 
куца на врата Јуrославије 

На позорници би. тада ИЗВОДI~ЛИ патриотску Чапекову драму "Ма-ги!!, 
Главну y~or-y маЈке и:грала Је cr-удеН'I-киња Олr-а СамаРЏИћ 
Делеl'аци]а студената ~ашеr' "Удружења, у којој су биm,r, поред ос-
1'алих, Авдо X~MO, С1}епа:н ШулеНТИћ, Смиља КораЋ и Брано Ман
диh, тражила Је nPИЈ,ем код командан-rа армијСl{е области у Мо
стару. Командзн'Г нас Је примио, Изразили смо спремност студентске 
Оl\-fлади~е ~a одбрану земље, тра:жи;ли смо ору:жје и војну обуку за 
оне КОЈИ ЈОШ нису одслу::љ:или ВОЈСКУ 11 повезивање омладине са 
војском Командант нас је пажљиво саслушао и ћутке прешао преко 
свих наших траж:ења. 

РАД СТУДЕНАТА У МУСЛИМАНСI{Q,Т НАРОДНО,! БИБЛИОТЕЦИ 

Скоро сви Сlуденти н~шеr' Yд~y~{eњa у Мостару боравили су и 
раднтш у ,МуспимаНС!(Q] наРОДНОЈ оиблиотеци, Хамо А. Греба био је 
!сдно ВРИЈеме секретар,_ видн~ се .JIСћщао и Енвер Дадиil, коЈи је 
оно члан УпраВНQI- одоора оиблиотеке све ДО њене забране од 
ус::ашн:нх !ласлr МРКОЊИћ, Наза, била је 'r-ако})е члан Управног 
одоора биолнотекс Шефки]а ПУЗИЋ и 1I1НOI'Н други свесрдно су 
ра~I!.ЛН на широко орr'аннзованим ПОСТ1QВI1Ј\ta Муслиманске народне 
ОИQЛИQ-r ен:е 

Прен:о Др Сафе-I а l\!Iујића Смиља КораЋ је задужен а да ради са 
rрупом жена мусли:ыанки у Би6.iIиотецн, Радо се прихваП1.тrа посла, 
У. rруrш је БJlЛО радница из ~аБРИl{е духана у Мостару, ученица, 
ДЈевозака 11~ уrледннх~ паТРИЈ~рхалних пороюща, н:оје су радиле 
само у СВОЈll!'1I Kyl\aM<l ЕlIЛО Је н ИН-I'€лекrуалки, као учитељица 
Мевлида Алнка ЛфИћ н ученица Зла-Ј-а Салаховиh н оних које су 
завршиле само основну ШКОЛУ .. С нама је била и I'Иi\!назијалка Зора 
Кешељт која није била МУСЛlfманн:а_ 
Тешкоhе у раду ове ЧЈ;l1'алачке r'Pyne, на ,којој смо прорађивале 
,,:Л(ен? и социјалнз~м" од ~ебела, представљале су знатне раЗЛИI{е 
у ПОСЈедовању и иа]ОСliOВНИ~ИХ знања код неких дјевојака, разлике 
у I'одинама С1'ар?с-ги и СОЦИЈалном поријеl{ЛУ Поједине су долазиле 
С~пrљн са заХТЈеВОJ\I ~a .... НеКу одстранимо из групе, да јој није 
МЈесто ~leђy нама То Је оило само у почетку" "Убрзо је завладала 
атмосфера ПРИСf!ОС-ИГ и ApyrapcTBa, које је омоrуhавало ефикасан 

paд~ Прорађ:ивање Бебелове књиге била је само потка, на састан
цима је основно било упознавање са друштвено-по.литичким дога
ђајима у земљи и: свету. 

МУСЛИ1VIанси:а народна бибЛИО'l'ека у Мостару ОДИI-рала је веома 
значајну културно-просвјетну и поли-т-ичку мисију у r'раду. У њу 
су сваи:одневно свраhали студен-ги, радници, сред:њошколци и не 
само Муслиманио И ш·го је од посебне вюкнос'ГИ Муслиманска жен
ска омлади.на, Ова библиотека -rакоljе је била прави народни уни
верзитет, Њу су водили уrледни људи, ин·телектуа.лци и Н:О:МУНИСТИ: 

ИН!. Фазлија АликаЛфИћ, Др Сафет МујИћ, Џемсо ШаРИћ, профе
сор, Исмет Терзим:еХИћ, правнин:, См:ајо Бркић, намјеш-геЮ1К и другк 
Они су преусмјерили цјелокулан рад библиотеке у духу HOBOГ~ 
прor-ресивног, револуционарно!' времена. 

Библиотека је обиловала вриједни.VI, напредним КЊИI-ама, Чита ло се 
много Вођене су дискусије. Одржава.на су предавања из разних 
области - просвјете, ,културе, ПОЛИ'тике, Нен:олико напредних про
фесора и професорица мос-гарске гимназије и учитељске школе бес
платно су одржавали наставу за дошколавање муслиманских дје
војака. 
Одржаване су запа::жене позоришне представе l\:ојима су чланови 
библиотеке руководили и учествовали у њиховом извођењу. Орг.анн
зована су и матинеа, стварала се пријa-r-ељства, његовало се брат
ство. Играле су се чак :и ;најмодерније Јпре, Омладина је и ЈП-РУ 
нЛамбетвон:~~ ПРО'I'к,ала ПОЛИ'I-ичком нотом, Заrрљене у дугачком 
низу, омладина је уз покре'I'е Ламбетпока, десно лијево J\fислеliи на 
Милана Сгојадиновиhа пјевала: 

НАША ДРУЖЕЊА 

нМилан десно 
Народ јак! 

Ето то је 
Ламбе'гвок;( 

Наша дру:жења у гимназији су на наш развој и опредељења ОС1'а
вила неизбрисив ТРЗl'. Још већи утицај у доба нашег зрелијеr- СТ8-
савање ;имала су на "Универзитету у БеОI-раду, у Moc-r-apy у Удру
:жењу С1'удената и у сталним КОНТЗIпима, заједничким акцијама са 
раДю,щима и старијим ДРУI-овима интелектуалцима марксис'!'Ј'[ЧН:И 

опредјељеним. 
Врло често били смо заједно и '10 не само у раду у Удруж:ењу 
С'гудена-r'а у Мостару и у Муслиманској народној библиотеци) у 
РадЮ-1чком дому, већ rи онда када 'нисмо имали iНеких задатака, 
Поједине I'pyne другова према ГОД11нама JI разним афинитетима били 
су више заједно, Залазили смо једю·t другима и у КУће и друговали 
Послије подне или навече, зависно од посла, нашли би се на шета
ЛИШ'I'У, Балиновцу или у н:афани "Рондо" .Једна од I'pyna ДО.1!азила 
је у ХО'I-ел ),Неретву", У 'топле прољеl'не и љетне вечери СЈедили 
би на њеној 'r-ераси испод које је наш разговор пратила Неретва) 
обасјана мјесеttИном, "ријека што пјева" како написа Хамза Хума. 
Ти састанци прожети узајамним другарством, љубављу и ентузи
јазмом младости, која је стријемила мијењању свијета 1{З прогре
сивном, хуманом и бољем, карюиерисала нас је 11 све чвршli.е пове
зивала 
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Није постојала облас-г друшт-веноr- и ПОЛИ'I"Ичкоr )lG1BOTa о којој 
НИСМО водили разговоре~ Није изашла КЊИI'а :из штампе а да је 
нисмо прочитали, препоручујуh.и је једни другима, ю<о је била од 
вриједности 
Пратили смо сва кретања у друштву 'и спремали се за О'I'пор и 

борбу у 'I-a времена узаврела и;од нас и у с~ије'I'У. I:Ia тим скуповима 
често смо се договарали ,И о ПОЈединим аКЦИЈама, КОЈе би и остварили_ 
Идеје за изложбу нАла ошщuани је:жll , н::оја је у граду пожњела 
велики успјех, уr'лавном смо доносили за столом у хо-гелу ,J-Iеретва", 
т-дје смо се ради тога редовно саlкупљали 

Са С-1'Удентима iнашеI- "Удру:жења, са којима смо се најчешfiе саста
јали, били су: Авда Хума, Џемал БијеДИћ, Салко ФејИћ, С'Iјепан 
Шулен'I'Иh., Ра'иш Таушан, ХаМО Гребо, Раде Мандиli, Брана и Смиља 
Кораћ, Слободан Тамбиli, Младен Спу:жевиh., Ненад (и llредраr' 
Васиh., Есад БРКИћ 11 Брана Мандиh, Сн.оро су сви били марксистички 
оријентисани, а међу њима је било и ЧJIанова Партије и оних који 
су били у Управи "Удружења, Смиља Кораћ била је секретар или 
предсједник Удру:а{ења студената у Moc-rapy од 1935" па до рата, 
С пична задужења имао је :и С-гјепан Шу лен-'Гиh. 
Другова ли смо, такође, у Радничком дому, са радницима, са раднич
ком и средњошколском омлади:ном на изле'НIма, предавањима, при

редбама и иr-ранкама, Гајили смо ДРУI-арске односе и повезивали се 
и са сеоском омладином, 

Поједине Ј'рупе студената чес'l'Q су биле са СI-аријим друговима :ии
-гелеlпуалцима у разговорима, дискусијама и акција:r.ш, најчешfiе са 
Др Сафетом Мујиhем, профеСОРИi\Ш Данилом Вукајловиhем и Џем
сом Шариhем, ин!- ФазлијОl\1 Аликалфиhем, правющима Исметом 
Терзимехиli.ем, Исме'1'ОМ МилаВИћем Ј1 Смајом Брк:иhем, прива-тни.м 
наМјеШIJ'еНИ1{QМ и ДРУГУU\'I, Са поменутим друr'овима дружење Је 
постало још више ј{ад је у МОС-I'арску r-имназију дошао ријетн:о об
разовани маРКСИС-I'а Сафет Крупиh и Iрупа младих професорки, 
марксистички опредељена Драгица-Дража Крниh, Мара 3убер си Ел
за Верниh, Са њима су се поједини с-r-уденти и студенткиње често 
caC-I'ајали на 'тераси хотела "НеретваН ,_ Незаборавне су те вечери, 
свак је према својим Сl{лоностима и знању започињао разговор и 

дискусију. 
Када би у I-РУПИ полазили l{ућама, прво су Ј1спраfiене ДРУI'ар:vще, 
које су станова ле на шеталишту, кроз алеје платана и Jmпа .. Тада 
би ·гихо запјевали пјеСМУЈ или се чуле строфе Шантиfiа, Да:в:ича, 
ЛОРI{е, Јесењина, или !Неке друге. И ·гако пратеfiи једни друге, преко 
мостова, заС'I'ајкујуfiи над ријеКО1I, ишли смо кроз топле, мирисне, 
напола уснуле мостарсн:е улице и сокаке, маштајуfiи о НОВОМ добуо 
У сјећању Hal\'[ је oC'I'ao и излет у виноград Смаје Бркиh.а и дивна 
пјесма мецосопрана Мелвиде Аликалфиfi, који нас је све освојио. 
3акуске нам је приређивала у својој КУћИ и Наџида Нури Хаџиfi-Но
ва!{ Теофик Калајџиh послије положене 1\штуре позвао је младу 
Iенерацију својих напредних професора и: један број с-гудената и 
старијих другова КОМУЮIста у виноград cbor-а оца, да нас угостк 

Сваки 'I-aj састанЗI{ био је оБОI'аhен садржајеlI једне напредне, по
летне младости. 

Одлазили с:r.ю и састајали се чешliе и у Гајре-I'ОВОМ дому ученика 
чији је управнИI{ био професор Џемшо ШаРИЋ, Смиља Kopafi није 
одољела да неком не покюн::е пис:\-ю које јој је послао Сафет Крynиfi" 
Писао Је уочи caMOI' рата Просто је невјероватно како је Сафет 
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предвиђао сав у:ж:ас братоубилачкOI- убијања и Iнас>гупајуl1ег фаIШ1зыао 
Однијела је писмо у Гајретов дом Iдје је -I'ребало да ДОђе и Сафет 
Мујиh. Када су прочитали ш-га пюuе, обојица су ућутала без ријечи 
11 Мујиfi и Шариh Крупиhева предвиђања обистинила су се и 
задесила, на нашу веЛЈП{У :жалост, и ову сву 'r'ројицу, рије'I'КО чес-ти
П1Х, надпросјечно ин-телиген'гних и хуманих људи, комуниста 
Од помену-I'ИХ младих профеСОРЈ·ща Смиља Кораћ се најВvШlе дру
:жила и најбоље познавала Драrицу Крниh .. Остао јој је у сјећању 
ДИВНИ лик ове cBec'I'paHo образоване дјевојш~, С њом се и дописивала. 
Када је полvщија упада у С-I-ап Крниh.еве, после крвавих септембар
сI{их демонстрација у Мостару 1940. I'одине и нашла неки КОМПРО
МИ-I-ујући материјал, зат'ворила је, ДраIлца је поручила друговиыа 
да јој среЋОМ нису пронашли СМIIЉИНО ПИСМО, које јој је писала у 
Бјељину .. Са одушевљењем поl\tињала јој је обиман ПОЛИТИЧl{И рад 
који предузимају С'I'Уденти на Беor'радском уюшеРЗИ'I-ету и неке 
планове за рад "Удру:а{.ења C-I'Удена-та у Мостару .. То писмо Драгица 
није подерала већ I-a је донијела у МОСI-ар Друr-ови су успјели да 
уђу у Драl1ИЧИНУ собу, да пронађу то писмо које је спасло од 
заIвора обје другарице 
Покренут је 'тада и кривични поступак против Крниhеве, али збо1'
недостатка доказа ПУШ'I'ена је на слободу, Одмах затим Драпщу iИ 
све те младе, дивне људе, професора Сафе'I-а Крушrhа и Мару Зу
бер, испремештали су у друга мјеста, Они су за собом, у Мостару, 
а посебно међу гнмн:азијалцима, oc-таВИЛЈf својим радом, ПРОI-ресив
ним опредељељима и чеСТИТОШћУ -грајне 'грагове Трн у оку Бано
Бvши Хрватској био је и професор Џе:.'lШ10 ШаРИћ, КОI,а су О-I'ПУСТИЛИ 
из службе сеП'I-ембра 1940 године, 
Треба поменути, да СУ повремено са појеДЈ'ШИ!l'I I-рупама били и не,КИ 
млади офrщИРИ, као Бранко Вегар и НИIшла РУI\:авина, пред КОЈИ
ма смо о'!-ворено износили своја марксис-'Гичка убеђења 



ЈАША АЛМУЛИ 

Наиредни иокреш сшуденаша 

Техничког факулiiiеiiiа (1933-1941. године) 

Последљих дана н:онсу лтовао сам више друr-ова и од њих добио 
ј'.1нш'е податке и l\П·'lшљеI-ьа о предмету овог написа, ДОК тим СВОјим 
С'IЭРИl\'1 ДРУI'овима дуrујем драгоцено Qсве:Ж.ење и допуну lМOГ непо
узданor' памћења и неке оцене о којима смо се лан:а сложили, од
говорност за писање ове скице и акценте у \,њај прима м на себе. 
Прва ствар за н:оју МИСЛИМ да би је требало нагласити јесте да су 
С'којевци, комунисти и прor'ресивни омладинци наших генерација 
умели да слу:ш:е онима у чијој су средини деловали, да су улазили у 

llо.лИIИЧКУ борбу спремни на демократску утакмицу и кадри да 
l\'ЩСОВНО делују у ширењу својих погледа на свет и решење про
блема наше земље. Нека, н:ао илустрација реЗУЛ1'Clта овш{вог :начина 
rюлитичкOI' рада, пос.лУЈКИ податак да СУ, у пролеће 1940" у тајним 
н диреI{ТНИl\I изборима за управу Централног удружења студена'{'а 
1Е'хнике (ЦУ ет) напредни Народни сгуденти више него убедљиво 
победили блок грађанских струја и десничара. Наш кандидат за 
председника ЦУСТ-а Страхиња Радетић из Бихаћа добио. је око 
850 гласова према око 110 гласова колико је доби па ;,Вера Полети 
из противничког '{ абора. 
ДрУIа ствар за коју Bepyjei'l'! да би је требало нагласити јесте да су 
ПРОIресивни студенти са целОЈ' БеОТ'раДСI{OI' универзитета :Н, на 
видан начин, они са Техничкor' факултета, помогли јачању рад
i!ИЧКQI' I! КОМУНИСIИЧIi:OI' покрет'а у I'одинама пред рат и одиграли 

nа:а;;:ну улorу у организовању YCIaHK8 1941, нарочито у Србији и у 
Црној Гори, такође у БиХ, ОДClIше је иначе на самој Техници било 
:,'ш.IIО студената И, делимично, у Македонијк 
)LРУI'ачије и није мor'ло да буде у једној привредно заОСlалој бал
ЮlНској земљи у којој су си-хни сељаци сачињавали преко \Цве 
'Ј реl1инс становниш-гва. У њеннм простраНИl\I деловима није :ни било 
већих ИНДУС'Iријских и радничких центара, нарочито не у оним 
одш{ле су млади људи гравинrрали према Београдском универзи
ЈС1У н Ii:уда су се враliали као борци ПОЛИП1ЧКОГ радничког покрета 
Јј, затим, ратни комесари и КОi\Iaнданти. 

Нека као ИЛУС'I'рација ове ИС'I'ОРJlјсн:е улоге С'гудеНТСIШТ покрета 
која је ДУI'О времена била догматсюи ЗаЕ:емаривана да не кажем 
прећуткивана, послужи и наш ужи податак да је, од око 200 
припадника Народних студената и око 30 ОРI'аНИЗ0ваних комуннста 
Ј·Ш Техничком факултету пред рат, њих 19 прогпашено Народним 
херојима У рату је поншуло 11 Народних хероја: Олга Јовичић -
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Рита из Краљева, прва жена комесар чете у НОБ, Аксентијеви1i 
Влада из Обреновца, Барух Исидор из Београда, Буриli Станко из 
,lJаНИЛОВI'рада, Димитријевић Божидар Козица из Дрвна I{paj 
По:жаревца, Ћуракић Радомир из Белог Поља крај Чачка, Гилић 
Милош - Мићо из ВИIомирице крај Пећи, Младеновић Сретен _ 
Мика из Крагујевца, Наумов Стефан Стиф из Лепенског, Јегеј
ска Македонија, Павловиn Драган - Шиља из Београда и Принцип 
Слободан - .Сеља из Хаџиhа у Боснио После рата преминули су 
народни херОЈИ, некадашњи каМУНИС'I'J1ЧКИ активисти на Техничком 

факултету, Милентије Поповић и Вељко Влаховић. ЖИВИ су Ива
I-:ОБић Дрю'иша, ратни комесар између осталог и легендарне Пете 
пролетерске бригаде н бивши peKIop БеограДСIШГ универзитета из 
Сјенице крај ТИТОI'рада, Ковачевиh Воја, I'енерал-пуковник у пензији 
нз Грахова, Милатовић Вељко, бивши председник Председништва 
Црне Горе из Никшиhа, Николиh Војин, r-енерал-nyковник у пензији 
из Милочана крај Никшиfiа, Нововиfi Мирко, генераЛ-ПОТItуковник 
у пензији 'Из Цецуна крај Андријевице I! Тодоровић !Мијалко _ 
Плави, ратни комесар Прве пролетерске БРИI'зде и Прве армије 
Но, вратимо се са заслужених назива херој а на дане када су сту
дентски активисти радили као истрајни ПОЛИИ1ЧКИ мрави. Сећају 
ли се још сви I\.aKO смо крајем тридесетих f'одина дочекали нове 
сr-уденте бруцоше?! Са упутс'гвима о упису, формуларима и 'I'аи:сеним 
маркама, са .УџбеН11ЦИJl.1а и за љих правим l\1ИТИНГDМ у нашој великој 
сали Ту СМО их упазнавали са оним шта раде наша стручна 
удружења, за каква се права и интересе младе генерације залаже 
студен'тски покрет <Ј[ 'Какво је С'I·ање омладине у нашој земљи и у 
tBeTY 

На Техничком фаКУЈнету била су четири студентска стручна удру
)кења, колико и факултеТСI{ИХ отсека: Удружење студената ма
шинске и електротехнике (УСМЕТ), Удружење студената I'рађе~ 
винске технике (УСГЕТ), Удружење студената технологије (УСТ) и 
Удружење студената архитектуре (УСА) Она су била легална удру
жења која су се бринула о С'I"РУЧНИМ потребама студената, шти
ТИЛ8 њихове ИНIересе н заступала их код факултетских 'Властк 
Имала су демократски изабране управе, усвојене статуте и своје 
просторије" Већина студената била је у њих 'учлањена, јер су она, 
између осталш', радила следеће: 

издавала скрипта и уџбенике Сем Кашанинове "Математике" 
у почетку је било мало ш-r-ампаних уџбеника, па су ИХ ~удружења 
у сарадњи са наставницима умножавали у оближњој литографији 

Ћурђевића. Тако је изашла Арновљевићева "Механика", "Перспек
пша" од Разова, "О-r-лорностli и друrи уџбеници; 
.- приређивала С'I'ручне екскурзије у земљи и у иностранству, Архи
'ј"екти су обишли споменике архитектуре у Македонији, Загребу и 
Љубљани и путовали у Софију, Атину и Истанбул, Технолози су 
обишли фаБР:ИI{е у Чехословачкој, грађевинци објекте у Бечу; 
- учествовала у организоваљу обавезне леl'ње стручне праксе при 
чему је рад у фабрикама, централама и на !"~аДИЛИШ'I"J1ма донео 
прва практична ИСКУС'IЂа будуfiим инжиљери:ма и ублажавао сту
дентску беспарицу; 

ШТИ"l"ила интересе CIY дената у вези са настаВНИ1\1 програмима, 

IIСПИ'ТНИМ роковима и плаћањем 'I'aKCa; 
- приређивала стручна предаваља, изло:жбе дипломских радова 
ИЛИ, као архитекти, изложбе слика надарених колега; 
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--:" било је много приредби, веселих вечери, l{арикатура, зидних 
новина и излета у природу, 

Сва та делатност одвијала се слободно у оквиру аУ'l'ономије Уни
верзитета која је пречила мешање спољних власти у садр.Ж:ИНУ и 
начин наставе и акције полиције у универзитетским просторијама 
Аутономију су студенти љубоморно бранили и у томе рачунали на 
сарадњу оних професора Iшјима је такође била драгоцена слобода 
наун:е, као што су били Петар Бајаловив, професор нацртне гео
ме-грије, Кирила Савић који је предавао железнице, Андонови11, 
наставник I'еодезије, Радивоје Кашанин, професор математике н 
диреК'I;ОР С1-удентског дома, Павле Миљанић, са елек-rротехнике 
11 други. 

Централно Удlју:жење студената технике (ЦУ СТ) з'аступал'о је сва 
наша С1'ручна удру.ж:ења пред факултеТСI{ИМ властима и координи
рало заједничке акције и послове. При ЦУСТУ је ПОС1'ојала Студент
ска заДРУI'а, чији су чланови мor-ли да купују IiIколске потрепштине 
11 уџбенике јефтиније, јер IИХ је 'задруга навелико набављ'ала на 
извору, Дуго година њен омиљени {-павни продавац био је Владо' 
Мићуновић, који је погинуо у борби за Плевља 

ЦУСТ је био позниј а, творевина и његови председници су били Мио
драг Ивковић -' Миле, студент машинства из Чачка, Светозар 
Пејановиђ., студент аРХИ'Iектуре ИЗ 'Iадашње Подгорице и Страхиња 
Радетиfi из Бихаfiа, један за ,друrлм комуниста Србијанац, Црноџ 
Iорац и Босанац, које је тада све спајало и ништа раздвајало, 

СКОЈ, ПАРТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
НАрОДНИХ СТУДЕНАТА 

Сва поменута СIручна удружења и ЦУ СТ била су у рукама ,на
предних Народних студената под директним утицајем комуниста, 
С тим у вези tlюгло би се поставити и питање откуд то да леве 
снаге превладају и на Техничком факултету, на којем су студије 
биле скупље Her-o на већини осталих и лохађање наставе и ве:жби 
па, према томе, и стални боравак у Београду, обавезни 

Крајем двадесетих и почетком тридесетих година језгро напредноr
сrудеrпскor' покрета било је на Правном факултету, но покрет се 
ширио и јачао и на Медицинском, на Техничком и другим факулте
НIма Напредни сгуден'I'И ТеХНИЧКОI' факултета били су један од 
њеr'ових најјачих одреда пред рат, С једне с'гране, '10 је био резултат 
::lК1ИВНОСТИ младих ICомунисr-а преr-ходних rенерација почетком три
десетlИХ Iодина, Мирко Сарделив, који се 1929. године уписао на 
т рађевнну, наводи међу ПРВИ1\! младим комунистима на његовом од
секу Мику Вујића, Илију Гардашевића, Милентија Поповића, )Карка 
КаПOl-Ia I Вилијаi.\Ia Шпајдла, Папа, Сарделић се сећа читања марк
систичке литературе у стану Милентија Поповића, 'писања парола 
по улицама, штрајка 1934, са заХ'IеВОl\I да професор Мицић растерети 
и рационализује наставу, и своје идеје да ВИСОIЮ у небо над IБео
Јрадом подиr-ну црвену заставу поыоl1у балона који би направили 
симпатизери са Технолошкor- одсека Ти омладинци су Ьсвојили 
управу СВOI' с тручнО!' УДРУЈкења 1934. године 
'Го ис~о одиграло се на Машинска-електротехничком одсеку нешто 
раније, колико се сећа ДраI'иша Ивановић, lшји се уписао 1932. Он 
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llени да је УСМЕТ био освојен најдаље 1933, јер је он већ 1934. 
био изабран у Управу, Тада је, l{aKO наводи, секретар СКОЈЕВСКЕ 
ћелије на МаШИНСКО!\I одсеку био Вељко В.лаховић, а чланови Воја 
Ј080ви11 и ДраI-иша Ивановић Сем међу студентима, неки од њ~x 
{у политички радили ,и ван факултета, Ивановић се се11а да ]е 
Вељко Влаховић одржао говор .'обалским радницима на летећеы 
.\tИтинr'у и одласка чданова УСМЕТА у 'I'адашњу ЈаI'О.ДИНУ где су 
одр:жали. КУЛ'гурно вече за раДНИl{е, На томе одсеку ]е истакнути 
ылади комуниста и студентски аКIИВИСТ био и Љубо Булат. 
Гојко Оклобџија, који се на машинство уписао 1934, истиче лик 
,.,'Јазе Симића, председника УСМЕТА .и ~Cl{peTapa CKojeBCI{e ћели~е 
који је, као ИНlкењер, почеТКО!\I Шi.упаци]е Београда страдао док ]е 
llравио експлозив заједно са својом женом Шелом, радницом из 
познате комунистичн:е породице Барух Оклобџија је био у Сими
l,eBoj ћелији СКОЈ-а, 

Пајо Ковачевић наводи да је после распуштања CK~J А и реорга
низације, на Техничком факултету образована ћеЛИЈа КПЈ и да 
су њени чланови 1936, били Воја Нико-лив, Бранко Милошевиfi, 
Влада Аксентијевић, Тадија Поповић и Војо Ковачевић 
Они су доцније добили задатке ван ужеr' оквира ТеХНИЧКОI фаl{УЛ
'1ста, на н:оме су штафету из његових руку, у јесен 19~B године, 
примили писац ових редова, који је био секретар ћеЛИЈ.е КПЈ до 
новембра 19З9 I'одине. и Миодраr' ИВI~овић Миле, КОЈИ Је као 
наредни секретар наI'ЛО :раширио паРТИЈСКУ организаЦИЈУ на фа
ку Л'гету, Делом то треба приписан,[ љеговој способности одлучнО!' 
борца и омиљеНQI' масовин:а а највише и низу објек-н1ВНИХ ЧИI-Iилаца, 
Препород Партије 1937 Iодине и ширина борбе против фашизма а 
за ПРOI'ресивна решења домаћих проблема зап.ЉУСliУЛИ су 'Уни
Ј-;срзитет И наш факултет валом напреднијих средњошколаца из 
унутращњщ:ти. Мада већином из тзв, пасивних I{pajeBa и с~љач
ких породица, они су тада МOI"ЛИ да поднесу скупље СТУДИЈе на 
Техници јер су ИМ материјалне тековине С'IудеНТСКQI' покрета то 
олщ{шале_ Функционисале су студентске мензе и Потпорно удру
ж:ење и био је ОРI'анизован рад студената као раЗНQсача млека, 

утоваривача УЈ'ља, чистача паркета, раднин:а .у експедицији ПQЛИ
пше и ДРУlде, 

Повећана партијска орr'а:низација је 1940, имала око ЗО чланова и 
lрИ ћ'елије - на Машинском и Грађевинском одсеI{у посебне и ме
шовите на Технолошком и Архитек'!онском одсеку Биро КПЈ на 
Техници су тада сачињавали Миодраr' Миле Ивковић, као секретар 
11 ,Милорад Миле Станишић и Мирко Нововиh, као чланови Те исте 
I'одине Миле Ивковић је постао политичкн секретар УНИDерзитеГСК~I' 
комитета, Пре ље! а' је ту ду:жност политичког руководиоца пар'1'И]
еке организације на целом БеOI'раДСКОl\I универзитету, три пута у 
периоду између 1937 11 1940. вршно Војо Николић са Техничког 
факултета, 

Орr'анизацнја Народних студената на нашем факулте'!у окупљала 
је у то доба око 200 СIудената Била је то, УСI'вари, I'рупација 
скојеВСКОI' караКlера, јер су чланови Партије са њима проучавали 
.'\tарксизам у кружоцима, аНI'аж:овали их у раду у стручним удру

_ i.:;:ењима и масовној политичкој борби Они су ишли на демон стр а
lщје, писање парола и делење летака Колико су то већ били ко
Ј.IУНИСТИЧКИ омладинци говори чињеница да су пред ра'г учествовали 

I 
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у дељењу илегалних летака и прогласа КПЈ, што је у случају 
хапшења повлачило мучење на полицији и судске казне. 

Омасовљеност напредноr' покрета на Техничком факулте'гу привукла 
је ударце режима и реакције посебно управљење на lber'a. Прво је 
полиција упала на Факултет и обила касе'ге у којима су студенти 
држали школски прибор, после чега је тврђено да је у њима 
нађен субверзивни материјал. Затим је, ОКТQбра 1940~ !Године, из
Ilршен чувен напад на Технички факултет у коме су учествовали 
припадници ОРНАС-а, 'I'ЗВ" Орr'анизације националистичких студе
ната, потпомогнути од !полиције са I\:ојом су I'одинама сарађивали. 
Ми смо бранили просторије својих УДРУЈкења и на нападаче извр
шили противнапад са ПОСJlедњег спрата зграде данашњег Архитек
тонсн:ог факултета, служећи се тешким столицама и камењем из
вађеним из експоната једне грађевинске изложбеv У помоћ су нам 
стигли ДРУI'ОВИ са других факулгета са Махмудом Бушатлијо:м: на 
челу, Када смо напад одбили кренули смо у демонстрације данаш
љим Булеваром револуције, Идућих дана реЈКИМ је за окршај 
окривио нападнуте и више нас ухапсио, 

Још једна ствар се мора поменути у вези са радом Партије на на
шем Факултету .. Ојачана и сазрела, она је могла да пру.жи Партији 
ПОМОћ у раду са радницима, Та активност зачета, 'као што смо 

видели, још у студентска време Вељка Влаховића, набујала је 
током година пре рата, што је коинцидирало са јачањем радничког 
штрајкашког покрета у Београду Недељама смо носили храну 
llпрајкачима и помогли њихову акцију у фабрици прецизне меха
нике "РОI'ожарски" и авионских мотора у Раковици .. У хладна рана 
јутра нападали смо коловође штрајкбрехера који су ишли на посао. 
То није било све, Мирко Навовић је добио зада·гак да организује 
комунистичку ћелију у Ш1'офари Владе :Илића, Велимир Мијовић 
да ради на идејном уздизању I'pyne од пет радника на Војној одећи 
(данашњи "БекоН), Рапю Таушан да исто ради у фабрици "Рого
:жарски", а Милош Гилић да образује једну групу за марксистичко 
уздизање радника" 

ОРI"анизација на Факултету ПОСI'ала је расадник кадрова за Партију. 
Неки су преузимали одговорне задатке после завршетка студија, 
н:ао Мијалко ТоДоровић, који је постао секретар ОКРУ1КНОГ коми
'Јета у Крагујевцу.. Друrи су били деташирани највише 1940. у 
~щба I\:ада још нису завршили студије, као Миле Станишић, који 
Је послат на рад у КО!lппет у Чачку, Велимир Мијовић на партијски 
рад у Бар, Милош Гилић у Пећ, Марко Никезић у актив СКОЈА 
који је рун:оводио средњеШКОJIСКИМ покретом у Београду, Брана 
Перовиh је додељена на рад у Технику Покрајинско!' комитета за 
Србију, док је Воја Никdлић био придодат на рад у партијСlщј 
техници ван Универзитета. Мирко Нововиh се повремено враћао на 
(;воју ранију дужност секретара у Андријевi'ЩИ, итд" итд, 

Простор не дозвољава да се посебно помене учешће студената 
технике у С'Х'рељачком курсу и војној обуци за студенте која се пред 
рат Од'ржавала на ледини иза наше зграде, ни учешће у демон
страЦИЈама 25" марта против пакта са Силама осовине, ни преузи
мање манифестација 27, марта када смо без претходних директива 
11: догчвора утисли у масе наше пароле и изнели на раменима наше 
говорнике. 
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Као природни резултат описаног процеса политичког сазревања 

и стицања искуства и у илегалном и у масовном раду, многи наши 

другови били су међу организаторима устанка 1941. у својим краје
нима и затим дали НОБ-у драгоцени н:адар политичких комесара 
и команданата, Више предратних КОМУНИС'Iа са Техничког факул
тета вршили су У ратном и послератном периоду врло високе 

партијске и државне функције, ш·го ветеране обавезује да уче
CI'Byjy у превазила:н-сењу садашње кризе тиме што би се револу
цији поново утискавао њен демократски друштвени саДРlкај у духу 
искрености, поштења и ПРИВРЈкености народу који их је покретао 
у доба њихове лепе и богате младос'l'И~ 
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ДАНИЦАМАРИНОВИЋ 

Легална руководсшва у найредНОА' сiiiудеlliiiСКОАt 

йокреiiiу 1935--1940. годиllе 

lIа Београдском У"11верзUiiiеiiiу 

Напредни студеаrски покре'I на Бео!"радском универзитету има 
истакнуто места у омладинском и револуционарном радничком ПО~ 

крету у нас, Развијао се и сазревао зависно ОД ПQЛИТИЧКИХ прилика 

н односа ПQЛИТИЧЮ1Х сиаr'8 у З€1\"IЉИ И на саI\ЮМ Универзитету а, 
"I ако ђе, и ОД схватања и односа руководећИХ ПОЛИТI1ЧКИХ ч::и.ннлаца 
IIрема оJ\tладинском проблеi\"IУ. 

До 1936, годнне, Оi\шадннски поrcреI' није довољно повезан ни TaJ~O 
:''\1ЭСQван, мада су ПРО'Iести напредне омладине веома аш-rри, ЈављаЈУ 
се штрајКОDИ и демонстрације, а политички иступи И протести 
против ре:ж:има су све изразитији КОД средњошколске и студентске 
омладине, 

Из постојећих ДОКУЈ\Iена18 l\ю:ж.е се видети КОЛИl{О су власти биле 
узнеl\'lирене стањем духа, нарочито, међу средњошкалскоI'lI омлади
ном, Мшке се такође видети да просве'тни органи помно пра 1'е све 
што се збива у средњим школама и предла:н{у далеl{осежне мере 

:Ја сузбијање КОМУНИСПIЧI{е идеологије која у средњим школама 
узима све више маха Као што се зна, они предузимају 11 \Ћ'lере 
IIpeMa С-Iудентској ОЈ\Iладини, јюје су веома оштре, а нен:ад и 
,црастичне 

У опом периоду видно је изрa:tкена arнифаШИС1ичка и антирапш 
оријентација омладинскOl" покрета 
у наредном периоду нарастаље омш.tДннскоr' покрета је ОЧIПО 
Остварене су чвршће везе између радничке, сеОСI\:е и интелекrу
алне омладине И, с npaBOi\'!, IIюже да се говори о јеДИНС1веном 
оилаДИНСКОIl1 покрету Партијска РУКОВОДСiва више паж:ње посве
ћују проблему ОЈ\l.JIадине и оријентишу ОIlIlIадинску орr'авизацију да 
се више бави проблемима омладине Захтеви за решавање I'орућих 
шнања омладине побуђују веће ИНIересовање и аНI'ажовање ширих 
слојева омладине 3апая\а се I акође да расте број Iюмунистичке 
омладине и да је она све утицајнија, Омладински ПOl{рет је ИС'IО
времено! веома активан! У борби за демократске слободе у земљи, 
ИСТО -тако, борба против фашизма и рата, борба против поднпнсе 
пладајућих ре:жи:ма, која је угирала пут фашизацији земље, н даље 
је значајна н:омпонента ОIltладинскor- покре'Iа Акције напредне омла
дине на том плану прерасле су у мировни покре'I', Мировни одбори 
делују у свим крајевима земље У мнor'обројНИ!l'1 МИРОВНИМ акци
јама остварено је јединство О1\1Ладине на широко,] основи Прокла-
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:\ЈОвано је да мировни покрет у нас није покрет lюји само указује 
на ратне cI'paxoTe, Љегова основна линија И циљ 'су !.да се бори 
за спречавање рата за борбу за мир, која је, уствари, борба 
против фашизма 

Успостављене су и прве везе са омладином у CBe'IY 'Ставови о 
карактеру мировне борбе презентирани су на међународним 'омла
ДИНСI{ИМ мировним конгресима и }юнференцијама преко' делегата 
који су им присуС'I'Вовали Укра1КО, омладински покрет постао је 
значајна чиљеница у поли-тичком )кивоту земље. То је био 'оквир 
у којем се развијао и деловао напредни студентски покре'!'. 

Као што се зна, у првим месецима 1936 године, стање на Бео
Ј'радском унивеРЗИ'I'ету било је не само тешко већ и драматично. 
Напредни студентски покреI' је под снажним ПРЈПИСЈ\ОМ решщио
нарних снаI'а, Iшји, УСIвари, траје од почетка 1935 тодине, За нешто 
више од годину дана пала је и друr'а ж:ртва из редова напредних 
студената 

Студен;',[И су се обратили своме народу J'~ објавили да је у суботу, 
4, априла 1936, !'одине, Слободан НедеЉIшвић, с-тудент права и се
кретар Орr-анизације националних СЈудената, убио са два ударца 
нож,ем у леђа )К а р к а М а р и н о в и 11 а._ студента 'права, а тешко 
ранио~ и сту.цента права Ј о в а н а Ш 11 е 11 а н о в и ћ а и да је тада 
рањен и студент права ВеЉIШ КРl'овић, До наведеног убиства, ре
чено је, могло је доћи само зато ШЈО више од годину дана, Ј\ОЛИ!\О 
је прошло од убиства МИРI{а Срзентнfiа, није ништа предузето у 
циљу уr-врђиваља одговорности, Рекли су тада јасно и то да после 
4 априла за тадашњег реКI'ора ПОСЈ'оји само један избор 
ОСЈавка 

Међутим, за реlпора Ћоровића, почасног председника Организације 
националних студената (Орнас), ситуација на Универзитету је врло 
јасна На једној страни су, како је рекао, IШМУНИСТИ, Црногорци, 
нерадници, а на другој ваљана национална Оl'l'tладина учлањена 
у организацију националних СIудената, чији је он био почасни 
председнин:. Узr'ред речено, према неким подацима, тада је он:о ове 
орr-анизације, било окупљено неШЈО око 30 студената 

Студенти су у својим захтевима пошли и даље и, поред осталих, 
НСЈ аЈ\:ЛИ ЗЗХ1ев за укидаљем унивеРЗIне'Iске полиције, полазећи од 
{'ш'а да је слобода мисли, речи 11 удруж:ења, први услов за научни 
рад у касарнској школи! какву жели да уведе господин Ћоровић, 
'Јorа не може бити Универзи-rет ће се, дакле, претворити у касарну 
'Успеси напредних снщ'а априлских дана 1936" године донели су, 
Ј.:;ао ш 1'0 је пазна:rо, веlIИI\:И преОI<реI' у даљем развоју и снажењу 
напреднОЈ студентска!' покрета Од HlДa паЈ\IПIIIIO Акциони одбор 
студентских стручних удружења као легално руководство за реша

пање сrручних и других питаља студентске омладине, а Уједиљену 

СIудентску омладину I\:ао носиоца ПОЛIп-ичких захтева, инспиратора 

JI орr'анизатора зборова, протесrа, l\-Iaннфестација, демонстрација и 
дру!'их политичких акциј а. 

Одбор Уједињене студентске омладине, заправо јединствено исту
пање свих напредних С'Iудентских r-pyna у драматичним доr'ађајима 
априла 1936. I'одине, прераСJIО је у леr'ално ПОЛИТИЧIЮ руководство 
напредних студената Јединство мисли и акције, идејнос-т', висок 
C'IeneH орr'анизоваНОСНI, дисциплине и одговорности и ефикасност, 
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то су најкраће речено, велике одлике овог јединственог, масовног 
и слободарског покрета, стално изложеног притиску и ударима 
ре.ж:,има и реакционарних група на самом Универзитету 

Удео РУКОБодећих органа у 'Iоме је од посебног значаја Стручна 
и политичка РУIЮВОДСIва зналачки су налазила начина за орга

низовано деловање и поред свих cler-a, притисака и прогона, Облици 
ОРI'анизовања и деловања подешавани су условима и могућнос'гима, 

а у складу са захтевима и потреБЭЈ\Ш датOI' ПОЛИ'I"ичког треНУ'1"ка на 
'Универзигету, и у земљи. Користећ.и нен:е леr-алне и полулегалне 
могуhнос'IП1 с·груч.на и политичка удружења успевала су да моби
лишу 'најшире слојеве студената на јединственој платформи и ши
РOIЮ постављеним и добро фОРl\1улисаним захтевима студената, како 
ОНИХ Koj~ се тичу положаја студената и услова С1'удирања тако и 
ОШ1х КОЈИ се односе на ПОЛИТИЧI{О стање у земљк Изјашњавају 

~e о СВИl\1 битним питањима поли"Гичког :ш:ивота Своје ставове 
саопштавају јавности на начин и у форми који најбоље ОДI'оварају 
датом политичком 1\шменту Када се изјашњавају о државном 
устројству напредни студенти се залаж:.у за уређење др)кавног 
живота на бази демократије, равноправности и суверенитета народа 
и покрајина у Југославији 
У једној резолуцији демокра'IСКИХ студената Словеније, студената 
из Црне Горе, студената из Македоније, Омладинске секције Војво
г)анско!' покрета, Ј'рупе Босанско-херцеговаЧЮ1Х студената с краја 
1937, године каже се: 
- Стојимо на становишту nYHOI хисторијскOI' индивидуалитеI'а и 
права на самосталан живот наших народа и покрајина; 

Сматрамо да треба да буде: 

1 Словенија, lIOt:~GHa федеративна јединица; 

2. Македонија, посебна федерюивна јединица; 

30 Црна Гора, посебна федеративна јединица о 

4, '"'Босна и Херцеговина, као ПО1{рајина, зас~бна федеративна једи
ница, ради свог економскОЈ', l'еOI'рафскоf' полшкаја, хисторијског 
развитка, специфичног распореда и мијешања двају народа (Срба 
н Хрвата), те посеБНОI' положаја и осјећаја Муслимана; 

5, Војводина, посебна федеративна јединица, ради своје економске 
самосталности и националнor' састава, те свог посебнОЈ' хисторијског 
'!.. културног развоја (Архив ЦК СКЈ - бро 4532). 
О илеr·а.лном руководству - о ОРI'анизацији КПЈ на Београдсн:,оl'lI 
универзиге'гу 1935/40, поднела сам саопштење на Симпозијуму 
адржаноы у Београду 14-150 децембра 1982. године 
Ја-само дајем кратан: осврт на .леr·ална руководства која представ
љају једну од особености напреднОЈ' С'Јудентског покрета о Акцио
H~M одБОРУ CTyдeHTCK~X СТРУЧНИХ удрулсења, као стручном, и о 
УЈедињеНОЈ студеНТСIШЈ омладини, кралш названој УСО, као поли
'1 ИЧIШМ РУIШВОДС1ВУ, Говорити О ЊИЈ\'tа велин:а је обавеза и за 
учеснике покрета и за исгоричаре, Сваком од њих 'I'ребало би по
свеI"И"IИ пуну пюн:њу Свако од њих изискује обраду у наУЧНОI\1 
1 lOс'гупку" 
у свом TeKc'lY or'раничила сам се на то да само потсеТИl\'1 и укажем 
на улогу и карак'гер. ових руководстава или боље реfiи својеврсних 

масовних организаЦИЈа, на неке њихове ОДЛИI{е и I{арактеристике. 
како сам их схваПf1IЗ, запазила и запамтила 
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АКЦИОНИ ОДБОР СТУДЕНТСКИХ СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА 

Акциони одбор као руководећи opI'aH студената израС'l'ао је у ватри 
борбе напредних сr-удената за решавањс горућих студентских пита
ља - у борби за побољшање iI'1аl'еријалноr' положаја с'тудената 
I! условима студирања, у борби за аутономију Универзитета и сло
боду мисли и наун:е на Универзитет,У 
Преузимањем управа у стручним И друr-ИЈ\1 студентским удру:же

љима и ОРI'анизацијама 10КОМ 1935 године, које су махом биле у 
РУl{Зма конзервативних елемената или режимских група, створени 

су повољнији услови за организовање и јачање напредно!' студент
ског ПOl{рета" Рад студентских организација постављен је на нову 
и ширу основу тако да су оне постале IJ1ст.ински тумач интереса и 

:захтева С'Iудената, који су у све већем броју долазили на Бео
rрадски универзитет из сиромашних друш-гвених слојева_ ! 

Акциони одбор покрећ.е и руководи СВИi\'1 акциј ама за побољшање 
услова )кивота студената и услова студирања н;ао и акцијама за 
очување аутономије Универзитета Вођењем конкретних акција на 
'10М плану АI{ЦИОНИ одбор је стекао велики углед код С'гудената и 
афирмисао се у јавности као леIИIИI\IНИ представник напредних 
сгудената Као такав признат је и од универзrпе'lСКИХ власти, 
нарочито после априлскОЈ' штрајка студената 1936, године. 
Ради бољеr' и ефикаснијеI' решавања актуелних питања организују 
се и други органи који се ближе баве с rудентским питањима у 
разним областима - Економски одбор, који се бави економским 
питањи!\ш и стара о објеКТИ1\,ta за материјално обезбеђење и смештај 
студенага; Културни одбор са (својим 'органима, Академским позо
риштем и другим, ради нз орrаНИЗ0ваљу културнor' и забавнОЈ 
;,кивота С'!-удената; Одбор за здраВСIлену заш'l'ИТУ; Одбор за борбу 
против туберн:улозе; Одбор за правну зашппу студената и сл. 
ОРI'анизују се такође одбори којп прелазе оквире Универзитета -
Мировни одбор којн орr-анизује и води разне мировне акције, .по~ 
Јнате и изван наше земље, Одбор за одбрану земље у време !{ада 
ј<:: запренша непосредна опасност за независност земље и др 

Акциони одбор обједињава и усмерава не само рад С'f'удентских 
стручних удружења, већ и рад ових II .других органа и организа
ција у СI{ЛОПУ веома развијенOl студентског :ш;ивота То је, УОС'IаЛО1\t 
СВС добро познато, 

Рад студен'!ских орr'аннзација YC;\ICP~H је на "10 да се 1I0Jlожај СТУ
)~eHa'Ta Ј\Iења, да се i\юбилиш'у и :орrани:Зују најшири слојеви СIУ
дената i1 оствари јединство студена1'а на 'тој основи, дп се c'lY
центскн ЗrlХlеви ува.жавају и ПРИХDCнају_ То је основна оријента
ција Н пола3Ј1Ш'lе у раду АкционOI одбора у редовним приликама, 
тј, када је на Универзитету релативно l\tирНо стање, 
Међутим, када је С·l·ање на УниверзитеIУ заОШIрено и односи између 
студената и универзитетских влаС'IИ за'Iегнути ;и СУПРОТСIављени, 

ш'то није би [IO peIKo, АI{ЦИОНИ одбор делује и као поли"Гички фактор, 
схваћено у ширем смислу, Тада предузима и i\tepe lшје излазе из 
он:вира њеIове редовне делаТНОС"IJI Предузима потребне мере за 
эаштиту СI'удената од ПРОЈона УНl:шерзитетских, просвеП-lИХ и поли

цијских впасти; одлучује о ПРOI'лзшењу н прекидању штрајlШ C'IY
дената, формулише и ПОСIав,ља захтеве унивеРЗЈне-ГСЮ1М и про
светним влас-гима; одржава везу са реК"ЈОРОМ и води преговоре са 

преДСIавницима универзитетских власти; издаје проглщ:е којима се 
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обраћа јавносrи и даје обавеШ'l'ења о С'I'ању и догађајима на Уни
всрзитегу, позива студенте на демонстрације, ступа у везу и оства
рује сарадњу са напредним студент-ским покретом на друr-им уни
верзитетима у земљи и сл. 

Ан:циони одбор је у правом смислу преставничко тело, студената 
Сачињавају га изабрани представници студентских СТРУЧНИХ 11 

друr-их удружења, органа и орr-анизација које се баве студентским 
питањима~ Импозантан је број Щ(I-ивиста који су у овом периоду 
учесr'вовали у раду Ан:ционог одбора било 'у самом Акционом од": 
бору било у ДРУ1"ИМ органима који су деловали под његовим руко
flDДСIВОМ, Била је 1"0 почаст и признање онима који, су делегирани 
у ово ауторитативно руководство али и велика обавеза и одго

ворност-, У саставу АкционОЈ' одбора претежно су били комунисти 
чланови Партије ИЛИ 1{(ЈМУНИСТИ по убеђењу, Али, било је такође 
н других напредна оријентисаних студената, активиста напреднОЈ' 
С-Iудентског покрета. Но, без обзира на таl\:ав састав јединственосr 
у раду Акциоиоr обезбеђења је у потпуности. И то је, Mory реhи, 
посебна одлика овог репрезенi:'ативног 'гела напредних СIудената, 
Посебн~ желим да нстакнем чињеницу :Да су напредна схватања о 
ПОЛQiка]у жене у друштву заблr'IСI ала на слободарском Београд
ском универзитету У раду АкционOI' одбора као уосталом и у раду 
свих др:rгих СIудеНТСl~ИХ удружења, органа и организација уче

c-rвовао Је велики БРОЈ сгуденrюньа, било 1\:30 предсrавнице Уд ру
ж:ења студеНПi:иља или као. преДСlавнице стручних и друr-их удру_ 

жења, ОРЈ'анн и opr-анизаЦИЈ а" То представља такође Dсобеност на
предноr' студентског покрета, имајуnи у виду владајуnе схватање 
о неравноп~авном положају :жене у друштву па и дубон:о укоре
љена па'I'рИЈархална схватања код 'самих сгуденткиња. 

Акциони одбор С великом па:ЖТЬОЈ\t прати рад у СВИМ областима 
СЈудентскоr- :ЖИВО'Iа. Посебну пажњу посвеnује економским објекти
:\;а, брине о чувању материјалних добара и располагању ма'I'еријал
НИМ среДСI'вима повереним сr-уден'r-има. Важно је напоменути да су 
с-rуденти по раз,НИМ основима раСПОЛ~I-али са значајним материјал
~lИ1\-1 и финаНСИЈСКИМ 'средствима у мензама и другим организаци
ЈШШ1 као и великим новчаНI1J\f средствима од прилога прикупљених 
у разне сврхе Одговорно понашање с I ИМ У вези Обезбеђено 
Је у ПОIПУНОСI.К .И на томе се I-радио и неговао нови морал међу 
('r-уден-rима КОЈИ Је прожи;,\tао сне поре студентскor живота 

Нрor'рам Акционor. одбора био је близак 11 прихв~тљив за сту
денте, Сачињаван Је на основу проблема, које су износили чланови 
uдбора из. ОРЈ'ана и организација које су представљали 11 друr'их 
lJи-тања КОЈа су се у одређеним ситуацијама наметала 

Седнице ЛI\:ЦИОНОГ одбора одржавале су се редовно н УВеЈ{ са 
uбимним дневним редом Ради ['ОЈа трајале су обично 11 по неко-
1IIШО часова Нен:ада се на ~еДНlщама ОСlајало и до саме зоре. 
I-l,.арочито у Ii:РИЗНИМ СИ'IуаЦIf~Шla, У заоштреним СИIуацијама На 
Ј ниверзн-r-еIУ Акциони, одбор ~e заседао rаlCорећи непрекидно, Тре
бало Је праТИ'I'И раЗВОЈ дor·ађаЈа, брзо реагирати, заузимаrи ставове 
11 предузимати потребне мере, Тада је владало мобилно стање \' 
llраВОЈ\1 смислу речи, не само за аКП1ВИС1е из Акционш- одБQра ~! 
01(0 њега нес'О и за остале активисте ст.УдеН'I'СКQI- покрета" 

Седниц~ су се обично одр.жавале .у просгорнјама МеДИЦИНСЈ\е мензе 
у Гарашаниновој улици. ' 
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i\-iож,е се' слободно рећи да је дисциплина и ОДI'ОВОРНОСГ чланова 
.'\кционш- одбора као и акт-ивиста и:оји су обављали задатке на 
јој линији по правилу била беспреl(Орна .. Није било l\'1ec-r'a комот
lIОМ понашању и олаком схватању обавеза. 
11 поред тш'а ШIО је поче'IКОl'l'l сваке школске године неминовно 
lщлазило до измене У саст-аву 0801' студентскш' Руководсr-ва, обезбе
!)иван је IЮНТИНУИIет у раду Акционог одбора 
Председници АКЦIЮНОf' одбора Вељ!ш Влаховић, Осман Кара
Gеговић, Воја Дереlић, Никола Вујановић, БOIдан Капела и ДРУIИ, 
а та1'l:ође н читав низ преданнх радника на OIЮl\I сектору напредноr
студентсн:ш покре'rа, ОС'IаЈШ су записани у историји овога покрета 
JI запамnени као изузе'I не личности и врсни оргаНИЗ8'IОРИ и руко
uодиоци lIа БеШ'раДСКОi\I унивеРЗИ-IеIУ 
Нажалосr, не i\IШУ без одређене резерве поменути и још једнor' .од 
истакнутих председника Акционог одбора - Ратка Мит-ровића, 
који је несрећНИ!l'1 завршеrком СВШ'а ЖИВО'Iа пот-амнио -гу светлу 
страницу свОЈ' револуционаРНОI' пута и живљења 

Као председник АКЦИОНОI- одбора и председнин: CTYAeHTcKoI прав
ЈШЧКОГ ДРУШ'Iва запшкен је као С-Iуденr шнроке КУЛlуре и фННОI 
л~удског опхоl)ења, као добар opr аннзатор, руководилац и l1нспира
i ор l'IIНОIИХ акција на УниверзиrеlУ и био веОЈ\Ш цењен и омиљен 
) редовима студената Уживао је велики УIлед Jt код универзитет
СКИХ власти са којима је као председник АкционOI' одбора 11 Ст-у
деНIскOI правничкш ДРУШIва чеСIО био у lшнтаКЈУ ;1[ успешно 
сарађивао СвојИi\I умећем, наСТУЛОJ:l-l н ·т аКIQi1,'1 успевао је да се 
решавају H~Kyћa ЛНlања lVIшке се рећн Ј1 '10 да је Ратко Митровић 
био I1Iиљеник ректора ДраI'ослава 10вановнћа Једном приликом, 
када је бно ухалшен, на i\юлбу ct-удеН1'сю·rх представника, рек'гор 
.Јовановић је О'Нlшао у управу Јрада да r'~., обиђе у затвору и IIЗ

дејСIвовао КОД ЛОiшцијси:их власти да са Ilyc-re иа слободу 
Но, У време окупације допао је 'заIвора у специјалној 'полицији 
Изло:.ш:ен J:lIучењу Ратко МИ-Iровић није издржао н одао је ЛОЛII
цији Apyr-ове и илегалну организацију у БеОI'раду и тиме нанео 
велику ште'·I'У ПаРI-ијн Несрећно је завршио свој живот у спе
l(нјаШ-IOј ПОТlицијн 

УЈЕДИЊЕНА СТУДЕНТСКА ОМЛАДИНА 

Ј-' једињена СIу,цеlнска Оl\1Ладию.l (У·СО) кно јеДИНСIвена lIOЛЈннчка 
ОРI'анизацнј а напредних сту дена r а заузима ис 1 акнуто место у Ha~ 
предном студеiНСКШ\I покрету БеограДСКОЈ' уннвеРЗИIе'l"а, 
Не улаЈсћн бmпке у приказ конкретних обпш{а деловања указаћу 
(ц1\1О на неке MOJ:lleH're који карак-rеришу ову орrанизацнју која је 
.у времену после априлскOI" инрајка 1936 године, ПОС-Ј'апа признати 
IЈОIIIНИЧЮI фактор, како у редовима студената тако и 1\0;0; ун Н
!Ј(;.:рзитех-ских влаСIИ По свом зна~шју и у!'ицају прелази он:вире 
УннвеРЗИIе'Iа 11 непосредно утиче на разпијање и јачање ОМЈЈаднн
Cl\OI- ПО1<реlа уопште 

ОРlанизација КПЈ на УнивеРЗЈIIеIУ, иако маЛОбројна, инспирише 
1-1 води ЛОЛИ'IИЧКИ }К!--[80'Ј на Универзи-те-rу, зналачки ['ради ПОJlИ-

1ичке односе и у највећој мor-ућој ;'\Iери корисrи леrалне мor-ућностн 
за он:упљање и ПОЛЈНИЧКУ ак'Гивизацију студената На тој основи 

орг'анизује н сарадњу са r-рупама демокра-IСЮ1 оријеНIисаних C'IY-
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дената које су као OIранци грађанских опозиционих napTv~ja дело
пале на УнивеРЗfII'ету. ОрганизовањеЈ\'1 заједничких aI{ЦИЈа 'учвр
шћује политичко и aIЩИОНО јединство С'I'уде!пске омладине у усло
вима сталне ПОЛЈничке затегнутости и сукоба са ре:жимом и њего-
13ИМ експоненти ма на Универзитету, , 
Тако, с'Т'варањем Уједињене студентске омладине сарадња разних 
Iрупа демократски оријентисаних С'Iудената добија одређену орга
низациону форму и нови ПОЛИ-rI1ЧКИ l{валитет, 

Уједињена студентска омладина делује као самостална политичка 
организација и, леr'ални ПОЛИПIЧКИ представник iнапредних студе
Бата на бази Јединствене ПОЛIпнчке платформе, јасно форму.ли
t:аних политнчких. циљева и захтева општег ПОЛИ'IИЧКОГ карактера 

l~ao и захтева КОЈИ се тичу слобода ·на Универзитету, Стварање 
'Ј'акве ПОЛИ,ТИЧI{е организације утица~о је не само на политичку 
НКIивизаЦИЈУ него и на формирање Јединствене ПОЛИТИЧI{е свести 
код масе студената, што 'чини посебну !{арактерис'I'ИКУ ове Једин
cIBeHe организације То је утолико значајније што r;e јединствени 
IЮЛИ'ПIЧКИ покре'r студената раЗБијао и јачао упркос настојаљима 
р!:жима и његових експонената на Универзитету да ,га онемогуће, 
:у Ј€дињену студентску омладину сuчињавале су ове политичн:е 
групе: народни студенти, студенти демократи, самое-гални деl\юкрати, 

земљораДНЈ1ЦИ, неви земљорадници и радикали На челу органи
зације био је Одбор уједиљене студентске омладине биран од 
представника наведених ПОЛИТИЧЮIХ !"рупа н неких С'Јуден'I'СКИХ 
УДру.жења и орr-анизација,. 

Група народних студената БИJlа је најбројнија и посебно је интере
сантна, О овој поли-r-ичкој грушщнји било је tюсебно товора у 
саолштењу подне'Ј-ОМ пи l1РСТХОДНОМ симпозијуму који сам веl1 
!Юi\lенула 

Уједињена студеНЈска Оi\fЛuдина l{ёЮ ПОЛИТИЧIШ организација ,брзо 
се афирмисала као значајан ПОЛЈНЛЧЮ1 фактор, не само :По јасно 
израженим ПОЛИIИЧКИМ ци~евима него и по великоr-.I угледу руко

rюдилаца и акгивисr-а, I'IIЭЈстора пера и реске политичке мисли, 

ОДличних I'ОВОРI'IИl{а Jf i\щсовш{а у праВОl\'1 с;\шслу речи .. 
За рад Уједињене студеН"1"ске Оi\tЈшдине непосредно су везана ИЈ\1еЮl 
(;тудеНI'СЮ'lХ РУIшводшшца Iшјн су највеhим делом н у каснијим 
револуционарним збиваљима ИСПОЉИЛII високе политичке н:валитетс 
~{ организагорске способности као што су: Вељко Мићуновић, Ми
Јалко Тодоровић, Мирослав Попара, МИРКО Томић, Пуниша Перовић, 
Слободан ПРИНЦИП, Радован Грковић, Боr-дан Капелан, Груја Нова
Е,овић, Р~ша С-r'акиn, Илија Дошен, Боривоје Ромић и многи други. 
И у ОВОЈ IШО И У претходној генерацији студената било је изван
рсдних говорника, Поред ОПШ'НЈХ ГОВОРНИЧЮ'IХ квалитета, ло начину 
Jtзражавања, топли:юr, одмерености 1! убедљивости истицао се Ратко 
МИ'rровиn, по елоквенцији и жусгрнни Иво Лала Рибар, по ]кестини 
и темпераменту Рифат БУРЏОВИћ н Осман Карабеговиfl .. Итд. 
Одбор Уједињене студентс!{е Оl\IJiадине прати ПОЛИТИЧIШ збивања 
брзо реагује у СВИi\I ситуацнјаilIa н заузима ставове о СВИl\I важнијИil~ 
ПОJIИТИЧКИi\I пита:љима и догађајима, износи ставове Уједињене 
студеНТСI{е омладине на студеНТСI\Иl\I зборовима, редовним или ван
редним, зависно од ситуације ИЛИ их саопштава широј јавности 
иутем прогласа, летан:а, упућивањем протеста или организовањем 
демонстрација. Деl\юнстрације и щанифестације као н друге поли-
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'r-ичке акције изван унивеРЗЈ'пета Ј1ЗВОДИ са студентима или у зајед
ници са радницима, према потреби и могућностима,. 

На СВИМ важнијим сн:уповима и зборовима студената иступају 1-1 

преДС'I'авници уједињене студентске омладине, На редовним општим 
студеН'!СЮ1М зборовима Уједињена студентска омладина иступа са 
својим рефератом Реферати и говори се брижљиво припремају II 

~aCTaBљajy тако да јасно изра:ш:авају ПОЛИТИЧКУ линију у датом 
::\юменту; такви су да il1Or-у понети масу а да Iy исто време не иза

зову незадовољство универзитетских власти О томе се посебно 
морало водити рачуна с обзиром да је у то време: била успешна 
сарадња студената са ректором Јоnановићем и великим бројем 
демокраТСI\И оријентисаних професора, пријатеља студената, да би 
се избегло заош'гравање односа на Ую1:верзитету и избегле интер
венције спољних власти, IШJIИКО је год било могуће, Говорници су 
такође бри:жљиво одабирани,. Одређивани су махом Ьни iстуденти 
који су већ афирмисани или они млађи н:оји су били перспективни -
способни да изло:же полнтичку линију у датом MOMeHIY, јасно 
ефекrно. Био је то тежак и деликатан задатак. Говорило се усмено, 
Треба :рећи да су говорници по правилу оправдавали очекивања 
Морам да наIЛЗСИМ, да је међу студен гима моје генерације било 
пуно способних за 'l'aKBe задап{е. Уствари, политички радници, са-
1 ласно ПОЛИТИЧIПIl\I захтевима времена, 1\юрали су бити добри говор
IIИЦИ И масовици 

На актуелне ДOI'ађаје шире!' ПОЛНТНЧКQI' значаја, Уједињена студент
ска омладина обично је реаговала ИЗДавањем и растураЊС1\! ПРOI'Ласа 

или ;IeTaKa, исписивањем актуелних парола, ОРI·анизовањем мани

фестација или демонстрација 

Поводом боравка Ивона .Целбоса, I'IlИНИС'I-ра ииос Ј'раних послова 
Француске, на пр" издаI је летак од с'гранс земљорадничке, рад
ничке, Уједињене с-rудентске и друr'е OMJ!aДHHe~ у коме се даје 
оцена акгуелне политичке СН'l"у;:щије 

Стојадиновићево шуровање са БеРJIИНОМ ствара опаснос'г за опста
нак ове зеr-.'1ље, оно преДСI'авља издају њених интереса, издају 
наших опробаних савезника Чехословачке и Француске, цепа МD.лу 
:\нтанту и доводи у опасност светсн:rr i\ШР 

Омладина поздравља Делбоса l{ао r'ласюш:а антиратних CHaJ-а t.ни'а
вог свијета и као преДС'I·авника деМОI{раТСl{е и слободарске Фран
цусн:е, l{аже се поред остаЛОI' у овом ле'IlКУ, 

Студенrи су се масовно одазивали и учеС'твовали не само на CTY~ 
дентским зборовима него и у оваквиы акцијама, Наравно, томе је 
претходио један интензиван пропаr-андни рад партијских раДНИl<D. 
у периоду релативно l\'1ИРНOI' рада н успешне сарадње са универзи
тетским властима раЗl'ранао се рад студентских удружења и орга

низација у свим правцима I10бољшалн су се ;услови за решавање 

студентских питања На Универзите'I'У је владала једна радна н 
пријатна атмосфера, пред којом су УСТУI{НУЛИ експоненти ре:;'Ю1ма 

на Универзитету 

Но, провокације и напади националних c'IYAeHa'Ia у њИХОВОl\I стилу 
као и интервенције полицијских органа и даље се ДОI·ађају, кад;:! 
им се укаже ЗI'одна прилика, 

У једном писму Ректору 1937, I'одине студенти ј\IУ изражавају 
захвалност на заУЗИ1"ilЗЊУ О}Ш похапшених н моле га да на над-
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лежном MeCIY саОПШВI зах-{-ев СIуденага, да се најстро:жије казне 
орга:ни Управе {'рада БеОI-рада који су пребија.ли ухаmuеие сту
денте и да се студентима обезбеди потпуна слобода кретања, Да
нас ни један студен'I' у Београду није више сиr-уран у свој :живо'I'. 
Ако се овом захтеву ·не изађе у сусре'!' студенти ће бити примо
рани да друr-им начином прибаве себи сатисфакцију и своје ,Ж_.И
вате, у ОВО1\'1 режиму силе и кундака, сами заштите, речено је поред 
осталоr· 

у једном ле'1КУ из ОКIобра 1938, {'одине УЈедињена студi:ш-тска омла
дина се обраћа јавности и објашњава једну такву ситуацију на 
Универзитету, . 
- Ненародни режим С-Iојадиновиhа, идући -!-parol\-1 својих претход
ника а припремајући нападе и на оно мало слрбоде које је народ 
очувао, похитао је да ликвидира слободу и аУТОНОl\шју Универзи
l'eTa" На том плану је дошао УЈ насилни упад полиције на технички 
факултет Извршена су затим масовна хапшења студената 

Слобода Универзитета је сачувана, а као залога те слободе нашли 
су се у одвратној главњачи око 100 студената,. 

Ускоро треба да буду изведени пред t:уд 22 сгудента од многих 
који су прошли н:роз главњачу,. И данас када се 'ОНИ нзлазе пред 
суђењем ми јасно кажемо свима, да се не суди саJl.Ш двадесет н 
двојици с-r-удеиат-а који по вољи ре:н\:има I'реба да буду' криви, 
('уђени в осуђенк Ако су криви они, онда се за ВС1е "кривице" 
;ЧOI-У ОПТУЖИ'l'И и СВИХ 7000 СТУ дена"l'З Београдског универзитета. 
каж:е се поред ос-rалш у овом летку намењеном јавности 

~'\ после смрrи ректора ДраI'ославС1 Јовановнћз акгивира.riи су се 
l1ежимски експоненти на Универзин:н-у и појачао притисак спољних 
фактора, што је убрзо довело до веома ззтегнуте ситуације на 
Универзитету и С1така на ИЗВОјеване тековине напредног студент
ско[- покрета 

На крају треба дода!'}Ј да се деловање уједињене с'гудентсн:е омла
дине не оr'раничава само на Универзитет Она се све више јавља 
IШО чинилац у оквиру опозиционих cHaI'a изван Универзитета. 
Пре cber-а, Уједињена студентска омладина преко одбора у УНУ-
1раШЊОСНl н на друr-е начине непосредно утиче јна јачање омла

~l,инскOI- покрета :и стварање јединственоr' омладинског < фронта" 

Масовним учешћеi\'I напредних СIу,,:џ~ната на опозиционим зборовима 
н у друr-им ПОЛI1-IИЧКИi\'! акцијаМа и нступање представника студе
ната са захr-евима општеr- ПОЛ1ПНЧКDr- значаја, напредни студентсн:н 
покрет ступа на ширу поли-r-ичку сцену 

у акцијама за одбрану земље руководство Уједињене студентске 
омладине поступа као зрело политичко РУ1ЮВОДС'I-ВО дорасло датом 

IIОЛИТИЧКОJ\I тренуп\:у Делегација Уједиљене студентске омладине 
подноси политичке захтеве влади Цветковиh-Мачек и у диреitТНОМ 
разговору са потпредсеДНЩ{Ql\{ владе ВJlаТIЮМ Мачеком ;захтева да 
I1Х влада усвоји н предузме кораке за успостављање демократске 
в.аадавине у земљи и ефИI<::асне мере за одбрану земље од претеће 
фаШИСТИЧltе опаСНОСI и Отворен и ош-t-ар диј алor· између представ
ника студената и ПО'Iпредседника владе забеле:ж~н је у ИС'I'орио
J-р~фИји Он говори О високој ПОЛЈпичкој свести, зрелости и борбе
НОЈ спремнос'IИ орr-анизације и покрета lшји је ова делегација пред
СIављала у оном IIзузеТНОi\'Т политичко:м тренутку, 
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"СТУДЕНТ" - rЛАСИJlО НАIIРЕДНОС 
СТУДЕнтскоr ПОКРЕТА 

у условима оr-раничених слобода н цензуре, студен'гско глаСИJlО 
НИС1 "Студент" иr'ра важну улогу у раду студентских ру ков од
Cf'ana 11 СIуден'IСКОГ покрета уопште 

С посебним заДОВОЉСТВQ!I,'l 6ележим нека своја иако непотпуна ce~ 
ћања у вези са издавањем: и уређивањем гласила студена'га Бео
rрадскоr универзитета. Рад у редакцији листа био ми је један од 
партијских задатака, Наук из рада у илеr-алној партијској техници 
Ilpe доласка на Универзитет корисно сам употребила у редакцији 
~1Иста "Студент" Поред осн1лих послова у редакцији све што је 
Сила потребно преписивала сам на писаћој !\lашини Тада је у 
rrаШИl\'1 редовима било мало студената ICој:и су владали том вештином 
1(ao што се зна, први број листа "Студент!! појавио се 15 марта 
1937. I'одине. То је био још један значајан успех напредног сту
деI-ПСКor' покрета 

Од тада, на с'границама листа налазе места прилози о актуелним 
пош1тичким: питањима н догађајима као и прилози посвећени ш'на
љима из студентскш' живота Као верни I'Умач студентских тежњи 

н захт-ева лист је веома брзо С1екао популарност међу студеН-Ј'иыа 
Први број листа појавио се под 'називом "Студент" Његов први 
уредник био је Иво Лала Рибар, што је. разуме се, познато РедаЈt
цију су сачињавали напредна оријентисани Сlуденнс Поред Ри
бара, на уређивању листа првоБИЈ'НО највише су се ангажовали: 
Милутин Поповић, Пуниша Перовиl1, Мирко Давичо, Милован Матиl1 
11 друr-и 

По својој политичкој концепцији и великој популарности 1ЮД С'l'У
дена-тз, ЛИСI је убрзо скренуо на себе пажњу органа 'Власти -laIШ 

да су одмах нас'rале тешкоће са цензуром Због тога је долазило 
до све чешћих забрана 3боr 1 их забрана, у даљем раду лист је 
морао да мења назив и уреДIнша, .да би на крају настало стање 
н.ао да је постојала стална забранп излажења листа Тако је готово 
носле свакОЈ' броја требало мељати назив :IИСI-а и уредника Због 
тш-а се касније r-ласило CI-УАена-Iа појављује као "Народни студент", 
"Наш студент", "Беor-радскн Cr-YA€HT" Али, у свести читалаца био 
је то увек "Студент". После Рнбара уреДНИЦII лнс'та којих се сећаы 
били су: Бш'Дuн Пешић, Бшкндар ПејО,вић Душан Кос-r-ић Но, 
нако су се уредници ЛИСI'а ИЈ наведених pa:JJlor'a l\'1ељалн, одговор

ност за уређиваље листа везана је и даље за Рибара 
За уреднике н '-I1rаНОве редан:ције анr-а:жоваюr су напредни С1'У
денти н:оји су имали афините'I-а за овакву врсту посла, YI лавно!\'l 
I'IЗ Ј-рађанскнх породица нЈ1и друrи студен I'II који нису били поли
!'ички експонирани То је био пре/~услов н за добнјање ;дозволе I! 

Ја ИЗJlалсење листа 

СВИ ПОСЛОВИ У редакцији обављали су се на добровољној основи, 
разуме се У оквиру знања и умеnа радника на редакцијСКИ1\1 !lОСЛО
вима, Плаћ.але су се, наравно, УСЛ)'I'е око штампања ОРI'анизационе 
;lОслове 11 припремаље материјала Ја ШI'ампање, највећим деЛОl\! 
је обављао Милован Мюић Радио је то са пуно умеШНОС-IИ 11 од

I'()ворнос-r-и 

Треба рећн да су 1-еашоће око издавања Ј1ИСIа биле перыанен-гне 
Поред ТОЈ'а што је цензура напрос-rо СЗltагила припре;\Iљене тек
c'r-ове, полицијски орr'аИI1 су будно пратили све што се у вези са 



припремањем листа ДOI:'ађа и знали су IIзненада доnи .у штампарију 
и запленити читав бро]. 

у време заоштрених односа са Ј l·lинеРЗИ·lетским властима редак

цијски послови су се не ретко обављали у стану породице Рибар, 
у покрајЉИl\1 просторијама зr·радс У н:ојој су становали. При томе, 
~"живали су пуну IПОДРШl\:У и по.\юћ мајке и сестре Ива Рибара 
Истовремено, студентски ЛИС·Г се све више тра:жи 11 с нестрпље

љем очекује његово из.ла:ж:ење. А време је било тан:во да се јавна 
реч није мor·.ла ИЗНОСИТИ јасно и 01"fшрено. Али, на. Универзитету је 
изграђен посебан стил рада и начин изношења Јавног мишљења, 
у листу посебно, да би се I1зман:ло ИIиервенцијама цензуре и дру
НН,1 мерама и у нсто време изразило ПО.JIИНIЧКО С'l анавиште У 
томе су сарадници и уредници лис·r·а бшш прави мајсторк 

Питање штампања и пуштања листа у продају представљало је 
посебну тешкоћу У датим околностима била је права вешт ин а 
пронаћи штампарију у којој ће приста·IЯ да штампају лист и зава
rати 'Ј·раг полицијским орr·аНИl\Ш. Постојала је једна I·рупа студе
ната која је о -гоме посебно бринула С посеБНОЈ\-1 упорношћу Ј[ 
умећем успевали .су ови дран! људи да савладавају препреке, да 
11а време обезбеде штампање и пусте лист у продају. Чак и онда 
када је лист био забрањен, чеСI0 Ј1ј\"1 је полазило за РУIЮМ да 
ыуњевитом брзином извуку лист из штампарије и пусте у продају, 
уз помоћ изванредних дистрибутера из студентских peДOBa~ Одре
ђене екипе су нен:ад успевале да изнесу .нист ИЗ штампарије пре 
иеr·о полицијски органи сазнају Iде ће се лист штампати Била 

је то стална '{·рка с временом Било је у томе и неке посебне дра:ж:и 
Ј1 жеље да се довијањеI\"I ИЗИI·рају предсr·авници полицијских власти, 
који су иначе били веома будни и ефикасни.. То је уједно зна
чило и стицање одређене преДНОС·IИ и ПОЛИТИЧIШГ прести:жа у .'гој 
неравној борби 

Иначе, било је устаљена неколико ј\lеста Iде се у тако тешким 
условима лист могао штампати. У неким ситуацијама, у тим штампа
ријама су се штампали и разни пропагандни материјали - леци, 
прогласи н сл., који би се Ш·Јаче l\IOрали штампа-r"И у илегалној 
партијској техници 

Надам се да ће ово Ћ-ЈаЈIO речи о студентском гласилу, датих више 
на основу посредних сазнања, подстаhи HeKora од преживелих 
ши·ера на овом послу да изнесе више појединости о тешкоћама и 
довијањима да би се лист појавио у одређено време, 

'Ја продају и популарисање лнс·rа "Студент" а тиме и политичке 
плаlформе и С'Iуден"l'СКИХ захтева посебно су заслужни нераздвојни 
другари Обрад Си·rшовић н Суљо Манџука Остала ?lпr је у ':ЖИВDМ 
сећању њихова сшш:а са пуним торбама студентске штампе и друи~ 
напредне .литературе. Десило се, .међутим, да је Обрад Стишовић, 
тај редовни посетилац ауле Правног факултета и других студент
ских састајалишта, одједноы иеС·Iао. Испоставило се касније да је 
овај тихи и СКРОМНИ продавац листа "Студент" пронашао неки 
I1леI·ални канал и Qтишао у Шпаннју да се бори за Шпанску 
републику 

И поред свих тешкоћа, сметњи и честих забрана лист се одржао 
све до 1941. године, када је сасвим онемогућен нормалан рад на 
УнивеРЗЈ·iтету 

:чо 

f 

ЂУРО ЛОНЧАРЕВИЋ 

СiiiудеНluска lIлегална lUШа.!lll1аРllја 

1939-1941. године 

Улога студентског покрета у предратним годинаr-.·ta коју је он имао 
у политичком :животу земље и Београда, наметала је потребу, да 
се поред других облика деловања, изнађу МOI-ућности да се и 
писмом речју изразе и у јавност сапоште ставови и расположења 

СЈудената како о условима :живота и рада на Универзитету, тако 
и о бројним друштвени м, ПОЛИТИЧКИbl и економских проблемима 
у земљи, а посеб.но о спољној лолитици владајућих кругова који 
су у Југославији из године у I'одину све више увлачили у ратне 

Iюмбинације великих европсн:их земаља 

Студентски покре'г је на разне начине изра:;н:авао своје гледање и 
ставове: на саС'I'анцима народних студената; на општим студент

ским зборовима; масовним учешћем студената на политичким де
l\юнстрацијама, I{УЛТУРНИМ, забавним и спортским приредбама и 
посебно, у студентској шта1\ШИ" Међутим, због стања у земљи па 
и на Универзитету, било је све потребније да се нађе решење за 
trlтампање летака, прогласа, разних саопштења и других сличних 

материјала lюји због своје садржине нису могли да прођу у "Сту
денту" и другим легалним публикациј ама. Каткад су такви мате·· 

ријали, они мање иритирајући, били штампани у приватним штампа
ријама, али је и '1'0 решење постајало све непо!зољније и теже 
остварљиво. Власници приватних щтампарија све теже су хватали 
да штампају сумњиве студентске текстове, а полиција је све више 
контролисала њихов рад и заплењивала штампане студентске MaTe~ 

ријале. у тш{вој ситуацији успели смо постепено створити могућ
:ности да сами организујемо неку врсту мале, илегалне штампа
рије за потребе С'l'удентскш· покрета. 

у јесен З8-ме године уписао сам се на Ма-Iематичку групу Фило
зофског факултета и l{ЭО члан удружења студената математике 
био делегиран у Централни одбор студена-I·а Филозофског факул
тета - ЦОФ, Тамо сам се упознао и спријатељио са доста друга
рнца и другова из других удру:жењз. Међу њима је било неколи~о 
с·r·аријих и искуснијих студената и активиста и чланова 'паРТИЈе 
Милка Минић, Пуниша Жижић, Зденка ШеI'овић, Радован Радовић, 
Зага Блажић и др. Удружење студената математике је још од 
раније имало један доста стар, али још увек употребљив, геI?тетиер 
на којем су извлачена стручна скрипта и ДРУI'И матерИЈали за 
потребу удружења. 
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дРУI'ОВИ из ЦИФ-а траж:.или су ОД мене да им УДРУЖ.ење студената 
математике ОМOI'Уnи да повремно користе I'ештетнер јза штампање 
"аrеријала за потребе ЦОФ-а и Акционог одбора ССУ. Са друго
вима из Удружења :математичара Бојом Дајевићем Ернестом Сги
панићем, Заријом: Булатовићем и другима, ствар је била брзо 
договорена, с 'тим да сам ј а требао примити обавезу да бринем 
о r'ештетнеру,. НеIде у новеМбру 1938. године, гештетнер смо пре
бацили у подрум 'IHa CTapOi\'1 Правном факултету у тзв. просторије 
КУ:ЛТI:РНОГ Одбора" Тада се постепено ИНфОРЈ'оtирала мала група 
IЮЈа Је у почетку ређе, а затим све чешће, извлачила на том ста
ром гештетнеру разне материјале: летке, прor-ласе, саопштења и др. 
llајчешће за потребе Уједињене студентске омладине и Акционог 
одбора стручних студентсн:их удру)кења Групу смо чинили нас 
I'ројица: Махмут Бушатлија Буш, студент права, рун:,оводилац 
групе, уствари наш шеф, члан КПЈ" Слобо~ан Тузлић - Бутум, 
такође студент права и .народни студент и ]а, најмлађИ по годи
нама и по CTyдeHT~K~M ста:ж:у, такође народни студент. Буш је 
доносио тен:стове КОЈе Је требало одштампати, 'одређивао време рада 
и тираж, доносио потребан новац за папире и боје, организовао од
ношење готових TeI{CT08a и све друго што се тицало орr'анизације 
нашег 'p~дa, Б~т;vм је добије~е .теи:стове прекуцавао на матрицу 
на СВОЈОЈ писаћо] машини КОЈУ .]е држао У стану или на неКШ.-I 
другом месту" C~M 'I'OI'~, он је у ПРВО време најчешће рун:овао 
I'ештетнером и у 'томе Је био врло спретан и умјешан" Моја заду
жења као нај млађеI' члана екипе састојала су се у КУПОВИНИ по-
1'.ребне хартије, боје и хемијскш' сапуна, у припремање просторије 
и гештетнера за ~aд • .у руковању геШIетнером, затим у паковању 
Шlампаног матерИЈала, уклањању отпадака после обављеног посла 
и на Kpa~y у "за'гварању дуhана'\ Иначе, ја сам први долазио на 
посао, Н~ЈчеШће око 6 ca'ђ~ изјУ'I'ра, да би припремио гештетнер и 
ПрОС'I'ОрИЈУ за рад. Бутум Је долазио 15 до 20 минута l{8сније па 
ПО'1'ОМ Бушетлија и тада би рад MOI'ao да Отпочне ' 
Првих месеци радили смо по три че'I'ИРИ текста месечно, а некада 
и више, зависно од тога колико је РУКОВОДС'1во Уједињене Студент
ске Омладине и Акционог одбора имало потребе за нашим анга
жовањем Првих. ~јесеци најчешће смо користили прос-горију Кул-
1_УРНОГ одбора, ТЈ . .Једну собу у подруму на тадашњем Правном фа
I\.ултету, ЗахваЉУЈући aY-ГОНОМИЈИ Универзитета, могли смо да не
сметано_ доносимо потребан материјал, да радимо :и да у пан:етима 
износимо ОДШ'ГaJIil.пане ствnри" Сама просторија није била много 
запуштена, била Је доста велика, са два прозора и висином од OlШ 
пола ћlеIра изнад уличног тротоар<:, Међутим, имала је једну 
озбиљну ману - налазила се у СУСЈедству просторије У којој су 
биолози препарирали :м:ишеве, па нам је то причињавало велике 
:еШКОће.. Сем ТОlа, у просторијама Културног 'одбора често су 
одржавани разни састанци народних С'Iудената и Други, па смо ради 

'Јога понекад морали користити собу Удружења "Стјепан Митров 

ЈЬубиша", која се налазила у близини, на углу према згради Рек
'Ј"С,)рата, Тамо су, међу-тю.-!, услови за рад били fi1зузеr1НО ЛОШИ тако 
рећи. немогући, Соба је била пуна свакаквих с'твари, ту је' било 
КУТИЈа, сандука, гомила хаРIије, I1aIoC и све на њему било је по

н.ривеJ:I9 предебелим слојем прашине, Прозор нисмо смели да 
отварамо, па је унутра било врло тешко остати дуже од 3 до 4 
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Ci.l'I а, после чеI'а смо бивали потпуно ошамУn'ени Но, ове просторије 
користили смо само изузетно, У пар случа]ева 
Касније, у пролеће 1939 године, Бушатлија је својим везама успео 
да се убацимо у, просторије Удрул{ења студена-га славистике на 
чијем је челу тада као председник био Јурај СпеваI{, а које су се 
налазиле у подруму на деСНШ,l крилу ЗI-раде Филозофског фаКУЛ'1'ета, 
које данас више не ПОС'I'оји_ Биле су '1'0 две пристојне собе, једна 
иза друге, Прва, мања, према, улици, са прозором у висини уличног 

тротоара, служила је за састанке и имала је 'C'I'O и неи:олико ста
НИЦа, а друга, са пар ормана за кЊИI'е и столом за ПИНl'-понг, слу

:жила је за потребе удружења планинара и друге сврхе, У овим про
сториј ама смо најчешће обављали своје штампарсн:е послове У 
јануару 1940~ I'одине, ја сам по налоr-у Партије у коју сам примљен 
новембра 1939, године, отишао у свој крај, а у БеOI"рад се вратио 
октобра ИС'У-е године. После ове вишемесечне паузе поново сам 
нас-гавио старо заннмање Услови за рад су се неш'lО били пра
i.'.lенили Бушатлија се ређе бавио нашом 'I"рУПОМ, а његову улогу 
посr-епено је преузимао Саво Бурић, с'тудент права. И Слободан 
Тузлић Бутум, био је ускоро повучен са OBor- посла, 3ахваљујући 
томе што је Саво Бурић ду:ж:.е Bpe!\IeHa радио У "Самопомоћи': као 
н њеI'овој особини да се брзо спријатељи са људима, он је у ово 
ореме већ био у добрим, прија'rељсю[м односима са чика Ристом, 
AOMap0Jl,1 на Правном фаКУII'l'ету, TOI\'1 везом Бурић је створио услове 
да са I'еШ'Iетнером изађе!\ю из ПОДРУl'lШ и сместимо се на платоу 
с r-епеништа иза физичке сале, (сада Сале народних хероја), које 
j~ било изоловано од дела ЗI-раде који је био стално коришћен, 
Но, на новом радном месту нисмо имали толико посла као раниј~, 
DjepOBa'IHO и ради тоу'а што су били ОРI'анизовани и други слични 
Jl}НКТОВИ Тако сам, колико се сећам, добио заДЗ'I'ЗК неr-де Kpajei\1 
новембра или прних дана децембра 1940 r-одине да I'еШ-l'етнер пре
Gацимо у Земун на АГРОНОМСIОl факултет Бурић и ја спаковали смо 
l'еШ'I'етнер У сандук, омотали 1'а у модри пак-папир и позвали ауто 
i.-акси. Пошто смо пакет убацили на задње седиште, сместио сам 

се и ја поред пакета и у свом c-rapo1\1 хубертусу настојао да изгле
)~aM Ш'IО више као пословни путник" Шоферу сам l{8зао да вози дl? 
Земуна а касније до AI'POHOMCKOI' факултета. Испред факултета је 
пећ чекао Фредо Санн'ши, студент аr'РОНОl\1ије члан КПЈ родом из 
Сплита, погинуо У авгус'l'У месецу 1941 године код Сиња IШО поли
r-ИЧКИ и:,омесар сплнтског одреда.. Нас двојица смо изнели пакет из 
кола, а ја сам платио вожњу која је, колико се Cefia!l'I, износила 80 
динара, Пошто се таксиста удаљио ја сам се поздравио са Санти
нијем и вратио се трамвајем у Београд, То је -била :моја прва и 
једина вшкња aYTO-Iаксијем прије рата и мој растанак са добрим 
I'QштетнеРОil1 са којИI\-I сам друговао више од двиј~ године .. 
Као Ш-IО сам већ рекао, у овој малој штампарији - ако се извла
чење теКСI а на гештетнеру ыо)ке "1 ако 'да назове - Уl\шожавали 
смо разне ствари за потребе студеНТСlшr' покрета, које су сматране 
полу-илеr-алним, или илегалним, по мерилима дрлшвних и уни
верзитетских влас-ги и које збor' ТОН\ није било мш'уће ш,гампати 
у приватним штаыпаријама или у леr-алној студентској ш'гаl\IПИ~ У 
нашој штампарији нису У1\шшкавани партијски материјали, јер 
је ТО, пре'ТПОС'I-ављам, био C-Iав УниверзитеТСКОI' комнтета СКП, 
сем два-три случаја када је то било неопходно, Илустрације ради, 
шта је све извлачено на I'ештетнеру у ОВОМ времену навешl1у неко-
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! lСОМУНИС'1а ЈУI'ославије" 
I }r 9-том месецу 1938. I'одине штампан је проглас Уједињене c·гy~ 
, дентсн:е омладине "Омладини, свој поштеној и родољубивој јав

ности" - ПОВОДОМ пресуде Државног суда за заштиту државе ОД 
]7. 11. којом су осуђени Павле Пап, Слободан Башић, Милинко 
Кушић и друrи. Године 1938, 13 децембра - писмо Уједињене сту
дентсн:е омладине главном бирачком :одбору у којем се протестује 
збоr фалсификата избора. Марта 1939. - проrлас Уједињене Сту
дентске Омладине "Свим студентима Београдскor" универзитета и 
свој поштеној културној и родољубивој јавности", ПОВОДОМ поку
шаја ЈЬотићеваца и полиције да продру на ТехничЮ1 (фаКУЛ'I'8"1'о 
9. априла 1939.. - Коминике број 2 "Истина о доrађајима у Алба
нији - вести из зећtље и иностранства" - потпис Уједињена С'1у
деНТСIка омладина, а 10. априла, Коминин:е број 3 "Југославија је 
у опасности - Истина о ДQI'ађајима у земљи и иностранству" _ 
натпис, опет Уједињена студентска омладина, 12, априла, па затим, 
КОМИЮ1ке бр. 4 - "Југославија је у опасноС'ти" t- саопштење о до-
1"зђајима, ИТД" потпис: Студентски одбор за одбрану земље - Већ 
14. IV "Меморандум беШ'раДСЮ1Х студената СВИМ факторима држав
ног 11 јавно!- живота" - МеморандуJl.'l ;је ,издао Студентски одбор 
::ш одбрану земље поводом 1\'lеђународних ДОI'ађаја после чеХОСЛQ
начке и агресије на Албанију, У њему се поред осталог каже: 
"Оваквом стању ствари потребно је хитно учинити ::крај У ТОМ 
смислу МИ апелујемо на све чиииоце нашег државног и јавнО!' 
:ж:ивота: 

Прво, да. се омогуliи пуно и ис'f!инсн:о обавеШ'гавање све наше јавности 
О. догађаЈима на наШИl\,t I'раницама и у међународној поли-тици, 
Друго, да се предузму најенерrичнИје мере за сузбијање и онсмо
Iућа~ање сваке делатности ОРI'анизација и I'рупа људи који у 
наШОЈ земљи раде по наЛОI'У Берлина и Рима, н:ао и против СВИХ 
љихових помагач а и издајничICИХ и капитулантских елемената" 
Треће, да се омогуliи пун и слободан развој родољубиве акције 
оыладине и свих народних снага и да се npeC'I'aHe са прогонима 
и ыерама против њих, 

Че'I'ВРТО, да се на бази демократије и народног споразума омогући 
хитно решење наших унутрашњих ПЈН'ања, у првом реду хрватског, 

и да у земљи у овим судБОНОСНИ1\! часовима стане на чело влада 
свих правих представника народа, влада народне одбране, 

Пето, да се предузму мере за моралну и материјалну припрему 
народа за отпор и одбрану његове др:жаве, Ми позивамо све на
родне снаге да се за.ло:ж:е за остварење ових мера од којих зависи 

опстанак и будућност свих iHac. Студентска омладина у заједници 
са свим омладинским и родољубивим снагама наставиfiе још борбе
није и по,:ш:ртвованије своју акцију у том СМИСЛУ" 
Потпис, Студентски одбор за одбрану земље. 
Априла, 14, 17, 19, 21, 22, 25 и 27. а затим 2 и 17.. маја 1939 .. rодине, 
били су објављени комин}ш:еи број 5, 6, 7, два пута .Н:Оминике бр .. 8, 
затим 9, 10, 11, 12 и 13 у којима се говори о збивањима у земљи 
и J'!HocIpaHcTBY у светлу политике КПЈ за :одбрану земље Сви 
БРОЈеви су носили потпис Студентског одбора за одбрану земље .. 
Осмог маја био је издан специјални Коминике број 1. у кајем је 
у цел.ости био обј ављен говор др Влатн:а Мачека одржан на ван
редно} седници XpBaTCKOI' народног зас-rупства ;у Загребу 8 !маја 
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1939 године, н:ао и Резолуција н:онференције посланика хес из 
целе земље под истим да'IУМОМ. Трећег децембра 1939. године, 
штампан Је летак "Обавештење омладини и јавности", - летак Ује
дињене студентске омладине против увлачења нашег народа у 

"крваво н:оло'\ а 11 .. децембра 1939 године штампано је саопштење 
Акционог одбора стручних и студентских iудружења "Истина о до
гађајима и ситуацији на Београдском универзитету" на четири 
сrранице. 14. децембра 1939. - летак Акционоr одбора "Против 
провокација реан:ције, за слободу и неометан рад на слободном 
универзитету", а поводом забране одржавања ОПШI'ег студентског 
збора заказаног за 14. децембар. ДецеЈ\'lбра 39-те штампан је ле'rак 
!IРадни народе", потпис учесници 14 децембра, повода.м пуцања 
полиције у демонстранте. А 16. децембра 1939 - Проrлас Уједи
њене Студентсн:е Омладине, поводом пуцања у демонстранте. -
Саопштење Уједињене студентске Оћtладине, о посети С'I'удентске 
делегације др Влатку Мачеку издато је 21. ХII 1939. Децембра 
1939, објављен је "Студентима и јавностиН , летак Акционог одбора, 
fЮВОДОМ деМОНСТ'рација 14. децембра, а 8, јануара 1940, - саопштење 
Уједињене студеН'lске омладине у вези са растом, на 4,5 страница" 
26. октобра 1940 .. саопшrење број 1 "Студентима Беоrрадскоr уни
верзитета и јавности" и саопштење бр. 2 поводом напада полиције 
и љо-гићеваца на Технички факултет 
Дакле, !шо што се, на основу набројаних послова, може да види 
наша мала Шlампарија је у време све веће опасности од увлачења 
земље у рат и агресије на Југославију, објективно постала OpI"aH 
Уједињене студентске омладине, односно СтудеН'!'СI<ОI' одбора за 
одбрану земље, издајући 14 бројева Коминин:еа, Меморандум бео
l'раДских студена'га, Специјални I{Qминике, и све '10 у времену 

април - мај 1939, године .. 
То је био период нашег ,најинтензивнијег рада. Коминикеи су из
влачени на две, три и че1'ИРИ странице, у УI{УПНОМ 'Гиражу од 

неколико десетине хиљада примерюш и били растурани у Бео-
1раду и по целој земљи, Радило се у тешким условима, са прими
П1ВНИМ средствима, али смо посао почин,али у раним јутаРЊИJ\I 
часовима, раСПОЛО.жени и орни за рад Прве стотине примераI{а 
бивале су веома чисте и читљиве, без грешака, а после 4 до 5 
ca-r'И, када би се заморили и ми и наш гештетнер, текстови су 
бивали прљави и те:же ЧИ'I'љиви, Ма!'рице су се све чешће Iу:жвале, 
а ми постојали све нервознијк ПОСJIе обављено!- посла очекивала 
нас је још једна обавеза, да по пола сата и више перемо руке, иако 
смо, на:жалост, само делимично успевали да отклонима трагове боја 
са наших ПРСIлју. Хемијски сапун смо куповали у обли.жњој апо
-1еци по цени од 12 динара, тј, по цени од два до 'I'ри ручка у мензи. 
Но, поред све па:.жње и уложеног труда на СВЮ{QМ леТI{У остајали 
су отисци наших прстију. 

Имајући све то у виду, Буша'глија је од нас захтевао да никако 
не прихватамо учешће у дељењу .летака и прогласа по I'раду, које 
су растурали народни студенти, l'руписани по срезовима, То је мене 
често доводило у веома н:еуr-одну Сfпуацију, Другови из мог среза 

позивали су ме l{ао и друге, незнајући ш'га ја радим, А Бушатлија 
је изричито забрањивао да се укључујем у такве акције, чинећи 
'10 са ауторитеI'ОМ руководиоца Т'рупе ОДI'ОВОРНОГ за њен рад" Мо
рам да признам да сам у неколИ!ю наврата прекршио директиву, 

али ми је I.;:асније, да изађем из 'Те мучне ситуације, помогао друг 
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Ыlилић Каљановић l С1уден'! права, са н:ојим сам у -10 време ста-' 
навао и н:оји је схва'пIO моје тешн:оhе 11 уредио са ДРУ10вима да ме
не анга:ж:ују на оваквим пословима, 
Сматрао сам својом ду;кношћу да l иако недовољно систематизована 
и повезано, н;ажем нешто о овој малој студентској штампарији 
I{ОЛИ1{Q ради Tora да се сачува од заборава њен скроман допринос 
акцијама и угледнш' c-худен'I'СКОГ покрета, ТОЛИКО 1 и пре свега, 

ради тога да се у прилици када, се говори о предраТНОЈ\~ с-худент

ском ПО1{рету, потсетимо на ТРОЈИЦУ npекрасних ДРУI'ова, младих 

ентузијаста са дивним људским и револуционарним особинама, који 
су, сваки на свој начин, обављајући савјесно и одговорно своје 
задатке, у пуној мери били оличење хуманизма 11 револуционарности 
и прогресивности студентског ПОI{рета на БеОlрадском универзи
тету. Своју оданост и привр:ш:еност слободи _човека, радничкој класи 
и свом народу потврдили су целим својим бићем и својим животом. 
Махмуг Бушатлија, неус'грашиви демонстрант, Народни херој и 
истакнути руководилац устанка у Босни и ХерцеI'ОВИНИ пог.инуо је 
у Источној Босни октобра 1941, I'одине, Слободан Тузлић, тај 'увек 
насмејани плавојко, са много смисла за глуму и режију, храбро 
је пао на Сутјесци у јуну 1943. rодине. Саво Бурић, народни херој, 
човек и ДРУf' У коме су се на најсрећнији и најбољи начин СШiјЬле 
све вредносl'И И љепоте и чари С'IудеНТСIШI' покрета и 1 прол'етеРСl{е 
бригаде, завршио је ра"! као командант ПI Црногорске дивизије и 
yz...IPO 1962 У 46-тој години живоr-а, 
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Сl1iуденl1ill eKOHOAtCKO-КОАtеРЦllјалне Високе lllколе 

у сШудеmиСКОАI йокрешу 

ОСНИВАЊЕ ЕКОНОМСIШ-IШМЕРЦИЈАЛНЕ 
ПИСОКЕ ШКОЛЕ 

Развој економских односа у предратној Југославији и "опорављање 
од, ве!1ике Щ{Qномске ]{ризе тридесетих година, шк:ивљавање при

вреде, ,прилагођавање привредног :живота новим условима, развој 
економске 1\ПIСЛИ у свету, подстакнут, потребом изучавања УЗРОI{а 
и последица економске кризе, као и мера економске политике по

десних за превазила:ш:ење тешкоћа!lt, - захтевао је повећање 
с'! епена образовања и стварања с'Х"ручњака који би обављали по
слове и эаЈџнке произашле из потребе и могућности повећанOl' 
улагања капитала, повећања производње и остваривања профита~ 
у Загребу је, већ од раније, постојала тзв, Експортна академија у 
рангу факуюета, док су· у Београду, Сарајеву, Скопљу, Подгорици 
(Титограду) и неКИ!'.I ДРУI'ИIlI местима постојале ДРЈкавне трговачке 
академије, које су образовале способне средње комерцијално-еко
номске I{адрове, који нису били довољни захтевима времена. Поред 
љих, економско-комерцијално образовање се стицало у двогодиш
њим трговачким школама и I"рађанскнм школама привредног смера, 
док се ~ише образовање доријало на' таКОЗВЩIИМ абиту:рујентским 
]{урсевима, а високо на Правном фю{ултету у Београду, на коме 
су организоване и ПОСIДИПЛОМСI{е студије, односно курсеви за док-
1'оран'Х"е из области економских наун:а 

Као резулта"г таквог стаља, у Београду је 31" марта 1937 године, 
по одлуци Министарства просвете Краљевине Југославије, основана 
у рангу факултета ЕIШНОМСIш-комерцијална висока школа, која 
није била укључена у Беor"радски универзитет. Њен зада'Х'ак је био 
"да даје стручну спрему из области економских, финансијских и 
номерцијалних наука, да својим слушаоцима даје теоретску, Ha~HY 
и стручну спрему за државну (самоуправну) службу и слободна 
економска звања (привредни саветник, ревизор) и да оспособљава 
кандидате за, наставничку службу из економско-комерцијалних и 
привредно~пра8НИХ предмета" ~ 

ОРI'ани Високе ШI{Qле су били Сенат, Професорски савет, Ректор и 
Декан, Први наставници школе су редовни професори др Алексан~ 

1 .... 0 rОДllltа ЕКОIfОМСI{ОI ф::шултета у Беоrраду", стр. 11. 
= Исто, стр. 11. 
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дар Јовановиn, ректор, др Славко СIојковиn и др Лаза Косшn, 
а имала је уи:упно 22 наставника различитих статуса. Нас-rавни 
план је обухватао 54 наставна предмета, који су представљали веће 
или мање делове различитих наставних области, па ;ЧЩ';; И IШМПQ
новане делове две или више одвојених и посебних дисциплина, 
Висока школа је, такође, имала скромну Библиотеку, Технолошки 
эаВDД и Привредни институт" 

Прве школске године, 1937/38., уписала се 217 студената, 1938/39. 
било је укупно 240, 1939/40. I'одине 1.079, а предратне 1940/41. 
године укупно 981 студент, да би се тај број у току ратних година 
с-гално смањивао, 

Кретање броја положених испита било је у складу са бројем сту
дената. Тако :су школске 1937/38, студенти положили 2,121 ИСЛИ-Т, 
1938/39 године 3.250, 1938/40 године 6.520, а 1940/41. године 3.668 
ИСПИЈ'а, док је полагање испита за време окупације знатно смањено" 
EH:OHOMCKO-КО!lшрцијална висока школа (ЕКВШ) је приликом осни
вања смештен а у један део СТШvIбене зграде у Балканској улици 
број 4, у чијем се при земљу налазио биоскоп ("Луксор") Школа је 
имала ј5 слушаоница, од којих су 2 биле. веnе, за око 400 и 250 
слушалаца, а 3 мање за 50 до 100 слушалаца 

После ослобођења БеОI-рада и земље ЕКВШ је наставила нормално 
да ради под истим називом све ,до 7, фебруара 1947, године, када 
је претворена у Економски факултет и укључена у састав Уни
верзитеI'а у ВеОI'раду, 

УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА ЕКВШ У НОБ-у И РЕВОЛУЦИ.ЈИ 

Од релативно малог броја студената ЕКВШ, у Народноослободилач
~~oj борби и Револуцији учествовао је знатан број, од н:ојих су 
Једну дру,арицу (Ђорђина - Ђина Врбица) и два дру,а Владимир 
Перић - Валтер и Мите Богојевски) проглашени за народне хероје, 
а 33 друга и другарица (од којих 24 ДРУ"а и 9 другарица) погинули 
су у НОВ-у. 

- Ђина Врбuца, рођена 1913. I'Oдине у Подгорици (Титоград), ак
тивно учесгвује у студентском и радничком покрету у Београду од 
1939 године У НОВ је ступила 1941 .. године, а ПOIинула 1943. го
дине у Восни. Члан је КПЈ од 1934 године - Владu""uр Перuh -
БиЛТ'ер, рођен је 1919. године у Пријепољу. Активно је радио у 
студентском покрету од јесени 1939. године. У :НОВ је ступио 
1941, а пошнуо 1945. Iодине, при ослобођењу Сарајева. Члан је КПЈ 
од 1940 .. године _ - Ми,те БО'lојевС1l:U, рођен је 19190 године у Болном 
код Охрида. На ЕКВШ уписао се 1939 .. и био активан у студентском 
покрету. У НОВ је ступио 1941, ја погинуо 1942. у Волном. Члан 
је КПЈ од 1939 године. 
Међу студентима ЕКВШ ПOIинулим у НОВ био је Беnи број партиј
ских и С1удеН-ГСЮIХ активиста, као што су: Бранко Глеђа, Радо
слав Рајко Маринковиli, Миланн:а - Мила Јевтовић, Зора Јова
Н,овиn, Добривоје Т. Исаиловиn, Предраr - Пеђо Ђорђевић, Гојко -
r лиша ЛакчеВИћ, Владимир Ј. Мартиновић, Даринка Павловић, 
l\Iилица Радовановиn, Оливера Парезановић. Рајко Шотра и ДРУI'И~ 
-- Наравно, и међу студентима ЕКВШ који су преЛG1Вели рат и 
Револуцију, а у њима су учествовали, налази се и већи број позна~ 
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'I'их имена предрз'I"НОГ револуци~шарног и студентског покрета, као 

1~'10 су Јован Божовић, БОРИВОје Ромић, Ксенте Богојев, Гроздана 
Ьелић, Видак Поповић, Божа Ј анковић, Десани:а ШУ'lић и други 

ОСНИВАЊЕ СТРУЧНОГ СТУДЕНТСКОГ УДРУЖЕЊА 

у оквиру :ЕКВШ, упоредо са порастом Iброја С-Iудена'lа. (школске 
1939/40 године укупно је било на студијама 1079), и доласком 
средњошколацэ из Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херце
rовине, који су у претежном броју завршили др:ж:авну трговачку 
uкадемију, као и порастом активности студената Београдског уни
верзитета, указала се потреба за оснивањем стручноI' С-I-.Удентскоr' 
удру:ж_ења, каква су посrојала на цсталим факултетима и висо~ 
КИМ школама, Школске 1938/39, године основано је Удружење СТУ
дената Економско-комерцијалне високе школе, које није било 
1 ада фОРЈ\'Iално представљено у АКЦИС1НО!l'l одбору студентских 
стручних удружења БеOI'радскоl' универзитета, ЕКВШ није била 
~' саставу Београдско!' универзитега, Удружење1\1 студената ЕКВШ 
РУIЮВОДИО је Управни одбор од 7 чланова, чији је председник, 
школске 1939/40. године био Аксентије Вогојевиn (Ксеюе Вогојев), 
а чланови Јован .Божовиh, Рајко Шотра, Радослав - Рајко Марин
l\Овић, Весна Бут]ер, Иван - Иво Апостоловић и Милан М Новичиl1 

У истом саСIаБУ изабран је Управн!! одбор школске 1940/41 Iодине 
Удрулсење студената имало је неколИlСО секција, за поједине области 
:живо-~а и аКТИВНОС'I"И студената, Ои:о Одбора Удружења рдносно у 
сеКЦИја!\Ia окупљао се заиста велики број активиста и тај се КРУI 
еве више проширияао, захва љујући предузет'им акцијама и актив
ностима које је спроводило Удру:ж_ење студената Значајну улOl'')' 
lIOдизања yr леда Удру:ж:ења студената ЕКВШ имало је и l-ьеIОВU 
ЧВРСI0 повезивање са АI{ЦИОНИМ одбором стручних студентских 
удру:жења БеOl"радског универзитета и УједињеНО1\! студентскоы 
uмлаДИНОЈ\'!, као и учешће у свим акцијама које су они предузимали. 

ПОШ1'о је ЕКВШ била нова шн:ола није било довољно Ш1ампаних 
уџбенин:а, па се Удружење аю'ш-конало у издавању скрипата скоро 
В3 свих предмета, што је н нас!'авницнма одговарало, тако ,да је 
и с ЊИ!lIa успостављена ЧВРС1 а If ак!'ивна сарадња _ Сва скрип'I il 
издавала је Удружење, ш'то је био озбиљан задатак за Одбор 'Удру
:ж.ења н одговарајућу сеl\:цију То није био само Dелики издавачкн 
насао, већ је он окупљао студенте QI{О Удру:жења, а доносио и из
весне приходе, који су УПQ'1ребљавани за разноврсне ан:цнје Удру
Ж.ења: обезбеђивање скрипата за сиромашне С1удентс, давање из
весне :ыатеријалне ломоћн најСИРОЈ\IaшнијИl\1 cr-удеНIима и друге 
повремене ПОi\10ћи и акције, Издавање СКРИПa-Iа и ш'ромнн рад око 
[ога, окупљао је бројне студенте, а нарочито оне lcojH су већ бшш 
ПРOI'ресивно опредељени или су изрюкавалн симпатије према по

l~peTY, Скрипта су на матрице куцали студен-ги и у том послу 
смењивали су се l\1НОП1 који су ЗШ1Ј1И да раде на писаhој машини, 

То је рад н:оји се није плаћао, Ма1-рице су умно:жаване у специја
:П'ЈзованиXl'1 бироима, мада су неки запослени с-гуденти успевали да 
их бесплатно штампају у својим YCTarнOBaMa, а затим су ови сло
I'ОВИ умножених ma'J-рица доношени у 'Удружење, које је, у великој 
учионици на првом спрату, Ор1 анизовало њихово СЛaI'ање у кљиге 
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скрипта, која су имала од 200 до 500 ~траница" Само онај који је 
на -том послу радно зна КОJIИКО је он замашан :и значајан. 
Па том послу би се радило после завршетка предавања, обично у 
:нечерњим часовима, од 18 часова па чеС'IО rДО поноли, Понекад је 
радило по више десетина студената. Посао је пре поноћи морао да 
се прекине, јер је требало 'у'рамвајем ићи у изнајмљене ;скромне 
станове, домове или код своје породице. ОВИ1\'I последњима је било 
лан:.ше HeI'O ОСIалима I-Ьих су чеl{али родитељи или ~lОРОјЦица и 
макар скромна вечера, а ОСlали су свраћали у аУТОl\IаI'СКИ ресторан 
"Касина", на Теразијама, где се за три и П,? динара добијао тањир 
јела са хлебом, или .у млекару "Србиновић'\ на почетку данашњеr' 
Булевара револуције, Јде се за динар и по -могао узети jOI-УРТ или 
кисела млеко са хлебом. Они С1удеНIИ који су могли, у те !{аЩiе 
сате, после напорнOI' добровољног рада, да cBpaI'e у "Касину" или 
код "Ср?иновића", одлазили су на спавање мирно, док је било 
оних КОЈИ сваке вечери ни за то врло скромно јело нису имали 

новца, То је само илустрација, али н:онкретна и драсгична, врло 
тешког живота С'Iудената у Беor-раду Наравно, запослени студенти 
нису -гако 'Iешко живелн, M~ђy њима био је знатан број онЈ.IХ који 
су били I1дејно чврсто повеза~ill са С'IудеНТСН:И!\1 покреЈОЈ\1, и 'активно 
учесгвоваJIИ у њеrовим аКЦИЈшна, поред ТОЈ'а ш-rо су Ј\шоrи од њих 

били акгивни и у син:дикат-има, претежно у СБОТИЧ-у (Синдикату 
банкарских, ос~r-урава]УћИХ, -т-рr-овачких, ИНДУС-I-ријских чиновника), 
у !шме су посео но активни били чланови КПЈ и њени симпюизери 
Вел~,шо иитересовање студенти ЕКВШ су показали за расписани 
идеЈНИ конкурс за израду значке Удру:ж.ења, на коме је узео 
учешћа већи број интересената. Тада се родила идеја да се Удру_ 
)ке:ње. скраћеио назове "Устек" (Удру:жење СЈудена"та економије), 
што Је нашла ћlес [U и на самој ЈнаЧКЈЈ, и '1 иј Ш1ЗIШ је ушао у pe~ 
довну упоrребу СIуденаlа, 

ЗНАЧАЈ ОКУПЉАЊА СТУДЕНАТА ЕIШШ 

Удруж:ење ~,e има~lО, на крају сале на 1 спрату, једну јПРОС'I-орију 
ОД око 15 т-, у ЈШЈУ су c-гудеНЈИ долазшш за преУЗИi\-Iaње поручених 
СЈ{рипа'l'а, за разна обавештења, за l\lеђусобно сусре'гање н упозна
IЈш:ье, Мал.rt просI'ОР собе продужавао се у салу и 'l ако омогућавао 
lIel1eM БРОЈУ студената да бораве у Удружењу, поI'отово ОНИМ да
нима l{ада се предавања заврше у поподневним чаСОВима А како 
је било "отворено" до касно увече, нарочи-rо у време акција око 
скриz:а'Iа, Удру:жење је l'I'ШOIима било нен:а ВРСI'а клуба rде се могло 
caC-I'аз ати , наравно без послуж:ења, То место је било основа масовно!" 
QI{упљања С1удената и обшш I-шјбољеr њнхово! повезивања за 
РСЈЗIОВОР, учење, ДИСЕ:;усијс о савременим проблемима Ј[ дorађајима 
Одбор Удру:жења био Је С'Јorа у i\Iогућности да прошири своју аlО'ИВ
ност на приређивање предавања о политичю,!ы И eKOHQJI.-tским про
блемима у земљи и свету - у!забиране су савремене теме, а преда
вачи из редова професора ЕКВШ и других фШ{УЛl'ета, афирмиса
Ј-!ИХ пуБЛИЦИС1а и новинара, као н из редова студената ЕКВШ 
Предавања су била п~пуларна код С'Iудената. После њих развијале 
су се ШИРО1{с ДИСКУСИЈе, укрштала l\Iишљења и пруж:ала разјашње
ља,. у кози~ш су С1удеН"~И-КОМУННСНI и друrн студен'I'И прorресивне 
О~ИЈен~аЦИЈе узимали наркивљеI- учешћа На та предавања долазили 
С} и студенти са ДРУI'ИХ фаН:УЈlI'е-I-а, па и ОНИ различите идеОЛОШI{е 
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оријеН'Iације, тако да су понеl{ад дискусије биле врло бурне. Остали: 
су ми у сећању предавање пуБЛ~'ЩИС'I'е Всевалода Тумина о c:a~y 
привреде у COBje-ГСI:ОМ Савезу, Једна тада изузетна тећ-!Р-, КОЈа ]е 
окупила велики БРОЈ слушалаца, за-I'ИМ КрИТИЧКИ ocap-r- ЈеДНОI- сту
дента на нову )Кишкину књигу "Ра r за пе-I-ролеј", предавање о 
l\lичурину И њеrовим БИОЛОШКИЈ\! истраживањима у пољопривреди, 

н друга. . 
Биле су популарне и забавне приредбе, на l{QЈима се изводио умеу-
нички програм са актуелним садржајем: кр.атки скечеви, lшрикатурс 
1-1 критички хумористички ~сврти на итаЛИЈанск.и фашиза.м, немачки 
нацизам И Домаћу реакци]у, Свака прилика Је коришћена да се 
сrудентима разјасне текућа caBpeMeH~ збивања .. После изведеног 
ПРОI"рама, који је припремала одговараЈућа Сеlщи]а Устека, _у дого
вору с Одбором Удружења, настављало се иr"ранком, такође врло 
HHTepeCaHTHOl\1 за младе људе 

ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ С АКЦIЮНИМ ОДБОРОМ ССУ 

Сарадња са Акциониr-.'1 одбором СТРУЧНИХ СЈудеНЈСКНХ удружења била 
је врло чврста, преко делегираних предстаВНИЈ;{а "Устеи:а, "Усклађи
нане су ш~ције Yc-rека са Cf-удеН1СЮIМ ис-rупима на 'другим факулте
~1Ii\Ш Iшје су ВОДИЛИ АlПЏtoНИ одбор И Уједињена студен'гска омла
,:.tина Заједно са раДНИЦИЈ\-Ia и студеНI-има ОС'I'алих с~акул-rета, суу
деННl У стека бројно су учеС"Ј вовалн на демонстраЦИЈ ама одржаНИi\I 

]4, децембра 1939, I'одине, када је, поред још неколико друr-их 
студената, смртно рањена и касније подлегла ранама Босиљка -
I30ca Милићевић, студент ЕКВШ Исто ТaIШ, У :ма~овним де
il-юнстрацијама одржаним 29, 1\-шја 1940, године. на ТераЗИЈаЈ\Н1, ПОВО
'~oы нн-рајка радника aepohaY-ПIЧI{е индусrри]е, учесr-вовшш су и 

сrуден-х-и ЕКВШ, - Бројно је било учешће ових студена1а у демон
СI'рацнја:ма поводом годишњице почепta дрУI'?r- светс'кOI рата, одржа
вим 1, сеП1еr-.1бра 1940, године на Behei\-I БРОЈУ :места у Београду, на 
Iшјима, услед забуне, полиција није ПQдуже интервенисала . 
Врхунац масовнOI' учешћа радника, С-Iудената н ученика био Је 
заједнички излет двадесет хиљада омпадинаца у Кошу:'њ~ку, одр
)кан 8 септембра 1940 rодине Том I1РИЛИl{Qi\1 ПОЛИЦИЈа Је уби.~а 
неКОЛI1КО учесника, а известан број ранила из ватреног оруж]а 
Разумљиво је да су студеНIИ ЕКВШ узели aKI-И~НОГ учешћа и у 
ЫНОПЈМ аКЦllјама, демонстрацнја:\-ш и :манифестаЦИЈама општеr зна
чаја, заједно с радницима, омладина"'! и народом у целини Тако се 
ОРI'анизовано учествовала у великим демонстрацијама 26, 1-1 27 .. марта 
1941, пронш ра-1а и за савез са COBjeIcKHM Савезом, као и 6, априла 
ујУЈРО ни Каленнhа пијаци, одлож:.ене код "Мањежа", а пре Tora у 
l\1анифеСI'ацијама приликом дочека Едуарда Бенеша, председника 
Чехословачке и Ивона Делбоса, министра споЈь!них послова Фран
цуске, н:ао и у протестним деьюнстрацијама приликом доласка у 
БеOI'рад фон Нојра1а министра спољних послова Немачке.. Поред 
rOI а прикупљани су 'н сла-1и пакети за шпанске борце - Посебна 
аКП1ВНОС1 показана је -Ј'ОКОМ борбе за аутономију ЕКВШ и прили
!{ОМ посrављања захгева за промену Уредбе за полагање исшпа, 
за ОЛal{шање студирања у ПOI-леду испитних 'рокова . 
Према уобичајеној пракси, студенти БеотраДСКQI" универз:пе1а заЈед
НИЧКИ су организовали дочек нове I'одине у ПРОСТОРИЈама Опште 
студеНТСI{е мензе и Мензе војвођанских студената Међутим. од 
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ун}~верзите'I'СН:ИХ власти није добијена сarласност да се и ДQчек 
нове године 1940./410 одр:жи У 'гим с-гудентским мензама 3а'1'О је 
одлучено, у договору 'са руководством Акционог одбора, да се дочек 
нове године за све београдске студенте одрж:и у великој сали 
ЕКВШ, Одговарајуће секције YCIeIl:a и поједине екипе студената 
ангажовале су се у TOMe~ Сала је лепо декорисана, МУЗИI{а анга
жована, јело и пиl1е припремљени Упазна врата ЕКВШ требало је 
да се отворе у 20 часова Активисти Устека раније су се он:упили, 
Али, нешто после 19 часова на дан 31, децембра 1940, године, 
uгенти Управе !рада Беог'рада блокирали су улаз у зграду СКВШ, 
а два агента дqШJlа су у велику салу И захтевали да се дочек 

нове године не одржи, Док је једна група студена'Iа водила разго
воре, захтевају.hи да се полиција повуче и престане да крши ауто
номију Универзитета, ДРУI'а 'је позвала дежурноI' професора да 
интервенише и заш'Пнн аУТОНОIlПlју ЕКВШ од полиције, и ступила 
у телефонску везу са секретаром ЕКВШ, јер ректора телефоном 
није било могуће наћи. Секретар је врло брзо дошао И наставио 
заједно са нама разговоре с агентима у ·сали Ј1 с ОНИl\Iа на улаз
вим вратима, Они од захтева нису одсrупали, 'веn су претили да ће 
све студенте у ЗI'радн присутне похапси'1Л, као и ,'оне н:ојн буду 
ХI'е.ли насилно да уђу у зr-раду. Ат-енти на .Улазу (растеривали су 
студеН'l"е који су се окупљалrr Н<1 простору испред БИОСЈшпа "ЛУК
сор" И хО'rеЛСЈ{QГ улаза "Москве" у Балканској улици, и хтели да 
уђу у зrраду, После извесноr- Ј{онсул-rовања са дежурним професо
ром и cekpe-r'аром одлучено је да студенти напусте ЗI'раду, с 'тим 
што су се аr-енпr обавезали да неl1е хапсити студенте l{Qји се 
разиђу, Одлучено је такође да један ст-удент, који је тих дана био 
изашао из затвора и сматран је КОМПРОМIпованим, (не изађе, већ 
да ОСНlне и проведе ноћ у зr-раЩI ЕКВШ, па Н1 је iст-ари омиљени 
ПОСЈlужитељ, ЧИЈ{а Михајло, смеснfO да проведе НОВOIодишЈ-ЬУ (ноћ 
У Iшбине1'У професора дра Мије МИРI{овића на V \спрату зграде, 
а ујутро око 5 часова обавестио да је излаз слободан да на 
улици нема агенаЈа 

Н друге акције С'I'удена-r-а ЕКВШ биле су заједничке са онима 
Акционог одбора и уса Усхек је 1 :ыарта 1941. I'одине упутио 
проrес'гно писмо УнивеРЗИ'Iе-rСКОЈ\Ј саве'! у Београдског 'универзитета 
(под бројем 122) ЛОВОДОi\I ]{рвавor' напада на Технички фю{у лтет н 
}IIада у ДОМ студеНа-Ј а "од стране органа Управе r рада Београда 
и њихових плаћеника из ДОi\Нl" Н хапшења ,,-rридесетшеСI'орице 
поштених и радних студената", који "значе још један IНУСНИ напад 
на студенте који хоће да се озбиљно посвете науци и НС'IНI"шН, У 
Ј1НСМУ се даље н:а:ж:е: 

.,Ми студен'ти ЕКВШ у Беorраду спреi\'IНИ Ci\IO да, у заједници са 
својИi\I ДРУГО8I-ша са Веorрадсl'i:ОГ универзитета, уст-анемо, као и до 
сада, у одбрану Слободе и Ау I'ОНdмије високих :школа, те СТШ'а 
најенергичније ПРО1'ествујеl\Ю против оваквих злочииа који се врше 
над студентима" :1 

Значај на је била акција солидарносп,[ поводом пеТOI-оД<ишње коме
ыорације МИРI{У Срзентићу, СI'Уденту Правнor' факултеr'а, убијеном 
ОД стране ор!,"!ш Управе !рада Београда, на дан 1 фебруара 1935 .. 
IоДине, На позив Акц:ионог одбора поводом !{QlIдеморације узели су 
учешhе и студеН'rи ЕКВШ, а пристигли су делегаНI и 'I-елеграми 

I I1IIСМо Удружеља студената ЕКБШ, број 122, од 1" :'.шрта 19Н (ApXlfD србије, 
Беогр:щ) .. 
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из целе земље. На пример, у телеf'раму у име "студената из ЧаЧI{а 
Ј1 околине", ПО-Iлисаном од С'гране Милорада Ј, Јевтовиhа ЈЈ Ратка 
МИ'1,ровића, поред осталог се каже: 
. "наставићемо узвишену борбу да наш Универзитет <'буде слобо

;ЩН, слободно васпитава синове народа, ствара праву народну инте-

1IJ1генцију; борићемо се да наш Универзитет буде огљиште слободне 
мисли, културе, науке и напреТI{.а, Нећемо дати убицама Срзентића 
,ца својим поганим НОЈ'ама кроче праI-У нашеr'а Универзитета, јер бн 
нас крв палих бораца проклела",,4 
Европом надирући нацистички терор, а посебно онај над Јеврејима, 
наишао је на разумевање управљача старе Југославије. У :при
преми се налазила Уредба о упису Јевреја на високе школе, н:ојом 
се, као и у нацистичкој Немачкој, забраљивала ЊИХОВО студирање, 
Одбор Устека сазвао је пленарни састанак студената, са 1\:or-a је 
упућено писмо Акционом одбору стручних студентских удружења, 
у коме се изражава солидарност у акцији против доношеља такве 
уредбе, следећим речима: 
.~ , . "МИ С1'уден'I'И ЕКВШ, као предс·гавници 'Управе и свих секција 
нашеr· репрезеНIа-ншног и потпорног удрУ:iкења, упућујемо Вам 
своје жеље да Акциони одбор, I{aO представник студената Београд
ска!' универзитета, а у заједници са r', г" професорима поведе што 
.жешћу акцију за укидање поменуте Уредбе",5 Ово ПИСIlIQ своје
lJУЧНО су потписали 60 студенаIа ЕКВШ, који су, нешто и:асније, 
скоро у целини учествовали у НОБ-у, а мнон! од љих су или поги
нули у току рата и Револуције, или се вратили у Београд ј{аО 
истакнути борци Jt Ј'раДитељи нове Југославије 

,{АКЉУЧАК 

ПРИЛfШ:0l\1 процењиваља учешћа студената ЕКВШ у студентска;..! 
покрету Београда, треба имати у виду да је ова Висока школа пре 
априлског рата 1941, године постојала свега три и по године, да 
је број уписаних Сlудената био релативно мали (задње школске 
године пред рат било је свега 1,079 студената) и да нема архивске 
Т'рађе Удружења Али, нпак се :\lшке констатовати да су студенти 
ЕКВШ допринели проширењу и јачању студентскor' покрета у Бео
rраду 

Ово кратко излаr-ање, cacIaBJbeHO од илустративних примера актив
ности YCTeI{8 у пред ратном периоду и љеговој чврстој повезаНОсти 
са београдским студеН'IСIП!М покреТQМ, као значајним делом пред
раlЂOI' радничкOI' и револуционарнor' покрета У Београду, завршићу 
речима rojI{a Николиша у сећаЊНi\Ш на С'IудеН'I'е Беor-радског уни
верзитета, у књизи "Мемоари": 
"Био саЈ\'1 свједок истинског ДРУI"арСIва, солндаРНОС'I'Н JI јеДННСЈва 
7IIеђу људима У 1I1ензама, на демонстрацијама, јавним приредбама, 
свуда је човјек осећао блискост ДРУI'а Тај осећај је био 'IaKo сна
жан да су се опрез и бојазан шлијуна (којих је свуда било) прак'IЯЧНО 
::анемаривали, ако смо се налазили у маси," И даље: ,,другаРС-I'ВО 
и солидарност међу људима, ДИСЦИПJIинонаност и беЗI'ранично пове~ 
рење у паР'Iијско РУКОВОДС-IБО бијаху велике врлине предратног 
револуционарнor- покрета,"rI Сви се добро сећамо да је тако било! 

• IIIIС~ЈО "Студената 11:1 Ч;э.чщl. 11 ОКОЛШШ" од 21. јануара НЈ40 (АРХIII.I ЦК СКЈ). 
I Писмо Удрушења студеllата ЕКВШ упуl,ено аКЦIIОI!ОМ одбору струЧlIIlХ студент
СIШХ удрушења Беоrр;э.дскоr уltlшеР:1Ј(тет;э. (АрХЈ!I.I ЦК СКЈ), 
I ГоЈко III1КОЛlIШ: .. Me:'.tOnpII", зnrреu, 1981,. ('TP~ 123. 
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МИ9ДРАГ СИМИЋ 

"Политика" 11 студент" Београдског 
УlIllвеРЗllluеща уочи другог светског рата 

Први Рибникар који долази у Србију у XIX веку, др Фрања, 
лекар, рођен је 1840, године, у !lleCTY Стенично у Крањској, у Сло
uенији. ПореI{ЛОl\'1 је из J\tногочлане породице земљорадника Као 
најмлађе Д€'Te у породици, био је I'Iщљеник оца. По }I{ељи оца 
који је био религиозан човек, ШТО није изузетак у ,том крају и 
времену, Фрање завршава средњу школу у Љубљани, З8'IЛМ од
rlази на студије у Беч и уписује теОЛОПIју ТеОJlошке науке ни 
изблиза не задовољавају разноврсна ФраЊl1на интересовања и он, 
нун млздалачкOI' ентузијазма и жара за НОВИМ сазнањима н бога
тијим садржајима, уписује l\Iедицину, без знања свога оца, 
Фрање завршава Медицински факултет са ОДЛИЧНИМ успехом, 1865, 
године у Грацу, са звањеЈ\.'1 маI'Истра хирурr-ије, Доцније је положио 
држ:авни испит у Цириху И добио ДIШПQЈ\'IУ ДОI{тора медицинских 

HaYI{a" 
Пре доношења одлуке о преласку но рад у Србију, 30 .. јуна 1868 .. 
lодине, оженио се у Костајници МИЛИЦОl\I - МИЛI{QМ, рођеНОЈ\'I Срнић, 
кћеркоЈ\.1 Антонија Срнића, [остионичара из Костајнице, 

јГ периоду преласка Ј\.1НOIлх школованих људи са подручја Аустро
-Угарске монархије на територију Србије, у жељи да се боре за 
уједињење југословенских народа н пруже своју помоћ. и услуr'е 
српском народу, и !lшади др Фрања Рибннкар прелази у Србију 
са својом супругом Милицом, 16, маја 1869 године .. 
у- Трстенику, где је започео своју пекарску н:аријеру, постављен је 
:ш среског лен:ара, Ту !I'IУ се родио син Владислав, 1871 године, син 
Фраља - Слободан родио H:pajei\'1 1873 године, а 1878. године, родио 
Даворин 

Владислав Рибннкар, нзјС'Iарији син др Фрање, уписује се на Фило
:юфски факултет, Одсек за српски језик Ј[ књи:нсевнос-r После 
одслу.:женOI' војног рока одлази на даље усавршавање у иностранство, 
боравећи најдуже време у Паризу и Берлину.. У иностранству се 
бавио н:њижевним и преВОДlIлаЧIПIМ радом, а ради н као дописник 

неколико листова, У Србију се враћа после мајских ДOI'ађаја 1903, 
r-одине и у њему се буди идеја да у БеOI'раду покрене НОВИ ЛИСI 
ЛИСТ добија име "ПолитикаН ЛИСI'ОВИ HCTOI' назива излазили су у 
Копенхагену н Варшави, а касније и у Прarу, I 

I Мр J\1ltonpar СI1:'1шћ, ПОРОДl1ца [>Jlбшш:;l,Р It љена улоrа у шта~IIШ, I'ОДI1UЈљак 
rpana БеоrР:1Да, Кљ. XXIII-197G. 240, 
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Појава ПрВQI броја JIИСIа "ПОJIИIика" 12/25 јануара 1904, године 
био је посебан ДOI'ађај за српску журналистику, Покренута је у 
периоду 1сада је Србија ступала на пут убрзаног развитка, како 
Т!ОЛИТИЧКОГ тако И привредно-еКОНDМСКOl', у време -када се српска 

Gуржоазија ослободила стега деСПO'Iизма, успевши да се обor"атн 
н ~олитички осамостаJIИ У ТИi\I условима, ЛИСI "Политика" је 
СВОЈИМ демократским и независним опредељењем и савременим 

новинаРСЮll'1l изразом представљао не само новину у новинарском 

изра:жавањЈ:" него је и доприносио МOI-ућностима продора прог'РС
с.нвних идеја ондашњеl"' друш·гва. 

СвС?јом разноврсношћу и информативношћу, одмереНИ!l'1 тоном и на
чином писаља, као и језиком и спољним ИЗI'Ледом, лист "Политика" 
се издвајао изнад тадашње штампе политичкOI карактера Лист 
успева да ПОI'оди укус 'I'адашње читалачке публике, што !I'IY омо
l'ућује да постане најуr-леднији и уједно најЧИ'I'анији српски дневни 
лист, Својим примером лисI оПолитика" позитивно у-т'иче на ОС-I"алу 
JIlтампу .у Србији, која почиње да је подржава у начину писања 
и стила, 

'ј"r-ледни ИНФОРl\taтивни ЛИС"IОВИ ПОlсреНУIИ пре, и у време излажења 
"Политике", делили су се у две I'рупе У једној су били сензацио
налистички, као што су "БеOI'радске н,овине", "Вечерње НОВОСIИ" и 
"Мали )Курнал", а у ДРУЈ'ој боље уређивани и озбиљнији --: "Правда'ј 
и "Штампа" 
Предла:жуfiи ПРOI'рамску оријентацију у првом броју "ПОЛИIике", 
да слободно пре-1'реса сва јавна питања, Владислав Рибникар је 
ИС'Јицао да лист "ПОЈЈи-гика" И!\Iа да служи правилном 1\'Iасовном 
информисању. На оснопу утврђене полн-нше листа, уредништво је 
свакој појави, збивања и ДОЈ'ађају приступало на начин lюји одго
вара среДСIвима масовног комуницирања: да шири науч-не, поли

rлчке, моралне н друге идеје 3ато је, за власника листа, развој 
штампе означавао борбу за слободу мишљеl-ьа и изражаваља, као 
основе тзв, ПОЛИ'I'ИЧКИХ слобода, које су уско повезане са ДРУI'ИМ 
слободама, као што су слобода савести и вероисповести, lCOi\I'yHli
цирање итд. 

ПочеТН:Оl\-I 1904 године у БеOI'раду је излазило 16 ПОJIИГИЧКИХ лнс'гова 
ад којих су 13 били дневни; стручних -- 13; књижевних - 6; сати~ 
рична - 3; црквена - 2; војна 4; званична - 2, У унутрашњости 
Србије излазило је: у Нишу 4; у Краrујевцу [1 illапцу по 3; у Јаго
ДИI:IИ, Пожаревцу, Градишту, Параliину, Ћуприји, НеI'ОТИНУ, Свн
.лаЈНЦУ, Алексинцу по 1.. УIКУПНО је у Целој Србији излазило 90 
,'ШС'I'ова од којих 72 само у БеOI"раду, осталих 18 у унутрашљости":! 
~Iолитички c-rав Рибникаревнх, ВJIСЈ.сника листа "Политика", био је 
ЈУI'ословеНСI~И прожет дубоким хуманизмом и љубављу преi\"1З чо
веку, што Је посебно утицапо на оснивача Владислава и љегову 
бра!1.У, сарад.ннке у листу, Даворина и др Слободана, који су у 
СВОЈИМ ЮЩНЈа;',Ia преко листа заузимали бескомпромисан јуl"ОСЛО

оенскн став, док.аЗУјУ~1И r-a YB~K и У свакој прилици па чак и својим 
;Јсивотима цемеНIираЈући СВОЈа опредељења за остваривање југо
словеНСlсе идеје н уједињења југословенских народа, попут Влади
(;лава н Даворина 

I-Ьихов став и идеја, коју су СПРО1ЮДI-IJlИ кроз концепцију листа 
"Политика", OIледао се у сарађивању са напредним људима њихо-

I Др JOD:;I,II Сltер!шli, JlсторијСlti1 преr.'lед cpnClte штампе 1791-1911, БеOIРII.Д, 1911, 
1.4-75, . ., 



- емена наРОЧЈПО са револуционарном Ој\1дадином, Сарадња је 
~~~aB~,c са ~редставницима осталих .iУ'i'кнословенских народа. ~aKO 
су на делу успели да скину одијум са своје п ... ор.qдице КОЈОЈ су 
мноа1 представници политичких; clpaHa~a .у СРОИЈИ пребац~ва~и 
'теразијско родољубље", докаЗУЈући СВОЈУ Југословенску ОРИЈеН'1а~ 
цију у првим борбеним реДОБН1\'tа у _ првом и другом балкансКоМ 
рату у коме су били рањени и ПОГИDИ]ОМ Владислава и Даворин а 

борбама прво!' светскОЈ- рата о tleMY у уводном члаюсу под на
~ивом "Смрт браће Рибникар" У броју од 2. сеП'1"еМбр~ 1914, године 
пише једна од највећих српских КЊi'~жев~ица :Исидора Секулић ~ 
Стремицка, која је у уводнику о KOJe~'I Је реч, изразила сву. TYIY 
И жал за изгубљеним РиБНИl~аРЈ;1ма КОЈИ СУ се ЖРl'в,?вали за Једну 
светлу и хуману 'Идеју, идеЈУ ЈУI'ословенС'rва, што Је у редовима 
читалаца листа и шире, само потврдило право и редак ангажман 

ове, заиста, родољубиве rюр,?дице . 
ЛИС-I' "Политика" добија сво] изузетан значаЈ У међуратном пери
оду. и:ада се на челу листа као диреlC'I'~Р налазио Владислаь ~лобо
дана РиБНИI<ар, рођен у Београду 15 _ Јуна 1900. године. Он Је за
вршио архитектуру У Паризу,. Ј'де c~ оавио и новинарст~ом, Hac~aB
љајући тако светле траДI-ЩИЈе СВОЈе породице, ПостаЈе дирекгор 
листа "ПОЛЈпика" 25 септембра НЈ24. године, после смрти свога оца, 

др Слободана Рибникара. . 
Владислав Рибникар се СВОЈИМ ставом залаже за националну неза
висност, а про'I'IШ фашистичке ПОЛИI.И1се владајућих југословенских 
гарнитура. Улази у полемике, осуђУЈе раздор У зеМЉ~I, I-рупаштво 
и политикантство, Преко чланаl{а у ЛИС'Iу зачетник Је друштвене 

кри-гике оштро нападајући корумпиранос-r- 1I бројне девијације та
дашњег буржоаског друштва 11 -гражеhи зuш'гиту радничке класе 
од сурове експлоатације, . 
3апажен је њеr'ов одлазак у СОВЈетски Савез на прославу десет?
I'одишњице Ок-гобарске револуције 1927" .I'~дине Прве ПОТПУ~Ије 
вес'rи о Совјетском Савезу читаоци доБИЈаЈУ из пера диреКIора 
Политике" Владислава Рибникара, ЊеI'ове репортаже даЈУ нова 
~азнања о овој зеыљи, животу и раду 'њених ЉУДИ И Њ!IХОВИ.М 
остварењима, Његови написи о првој земљи СОЦИјаЛИЗi\'1а ЈављаЈУ 
се у лис'гу у периоду од 3. ХII 1927. до 19. II 1928 .. године 
Посебно његова способност долази до изражај а у периоду оштре 
цензуре' режима, која се јавља у време Шестојануарсн:е диктатуре 
у ЈУI'ославији. Под њеI'ОВИМ РУIШВОДС'IВОМ и његовом заслугом лист 
"ПОЛИТИl\:а'l у МНQI-ИМ питањима, како спољне .T~KO и уну'rрашње 
политике, заступа прor·реси.вна схватања, даБИЈаЈУ~И УОЧI:[ другог 
светскО!' рата све израЗИ-ПIЈУ аннrфашистичку ОрИЈентаЦИЈУ, 
Бавеhи се ПОЛИТИЧКИl\-I и економским питањима, cBec'rpaHO образо
ван, он посвеhује велику пажњу сликарству и уметнос-ги. Pa~y
мевањем и прихватањем младих, С'I'имулише их на стварање, Јер 

преко Политике!' уводи I'одишње наI'раде из области сликарства 
Ј[ CKY;~Type, Његовим настојаљем са оваквом IпраКСОl\-I наставља 
се од 1932" године до аПРИЛСIСОI- рата 1941 
Доласн:ом у земљу Јосипа Броза Тита, I'енералноr- секретара Кому
НИС"1ичке пар'гије ЈУI'ославије, 1937 I'одине, Владислав .r:нбникар, 
власник листа "Поли'гика", постаје њен симп~тизер~ СВОЈИМ у'I'И
цајем омогућује да у ЛИСТУ буде што већа брОЈ чланова, кандидата 
и СИј\-щатизера Партије и то као редовних и ~,стално запослених 
уредника и сарадника, спољних сарадника и дописника из целе 
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:Јемље. Они писаном речју и IсарикаТУРОl\'1 доприносе популаРИЗl1цији 
демократије и слободе ТаlСО су, до 1937 године, у "Политици" 
радили чланови и кандида'I'И Партије: Владимир Дедијер, Лазар 
Лилић, Александар МаРlсишић, Мирослав Виторовић, Веселин 
Маслеша, Живорад-Жикица Јовановиfl., др Отон Крс-rановиfl., Вилко 
ВИН'I'ерхал-r-ер, Дејан Лапчевиfl., Вук ДраI'овиh и други 
На 'I-aj начин, у ери, непосредне ратне опасности, лист "ПОЛИIин:а" 
постаје моћна трибина, чији се сарадници и уредници боре против 
фашизма Чланови помену"те I'рупе, скрооу на себе па:жњу широ~ 
ког читалачкOl" аУДИЈоријума, јер у својим чланци:ма указују на 
опасност која од фашизма преПl демократски:м уређењима 'света. 
Нарочито су ангажовани чланци из шпанског грађанског раЈ'а, су
ђења Георrл Димитрова и они који говоре о територијалним осва
јы-ьима преко губљеља слободе и ~еРИI0ријалнOI- интегритета земаља 
као што су: Абисинија, Албанија, Чехословачка и Пољска. Из ре
дова новинара листа "Поли-нш:а", као комунисте, полиција хапси 
р,војицу сарадника: Лазара Лилића и Васу Срзен-п[ћа.3 

Поучена наведеНОi'l'I акцијом београдска полиција врши ПРИ'lисак на 
власника листа Владислава Рибнин:ара да 01ПУСТИ КОl\'IУНИСТИЧКИ на
стројене новинаре, Тако, комунистички оријентисани сарадници 
,ЈIолинше", Ћ<иворад Јовановић и Мирослав Ншпповнh, добијају 
Оf'каз 1 октобра 1935, I'одине_~ ЈоваНQвиh се после О-Iпуштања :из 
"i10литике" запошљава као сарадник у вечерњем листу "Штампа" 
ј де је због својих изванредних способности био цењен iKao врстан 
новинар. После 1 ;vlaja 1937. године, заједно са својим другом Чедом 
Крушевцом, сараДНИКО!\1 ЛИС1'а "ПОПИ-Ј'ика", одлази у Шпанију да 
својим ДОПРИНОСОМ, као Ш'IО је то учинило преко 1.300 Југословена, 
помOI НУ борбу шпаНСКDr народа у очувању репубшш:анизма и у 
заједничкој борби про-r-ив коалиције фашнстичких сила 
)Киворад Јовановић се борио у Шпанији у 45. републиканској диви
зији. ПО завршеном рату, преласком Пиринеја задржан је у фран
цускнм ЛОl'орима Сен Сипријен, Ар:жеJIес, Гирс и Верне, све до 
јесени 1940. I'одине кад се напокон вра-ню l{ући :l-ЬеI'ОВИ хици у 
Белој Цркви or-пас['lЛИ су почетак беспоштедне борбе против окупа
тора и l\ВНСНИНI'а Борио се све време до 12. марта 1942 године 
када је у селу Радановцима, на падинама Маљена, у близини 
Дивчибара, пао погођен непријатеЉСКИI\'l метком 
Под полицијСКОl\'I принудом власник листа "ПОЛИ'I"Ика" Владислав 
Рибннкар отказује службу 1 маја 1937. I'одине, следећим сарадни
UИМа: др Отону Крс-r-ановићу, l{оји је стајао на челу свих акција у 
листу у вези са прикупљаљем ПOl\юћи за Партију, обједињавајући 
рад чланова Партије и њених СИМП8'I'изера у листу "Политика" 
у којој званично није постојана .парr-ијсн:а ћелија 3а-I-ИМ, Владимиру 
Дедијеру, Алекси МаРЮ'lшићу, ЧеДIl Крушевцу и )Кивојину Ба
л)'гџићу. 
Ова I'рупа је отпуштена по налorу владе С1"ојадиновиli - Корошец, 
Gалугџиh је О'I'пуштен збоr· својих aH-I-Ј1немачких 11 aH'I-ии-галијанских 
уводника у листу који су наилазили на одличан пријем код чита
.IIачке публике; Алекса Маркишиli, због кринше клерикализма у 
Словенији; ВладиJl.'ШР Дедијер з601'" чланака у прилогу републиканске 

1 АрXlШ СФРЈ, ФОНД МIIШ1Шl СтоЈnДIШОВllћn, ф~3ј, ф.34. У пс:ш са ОТItРJlШl.љс:о.t 
Ilclie груцс KOMYHIICTa, УХnnШСШl су JI дпа сnраДlIIlЮl лнста "ПОДl1тш(а", Лазар 
лшщh II Васа СРЗСIJТIIIi 25. ХII 1935, rОДIШС. 
I Ј\-1ltросшш HIIKIITOBIIII, Сеlшња lIекадашљих сарадltlша, "ПОЛJlТllка". 31. 1 Jt 
1 11 19ј9 
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Шпаније и др ОТОН КрстаНОБИn' збоf' текстова са изразитом соци
јалном нотом и тенденцијом 
Владислав Рибникар као симпатизер Комунистичн:е партије Југо
славије помаже акцију ,,црвене ПОМОЋиll и после одлаСI{а из лис'rа 
др Отона КрстаНОВИЋа Ову акцију у листу "Политика" и даље не
гује 11 развија сарадник у листу Дејан ЛапчеВИЋ5 који прикупљену 
помоћ предаје, на даљу надлеЋШОСТ и предају Партији, сараднику 
листа "Полиrика" Милораду Гајићу, који је имао велику улогу 
у ствараљу и формираљу кружока новинара као секцију за идео
лошко-полип[ч}ш уздизаље Ову I'рупу чини ло је више новинара 
113 неколико беОI'раДСIПIХ листова, из "Полити!{е": Милорад Гајић, 
Милорад ПаНИћ, Гојко БаНОВИЋ, Васа Медан, Душко ЈеРКОВИЋ, 
Еоr-дан Поповић, Милојко Чоловић, Вилко Винтерхалтер, Бранко 
Драшковић и Дејан Лапчевић; из "Правде": I Јоца Јовановић. 
Михаило Лалић, Миодраг Васиљевић, На'талија ХаЏИЋ, Стипе Пе
кић и Дејан Богдановић; из "Bper'iieHa": Вера Степановић и Радмила 
КРС-I-ајић; из "Авале": Предраг Удицки Састанцима крулшка при
суствовао је често и ВлаДИ!I-IИР Дедијер.о 
Управа листа "Политика" на челу са директором Владиславом 
Рибникаром 11 изузетно хуманим човеКОl\'I, администраТОРШiI листа 
,цишом Стевановићем, иначе анционаром у листу, настојали су да 
у свюшј прили:ци пруже МОГУћНОС'1' решавања егзистенцијалних пи
-тања добром броју студената Београдског универзItне'Iа и свршених. 
средњошколаца путем запошљавања у листу на разним помоћним 
пословима, за која није ПОС'Iојала посебна заинтересованосr стално 
запосдених радника, Понуђена занимаља, иако на одређено време, 
пружала су појединцима уз вреГ>-1енсн:а одрицаља, сасвим задово
rьaBajyne услове :ЖИI30ТЭ уз MorYhHOCl' завршеткэ залочетих С'Iудија 
На бројним факултеТИZl'1а Београдска! универзитета Оваква 1\Ю
l'j1hHOCT пру:жала се у одељељу Експедиције .листа, rде су поред 
С'Iалних. радника, веhином запошљавани сиромашни студенти lшји 
су паковали, лепили адресе и вршили утовар ОДШl'ампанш' листа у 

:возила и претовар у ПОштанске желеЗНI1чке вагоне !на Главној 

;<келеЗНИЧICој сr-аници, Морамо КОНС'I'аТОВaIЛ да је долазак свршених 
средљошколаца и студената утицао МНОI'О на подизању револуцио

нарне свести стално запОслених радника, јер су у већини случај ева 
привремено запослени студен'ти били чланови Комунистичке партије 
Југославије и Савеза комунистичке омладине Југославије, што се 
ZlIQже видети из бројних акција које су привремено запослени сту
ден'ГИ вршили на својим радним местима: слаље илегаЛНОЈ' матери
јала у новинским пошнљкама за земљу и иностранство и слично, 
Рад у Експедицији одвијао се у следећем ритму, Лепљеље и паICО
вање дневних ПРШI'Iерака листа "Пс;ли'нш:а" обављао се ноћу из
ZlIetjy 22 и 24 сати. Суботом је рад на лепљењу и паковаљу одређених 
бројева примерака започиљао неш'ш раније управо збш' знатно 
повећанш' тира:ш:а недељног броја, Исплата за обављени посао 
вршила се одмах по завршеНО!l! раду За посао од два са"та висина 
надокнаде исппаћивана је, сваком појединцу привремено запосле
ном, у износу од 20 динара 
Међутим, било је послова у Експедицији листа који су '!'рюкили 
ангажовање привремено запослеких студената од 24-08 часова. 

I из JlсобјапљеНItХ се)шња ДеЈа1lа ЛаП'lспнћа о раду у Јшету "ПОЛlIТlIJtа", Музсј 
Листа "ПОЛЈtТltltа". 
I ИЗ ссlщња Дсјаllа ЛаП'lСDlllщ. 
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Ово су била :iI'1eCHl издава'"lа новина за велики БРО.i београдских 
КОJIпортера који су продавали .новине по улицама I'рада, С'Iуденти 
који су радили на оваквим радним ~'lестима добијали iI'lесечни износ 
од 1 200 динара, ш'l'о је потпуно мor-ло да задовољи ОСновне .жи
вотне потребе, па lJ праће:ње наС1'аве на фан:ултетима где нису биле 
обавезне ве:жбе, 
Поједина меСИl у Ен:спедицији, на којима су запошљавани студенти, 
захтевало је њихову присуr-н:ос!' у Експедицији и рбављање одре
ђених ПО!IIоhних ПОслова у вреД'lенСКОМ интервалу од 19-24 сати 
н за '1'0 време студентима је исплаћнван дневни износ у висини од 
25 динара по завршеном послу .. 
Због повољнО[, материјално!' полож.аја и више Her'o корекпюr' од
носа од ст-ране управе и предрадника у Експедицији, студенти који 
еу се запошљавали на наведеним местима обично су на ЊИi'rIa оста
јали до завршетка својих студија, 
13rrасник лиС'!а Владиспав Рибникар и администратор Диша Стева
новић, водили су рачуна о студентима, па су им како је то био 
обичај у оно време за стално запослене, нсплаћивали тринаесту 
плату пред Нову годину у IIЗНОСУ од 600 динара, што је допри
носидо да се знатно поправи буџе-r- студена1а, 
И поред неПОВОЉ1ННХ хиr'ијеНСI{Q-теХНИЧЈЈ{ИХ услова који су били 
лрису-пIН У свим ШIампаријама онш' вреыена, у ЛIIС'IУ "Поли'иш:а" 
ОВО1\1 пиrа:њу се понлањала посебна пажња, на чистоћу просторија, 
ЊИХОВУ заг'рејаНОС'I и осr-але погодности, ШIО је знатно Одакшавало 
рад у ноћНИil'1 t:MeHaMa, а тиме и привремено запосленим завршеНИ;\I 
средљошколцнма и студентима. 

Као Ш'Ј'О смо наr-ласнли, директор JlИСlа "Полипш:.а" Владислав 
Рнбннкар припадао је напредном покре'ту а у њеl'овој кући у Бео
rраду у БО'уиhевој уллци, где је данас Музеј 4, јула, био је смештен 
lенерални секретар Комунистичке партије Југославије Јосип ,Броз 
ТИТО, где је и одр:жана ис-торијска седница Политбироа ЦК Ко:му
нистичке паРН'Iје Јуrославије 4 јула 1941 године, на Iшјој је донета 
Ј1сr'оријсн:а ОДЛУl<8 о подизаљу ору:ж.а:но!· устанка народа и народ
носн! Југославије 

]501' одбијаља заХIева окупатора да покрене ЛИС'I "Полиншу", бива 
ухапшен и са ГРУПО1\1 беог'рсщских интелен:туалаца затворен у логор 
на Бањици, којим је руководио злогласни агент и бивши поли
цијски чнновник Светислав Вујковић У ЛО1-0РУ на Бањици Влади
слав Рибникар се налазио ОД октобра 1941 [однне до марта 1942 
године Пуштен из затвора, др)кан је у кућНОiII притвору, ПОД буд
ном ПРИСМОI'РОi\'l он:упатора и њеr-ОБИХ помаI'ача, 

После успостављене везе са НОП-О!'II, успева да са својом супругом 
~~POM И г'рупоы Беоr'ра!Јана пређе на ослобођену територију, јуна 
Ш43. године, у ИСТОЧНО] Босни, На ослобођеној -територији, 5 но
вембра 1943, године као најБЛИ)I~Н сарадник Моше Пијаде, учествује 
у осниваљу ТелеI'рафске ar-еНЦИЈе нова Јуr'ославија (ТАНЈУГ) и био 
њен први директор 

После оспобођења БеOI'рада, 28 октобра 1944" !·оД.ине.' са својим 
сарадницима обновио је излажење "Полипще", ЧИЈИ Је последњи 
број изашао 6 априла 1941 године, на дан БОl\'IБардовања Београда" 
у времену од 1934 r'одине до избијања краткотрајног априлског 
para 1941 rодине у листу "Политика" у Експедицији и слу)кбама 
обезбеђеља, радио је велики број студенЗ'r-а Београдског универзи
'1 ета, који су на ПОЗнв КОћIУНИС1'ичке партије Југославије и љеног 
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!'енералног секретара Јосипа Броза Тита, одмах СI'УПИЛИ у Народна
аслоБОДI1лачки рат и социјаЛИСЛ1ЧКУ револуцију дајући свој ПУН 
допринос победи југословенских народа и народнос'ги Овом при
ЛЈш:ом, спомснуnемо неке ад љих: 
Чедомир дРУЛО8Иn, дипломирао на Правном факултету у Београду 
у фебруару 1941~ године. Члан КО1'l'Iунистичке партије Југославије 
од 1941, I'одине У Народноослободилачку војску ступио почетком 
устанка 1941. године. За народног хероја проглашен 27. ХI 1953. 
године, Данас је генерал-по'тпун:овник ЈНА. 
Гојн:о ДРУЛО8Иn, студент филозофије. Члан Комунистичке партије 
Југославије од 1941. године. Ступио у Народноослободилачки рат 
почепшм устанка 1941. тодине ПОI"ИНУО на Врањаку код Прије
ноља 1943, године, Проглашен за народног хероја. 
IJла:ш:о Смиљаниn, студент филозофије, Члан Камунистичке партије 
Југославије од 1939. године У Народноо.слободилачки рат ступио 
почетком ye-Iанка 1941 године, Погинуо на Сутјесци 1943 године, 
Војо Ковачевић, С'I'удент технике, Члан Комунистичке партије Југо
славије од 1934. I'одине и члан партијског руководства Београдског 
универзитета пред ДРУI'И светски рат, С-тупио У Народноослободи
лачки рат почетком устанка 1941" године Проглашен за народног 
хероја, Данас је генерал~пуковник ЈНА, 
Вошко Ћуричковић, студент права" Члан Комунис-rичке партије 
Југославије од 1939. године, У Народноослободилачки рат етупио 
почеТIЮМ устанка 1941, I'одине За народнor" хероја проглашен 
10. VП 1952. године Данас је генерал-пуковник ЈНА 
Владимир )Куrић, студент права, Члан Комунистичке партије Југо
славије од 1941. године, Учесник је I-Iародноослободилачкor" рата од 
1941, године. Био је заменик савезног јавнor" ту:ж:иоца. Пуковник 
је у пензији, 
Радоје Прелевић, студент права Члан Комунистичке партије Југо
славије од 1939 године Учесник Народноослободилачког рата од 
YCI'aHK8 1941, I'одине, Данас је пензионер, 
I3елиша Лековић, С'тудент Ликовне академије Учесник Народно
ослободилачкоI' рата од устанка 1941. године, 
Вара Силвестер, студент филозофије 
Браћа Мацуре, Филип и Слободак Филип је био студент Медицин
ског фаКУЛ'lе'Iа. Ухапшен од стране окупатора 1941, године и ОДI\ШХ 
СЈ ре љан на Бањици. 
Василије - Чиле Ковачевиn, учесник НаРОДНООСJIободилачког рата 
ОД устанка 1941 године, Члан Комунистичке партије пре 1941, 1'0-
дине Прor"лашен за нароДнor" хероја, Умро на ДУЖНОС'IИ генералнОЈ" 
Iшнзула наше земље у Сан Франциску, Калифорнија, САД 
Међу'IИМ, с обзиром на ОКОЛНОСI потребе испомоћи у Експедицији 
н:ада је био тира:ж: листа "ПОЛllтика" удвостручаван, за празнике: 
Бшкић, Ускрс и Духове, а лист излазио 1\:ао "lроброј, увек је као 
додатна испомоћ радила Iрупа студена"та чији је број ишао и ДО 10, 
За рад који се одвијао од поподневних са"I'И до зоре, исплаnивана 
j~ једнократна накнада у износу до 120 динара 
У наведеним акцијама у испомоћи Експедицији, у IРУПИ студената 
који су радили само два до l'рИ ПУ'1 а годишље, истицао се својом 
појавом и ПРИСУСIВОМ, lшји је пленио он:олину својим другаРСКИJ\I 
односом и УЛОI'ом праВОI' масовика, био је Бурџовић Рифат - Тршо, 
који је почео да студира Правни факултет 1933, године, а постао 
члан Комунистичке паР'ПIје ЈУf'ОСЛ8вије 1934. I'одине. Од 1937, 1'0-

26.0 

дине постаје сен:ретар партијСИ"ОI рун:оводства Београдског уни
верзитета. 

На челу Експедиције, као шеф одељења, налазио се Јелисије Си
.!\10Еић а његови помоћ.ници били су lVIилан СтеВ8НОВИn и Милован 
Павловић. Њихов однос према стално запосленим радницима и при
времено запосленим студентима и свршеним средњошколцима био 
је више него н:оректан. У разумевању тешкоћа сгудена'I'а нарочито 
се истицао Јелисије Симовић, које је у току демонс"грација и:оје 
је организовала Комунистичка партија ЈУl'ославије и у њиховим 
редовима учествовали и запослени студенти у листу "Политика", 
Јелисије је увек настојао да толерише њихова одсусгвовања са 
посла, која су понекад трајала и нендлико ·.цана све у циљу да 
би се склонили од пресретања полиције и евентуалних хапшења, 
Сван:ом од с'Тудената lшји су одсуствовали са посла таКвим пово~ 
дом, исплаћиване су дневнице, а остали привремено запослени, 
обављали су и њихов део послова у знак солидарности са својим 
друговима 

Хумани однос власиин:а листа "Пошпика" ВлаДИСJIава Рибникара, 
допринео је великој толерантност-и према радницима у листу, што 
је посебно мотивисало све запослене да се посао обави блаI'овре
мено и да нико не буде ошт-ећеН,7 

I КОРllшћеllа сећања на даllе проведене на раду у Лl1СТУ "По.тШТШЩ": ВШlДl{Мlfра 
:Ш:угића, ЧеДО1\lJfра ДРУ.'lОВlIlш Ј1 Воја КО1I11'IСПl1ћа, 
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НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ 

Неки видови аюuивПОСlllll студеllата Београдског 

УllllвеРlllшеl1iа у ПаРllЗУ (1935-1937. годllllе) 

са llосебllll.лt освртОАе llа делаl1illОсtll 

Сергllја ДIМtlIшријевllћа 

Париз је, ТОКОМ тридесегих година, био MeC'I'Q окупљања напредних 
студената, будуh!и да је Француси:а, која је иначе са великим 
демон:ратС'ким традицијама, у то време била отворена за сва про
гресивна СЈ'рујања. Францусн:а је, поред осталог, 11 н:олевка народ
нофронтовског покре'1'а, који је убрзо- добио велики размах и ма
СОВНОС"Т', а имао је и знатног одјен:а у свету. Зато је ова земља, а 
посебно Париз, била привлачни центар и МНDI'ИМ напредним, про
I-ресивно оријентисаним људима и КОМУlfl1стима, Често се ДOI'ађало 
да И:ОМУНИС'I'И н:оје су протеривали :ненародни режнми, као 11 они 
који нису мor-ли да нађу окриље у другим еВРОПСI{'ИМ центрима :и 
me'I-рополама, пронађу прибе:жиште у Паризу који је предњаЧ110 у 
демократским rи ДРУНЈМ слободама, а посебно у ПОI'леду идејно-поли
тичке отворености, СлоБОДОУll'IНИ С'Т'удеН"ГИ који су дошли у сукоб 
са полицијом у својој земљи, или они којима је пре'гила опаоност да 
падну под руку дикта'Iуре и терора, склањали су се на париски 

"Универзитет, заједно са већ раније КОМПРОJ\Iитованим l{омунистима, 
скојевцима и симпатизерима, У 'ТОМ периоду у Француској је била 
доста јака јуr'ословенска еКОНОМСIШ емиграЦJIја, По једној слободној 
процени знатан број студената, потом више С'Iотина индустријских 
радн:ика 11 нешто политичких емиrрана'I-а из Југославије Међу 

студентима је било, по свој прилицн, некошш:о десеп·аrа организо
ваних комунис-Т'а, скојеваца или: аК'НIВИСИ'IЧКИ усмер~них симпа'IЧ-I
зера, * Оцељујyhи снагу и размах ОРIанизованOI- дела јуrословенских 
партијских и СИНДИI{алних радника У Француској у -ю време, С Дги
МИ'I'ријевиh даље констатује да је "постојала релативно јака јУI'ОСЛО
венсн:а пар-r-ијсн:а Jl синдиь:ална орr-анизација .. " А излажуhи љену 
организацнону с'груктуру дословце пише: "Сто:жер читаве )УЈ-О
словенске Н:ОМУНИСН-1Ч1\:е ОРI'анизације у Француској представљала 
је 'I'зв. југословенска подсекција која је била при Комунистичкој 
партији Фрющуске (секција Комунистичке интернационале) .. То је 
била партијска ОРl'анизација која је обухватала све Јуr'ословене 
чланове Француске комунис-гичке паР'I1Ј1је, односно све чланове КПЈ 
настањене у С:Рранцуској (изузев чланова ЦК КПЈ) Ј угословени, 
чланови КОМУННС'ТIIчке партије који су трајно боравили у Фран
цуској, не само да су били повезани и радили у ОI\ВИРУ Француске 

• Др. СеРГllје ДЦ~ШТРllјешtЈ;. Рад Јlа стnарању IШТСIНШЦlIОIШJIIШХ БРlfгада у 
шпаНСI{О!'>t рцту, Jt одлаЗЦI( Јј'ГОСЛОnСllа npclto ПаРllза. Наше стnарnњс, 1975, бр, 
1-:1, стр, З!). 
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комунистичке парти~е, ОШ1. су једновремено имали и своје посебне 
југословенске парТИЈске r-рупе које су биле окупљене у поменутој 
подсекцији и представљале посеб1iУ организацију која је политички 
радила и деловала међу јуr-осл?венским е~иr'ран-rима"о* . 
О УIледу који су у ФранцУСКОЈ уживале Ју;гословенске парТИЈске и 
синдикалне орr'анизације и ЉИХОВО руководство r'овори iИ чиљеница 
да су имале своје седиште и просторије у самој Француској синди
калној централи у улици Grange аих Be1les бр. 33. Из ,ora се види 
природа ЈИ карактер веза југословенских орr'анизација са фрющу
ском синдикалном централом (ЦГТ), тзв. МОИ (Мајп d'oeuvres 
immigI'es - усељена радна cHaI·a) .. А поменуто ~еWШI'rе и просторије 
биле су основни пункт м стециште окупљаља JJI11-0словенСЮ1Х студе
на"!'а, потом добровољаца који су преко Париза одлазили на шпа.н
ско ратиште и других. 

Поред Tor-a, овде треба поменути и Исељеничко. удружење које су 
обновили водеfiи кадрови југословенске подсекци]е, на основу утвр
ђених смерница за рад у MaCOBff'AM организацијама, по'r'ОМ Комитет 
жена против pa'r-a, беде и фашизма у Pas de Calais-u, па раДНичко 
културно певачко друштво "Слоr-аН у Паризу, као -и веfiи број 
масовних орr-анизација и културно-уметничких удружења и сек
ција попу'Т' хорске групе "Јадран1" која се !касни)е трансформисала 
у хорско~музичку секцију 'Удружеља јуr-ословенских с·r-удената. 
Када је реч о броју партијских и симпатизерских r'pyna он обухвату 
чланова у љима У периоду пред шпаноки r-рађarн:ски ~a'I', ОН се 
донекле може сarледати на основу сачуваног "ИзвеШ'I'аЈа о раду 
централне јутословенске секције КПФ за друго полугоljе 1935" и 
два прва месеца 1936, "* Поменуте Ј-рупе обухва-r-але су 47 парТИЈца 
и 173 симпа'I'изера, што УКУПНО износи 220 поли'I'ички орrани~ованих 
раДНИl\:а и студената, Уз ТО, треба поменути и 118 ~Л,анова ЈУГОСЛО
венскOI' Исељеничког удружења и синдикалне хрупе Југословенских 

радника (Напред изложеним бројевима нису обухваћене прои:ому
Н'ИСТИЧI{И оријентисане јуr-ословенске оргаЮfзаЦИЈе, културно-умет-

ничка друштва, ни новостворене rpyne у париском рејону). . 
у напред наведеном C'I-удијС'1ш-мемоарском тексту С, ДИМИТРИЈевиЋ 
ЗaI{ључује: "Крајем 1936~ године укупан број ЛОJll1'l-ИЧКИ оргаЮ1зова
них и међусобно повезаних јутословенских радюп\:а IИ студената 
ДОС'I'изао је 700-800 лица (по ЛИЧНОМ сећа:њу)lI. . 
Значајну улогу У окупљању студена-т'а, радника и друr-их ПОЈеди
наца и омасовљавању паР'I-ијских, синдикалних и других група 
имали су тада и Борис Кидрич, по преласку из Прar-а у Париз, 
донекле Љуба ИЛИЋ, пре одлас!ш у Шпанију и Серrије Димитри
јевиh 
О ОВОМ периоду постоје -и значајна сећања aI\:адемика !Iавла Савиhа 
који је у Париз дошао непYiНУ r-o:дину после ДИМИ'I-РЈ'[ЈеВИЋа и та,МО 
се са љим непосредно упознао наЈпре у оквиру рада "у дружења ЈУ
I'ословенских с-r-удената, а потом и у раду с'туден-тских хомунистич

ких И симпатизеРСIG1Х група, Говореh:и о својој активности и бо
равку у Паризу у периоду од краја 1935 до "раја 1939. Сави!;. 
дословце каже: 

"Испраhао сам револуционаре у Шпанију, дочекивао лрежи~еле у 
повратку, У пар-гију сам примљен 1939. Iодине, у време наЈвеli.их 
тешкоhа у раду са ураном. Сре'l'ао са,А( ЈШ0~е наше реВОJl.уциопаре 

• JHjJlД" стр, 37, 
• АрXlШ за ЈуrОСЛОПСIIСКИ раДlIIl'lЮI покрет ФОIIД Jtll, бр. 2371V 
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Кuдрu'Ча, ВлаХОВ'ZL'tа, Cep~'ZLja ДU.Аt'ltтрuјеВ'ltliа, Пре::нсuхова Воранцаа 
(ПОДВУl{ао Н. Ц,) После н:раћех присеhања на Прежихова Воранца 
помиње да је по налогу Партије био председник 'Удружења југо
словенских студената, да је посеhивао марксистичке iКружоке и 
проучавао одређену литера-!'уру,* 
'у другој ПРИЛЈ.щи П, Савиh се опширније сева активности 'Yдpy~. 
жења јУI'ословенск:их студена'га у Паризу које је било достојан пред
ставник "револуционарног студентско!' покре'I'а, какав се с'гварао у 

'1'0 време у земљи", сарадње са Борисом Кидричем и сусрета са 
другом Титом у своме дому у Паризу. 'У овом смислу могу бити 
занимљива и севзња Бранке и Павла Сави:hа која се односе на 
н:аонији период, а забележио их је Момчило Стефа:новиВ.** 
Пре него Ш'I'О се детаљније осврнемо на појединости о раду 'Удру-
жења јУI'ословенских С'I-удената у Паризу, YKa}lGfMO на :неколико 
појеДiИНОСТИ !из партијско-поли'гичке биографије С, Димитријевића 
Ди:м:итријевиh се бави илегалним револуционарним радом од 1931., 
док је члан КПЈ постао у јуну 1933 Као студент одржавао је везу 
између ПокрајинскOI' комитета у Београду и илегалне партијске ор
Ј-анизације у Лесковцу. Био је делегат OKPYJ1{1l0J' комитета Лесковца 
на IV партијској конференцији за Србију (Београдски део) одржаној 
у Београду 1934. I'одине. По завршетку студија на Правном факул
тету у ЕеОI'раду, по партијском задатку прелази у Париз, децембра 
1934, од када и суделује у међународном радничком покрету" 'У два 
маха био је сен:ре'гар jYJ-ословеНСI{е студентске партијске ОРl'аниза
ције у Паризу, и то од пролеhа 1935. до јесени 1937~ године, и поново 
1938/39. Од 1935. године био је председник Удружења југословенских 
студената у Паризу, Исте године улази у руководство југословенске 
партијСI{е ОРЈ-анизације у Француској (Југословенска подсекција кп 
Француске - секција Коминтерне) чији је секретар био од јесени 
1935. до јесени 1937. У периоду 1935-1936, издавао је "ОРI'анизациони 
билтен који је садржао директиве за рад паРИfјсн:их и синдикалних 

организација у Француској. 'Уз "1'0 био је -:11 представнин: југословен
СКОЈ' илеЈ-алног КОМУНИСТИЧIШI' покрета у Међународној студентској 
организацији против ра1·а Ј1 фашизма, од 1935, до септембра 1937 
Iодине; а у раздобљу 1936-1937. југословенски представник у Ме
ђународном комитету за формирање међународних бригада у Шпа
нији 'Учес-rвовао је на Ivlеђународној конференцији омладине за 
ммр одржаној 29, фебруара и 1. марта 1936, ОIдине v Брислу, као 
и !На Међународној студентсн:ој конференцији за помоfi републи

ЈtаНСIшј Шпанији, одржа но ј почетком 1937, године у Паризу.* 

ПОЈЕДИНОСТИ О РАДУ УДРУЖЕЊА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 
СТУДЕНАТА У ПАРИЗ:\<' 

'У првим данима пролеhа 1935. ОРI-анизова:ни су избори за нову 
управу 'УДРУ:lкења југословенских с'!-удената у Паризу, што је уз 
неколико претходних акција (нпр, paC-Ј'урања Светосавске прославе 
у Паризу - казивање Боре Благојевиhа), и npеДС'I'ављало почетак 

• Браllа U{НI'ICnHII. СЮЩа за ПIlШС портрета аltаде:шша ПаШ1:l СnпlI11а, Дуга, 
15, :lШРТ I!Ј8!Ј,. 11. С. бр. 158. стр. 22, 
-" !\Iо~t·щло СТСФ:ЩОПIlIl. ТајЩI сусрет у ПаРIIЗУ. ПОЩ1Тlша, 25. 111 1!J80, 
" 11. ЦПСТ"ОDнll, У'lсшlн~ ЛССltoваЧl0lХ с]{ојспnца Jt 1\fШlДIIХ ]{ОМУНIIСТn у мсl;Уllа
РОДIIО':\1 раЦШl'Jlto"М понрсту у ПСРlfOД)' 11:J)lelIY два рата. ЛеСl{опаЧЮI зборщщ, ХХ, 
1980, стр. 65-61. 
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његове обнове у отежаним политички:м условима. Јер, један број 
чланова претходне управе био је разјурен и похаfШIен после атен
-Т ата у Марсељ:у, 'Удружење скоро распуштено, тако да је било 
неопходно предузети одређене орrанизационе мере у смислу љего
ВОЈ ОЖlИвљавања Тада је уз активно суделовање југословенске 
илеЈ-алне ЈЮМУНИСТИЧЈ{е ['рупе, која је имала у виду ва:жност тога 
да се на челу управе нађу партијски ОРI'њнизовани с'гуден-Т'и, ско
јевци и симпа'гизери, ДОI'ОВОРено да се !ИС-I-акне н:андидатска листа 

са Бором Блаr-ојевиfiем _на челу. То је практично била народнофрон
товска опозициона листа под рун:оводством КОМУНИС'га на којој је 
био и Бора Барух као секретар 'Удружења, по'I-ом Љубиша Илиh 
као члан управе, Серrије Дими'тријевиh као потпредседник итд. 
'У ствари орrанизатор обнове 'Удружења била је југословенска lШМУ
нистичка с'тудентска група, коју је ОРI'анизовао С, Димитријевиh 
заједно са свим ДРУI'ИМ студен'гима опозиционо усмереним, Може се 
реfiи да су у ово haC'1-0јање да се обнови 'Удружење биле укључене 
н све напредне народнофРОН-I-овске снаге које су биле ангажоване 
н у ширим процесима рада и деловања снмпатизерскнх 11 комуни
с-гичких Ј-рупа 

Повремено, на појединим ор! анизованим састанцима 'Удружења jYI'O
словенских с-r-удена'rа у Паризу, долазио је и узимао учешЋа у раду 
н Љуба Илиh који је Та]шђе имао и друта СlIожена Ј1 одr-оворна 
'јtlдужења 11 обавезе Он је тако непосредније суделовао .у раду 
"'ј.'дружења, као 11 ла скуповима и манифеС'l-ацијама припремаНИ1\l 
од стране 'Удружења, О МНOIJlМ акцијама и манифестацијама 'Удру
жења студената КОМУНИСТИ су се договорили у оквиру КОМУ;НИС'ГИЧ

КИХ И симпатизерских I-рупа, па су то касније СПРОВОДИЛИ у дело 

3адржимо се мало оmпирније на сачуваном Извештају Управе Ју
'lослове1tС1СО1 C1-yдeHTC1'O~ Удружења 11 ПарZLЗУ О раду 11 19350 10д" 
I{:ао Jt 'На условима у којИi\Iа је ради.ло ово 'Удружење 

На самом пuчетку Извештај а говори се о ,неповољним ОКОЛНОС-l"1lма 
у којима је изабрана нова 'Управа чија је акт·ивност требало да се 
одвија после једнОЈ' периода у коме је "нормални рад у 'Удружењу 
био онеМОЈУћен услед репреоија које су наступиле после :Марсеј
скщ- атентата"" 'У тој ПОЛИТИЧЮ! сло:женој атмосфери нова управа је 
ОД Ilре'fХОДНl.' примила "једино Ilс'!зrr' 'Удру)!(ења, непотпуна правюIН 
н ДУI' ОД 65 франака", како дословце с-тоји у поменутом Извештају, 
а то значи да је морала ПРШ{'Ј'ично да крене из почетка, у погледу 

ОРЈ-аннзовања или окупљања, припреме проr'рама, уз напоре око 

"оздрављења" ,незаводне материјалне СИ-Т'уације и С'Ј-варања основ
них услова за рад Ситуација је била утолико деш·шатннја што су 
нове организ:,_щионе мере и избор Управе извршени неrде у пролеhе 
1935, па је радна периода, /Ј{ако пшпе у Извештају "била н:раћа 
Her'O ли обичноl<. А што је још важ!није рад 'Управе, па и: "Удружења 
I{ao цеШlНе, био је утолико више отежан Ш'I'О је број ранијих чла
нова сведен на 1\шнимyr.r, па је ваљало организовано прис-rупи'I'И љи
ховом ан:т-ивирању уз обухватање нових чланова и омасовљење 
"у дружења Осим ТОЈ'а, У дружење је испрва радило у условима када 
нису МОI'ле да се успоставе званичне везе са пос-rојеhим С'I'Удентским 
удружељима у земљи, око чеЈ'а је Управа била ангажована . 
Нећемо погрешити ако кажемо да је С Димитријевиh, заједно са 
Б Барухом, Б Благојевиfiеi'o'l 11 ДРУЈ-има био обновитељ 'Удружења 
југословенских студената у Паризу, Нова 'Управа са њима на челу 

265 



Ј\10рала је да предузме опсеж:не мере у циљу оживљавања рада 

овО!' Удружења на више различи-тих подручја, 

Из Извештај а се, поред ос'талог, види да су одр}кана три редовна 

CaC'I-анка и да је на једном од њих, што је посебно значајно, вођена 
деба-I'а о питаљу студеНТСКОЈ- уједињења, тј, о ликвидирању lIЈуго
словеНСl{QI" АкадеМСКОЈ !националноr- С'тудентскоr- удружења" које је 
тада створено од Посланства, у разбијачке сврхе. СматрајУЋ:И питање 
студентског уједињења прворазредним политичким: ПИ'I-ањем, С, Ди
митријеВИћ који је својеручно писао Извештај, даље прецизније 
подвлачи да је цепање студентск:их редова услед деловања поме
нуте профашистичко-национаЛИС-l'ИЧl{е орr-анизације била опасност 
коју је требало отн:лонити. Наиме, тада је постојала тенденција да 
се створи и ПраВНИЧI{Q 'Удружење које би, како се прецизира у 
Извеш-тају, "било потпуно одвојено ОД постојеhеr' Удружења'" које 
је обухва-гало студенте свих СТРУl{а, ШТО је успешно спречено 
захваљујуhи по свој прилици деловаљу истакну-гијих чланова нове 
'Управе, Нова 'Управа удружења водила је борбу против реаl{ционар
ног ЈугословеНСКОI- Ан:адемскоr' национа l1HOI' удру_жења када су, упр
кос отпору н потешкоhама, створени УСЛОВИ за њеIОВУ ликвида
цију. Ово је У'1'олика значајније што је АкадеМСIШ студентска удру
жеље било режимско II окупљало је национаЛИС-ГИЧЈ\:И оријентисане 
студен'те, 

Насупрот Југословенском Академском националном студентском уд
ружеЉУI које је haC'I-ојало да на основама подвијања према струк
'Ј'Урама - разбије јединство студентских редова - деловали су сту
ден-н! правници, тежеhи окупљању на народнофРОНТОВСIПП\1: осно
вама, Поменуто Академско удружење је уr-лавном окупља ло студен
Је медицине, технике и ДРУI-ИХ уr-лавном мање ПОЛЈ1"I'ИЗНРаних стру

ка, Тatш је, на пример, :медицинар Ј _, који је l{асннје прешао на 
позиције НОВ-а, био један од барјактара ове националистички ра
сположене и усмерене групе, Међутим, тим релативно малобројним 
cHar,aMa врло успешно су се супротставили студеН-I'И правници, који 
су већ према природи својих студија били много више политички 
УПУћени, па је скоро природно што је највеli.и број опозиционо н 
aH-I-нреЖЈlмск-н расположених младих људи потицао управо из тих 

редова, 

Наrласимо да је, поред ових наС'10јања, Управа удру}н:ења јУI'ОСЛО
венских студената у Паризу, у врло н:ратком периоду од пролеhа 
до лета 1935 .. Iодине остварила више конкретних аНIажовано-поли
rИЧIПIХ акција Једна од њнх је: издавање ПРОIласа којим се осу
ЈЈује рад ,депача студеН-IСIПIХ редова, с-твараоца овог 'Удружења", и 
у љему објављује Ј[скључнвање седморице актера тих реакционар
но~сеКIашю!х -генденција,* што је наставак напред поменутих :на
пора и борбе за очување јединства студентских редова на основама 
прогресивне и ОПОЗ:ИЦионе народнофрон-r-овске оријентације. Потом, 
Управа је према наВОд'има из ис'l'ог документа: протествовала про
-r-JШ хапшења С'I'удена-r'а, Ш-I0 је супро--гно закону, као и поводом 
оr'раничења слободе школовања у иностранству, 'У томе је, без 
сумње, била садржана наr-лашена политичка компонента деловаља 
нове Управе удружења 

• ПО:'IСIIУТJf ПРОI.'ШС, у ПIlДУ лстюt, са lI;\НШllма ССД:НОРIIЦС НСКЉУ'lСllllХ студсната 
добио јс С, Дllмнтр1lјеПIlI, 113 :!Ј)XlШС KOi\11fIlTCPIIC 1I љсгову К()1шју чун:! у С110јОј 
збllРЦЊ 
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Саставни део садржаја рада ОВОI' Удружења чинило је одржавање 
разних предаваља, н:.ао и активност на музичко-хорсн:ом пољу и 

сличним видовима l{ултурно-ствара.лачког деловања, Тако су, према 

ОВОМ Извештај у, у оквиру редовних састанака одржана предавања 
на којима су е Дим:и-r"ријевиh и Н, Лаm1Ћ rоворили о томе "Да ли 
је заДРУI'арство начин за решавање данашњих друштвених проб
лема", док је ДРУI-ОМ приликом Михајло Смирнов говорио "О дру
штву народа" 'Уз то, захваљујуhи вероватно аш-ажовању 'Управе 
удружења, l{ао и ширем И1нересовању чланства, за богатији музич
КО-С-I·вара.лачки живо'!-, створена је музичко-хорска секција, у којој 
су се, поред старих чланова "Јадрана" окупили остали студенти 

ПОШТО је Удружење било у неповољном материјалном положају јер 
је, као што смо напред истакли, наследила и извесно ДУI-овање, 
покренута је акција прикупљаља добровољних ПРИЛОI'а, потом је 
тражено од дужника да врате примљене позајмИ'це, а наплаћен је н 
део чланских улor-а Поред тога, Управа је у више :махова органи
зовано захтевала од одгаварајуhих установа јyIословеНСЈШI' Office 
scolaire-a и ПослаНС-I'ва неопходну ма'1-еријалну помоh, и према 
истом ДОКУJl.tенту "успела је да добије на име по'rпоре 100 фр од 
прве установе (Office scolaiI'e) и 300 фр н:ао ПОМОћ за С-Ј-варање 
хора од друге" (Јуr'ословенсн:о посланство у Паризу, Н Ц) - Та 
сн:ромна средсгва, поред ПРИЛOI'а и уплата чланарине, представљала 

су :материјалну основу за рад "Удружења јуrословенских студената 
у Паризу 

Припремане су и разлачите културно-уметничке Щ{ЦI'rје и мани
феС1ацнје од стране 'Управе и чла'fIOва 'Удружења, Једна од љих је 
била и изложба СЛИl{а јУIослоnе.нСЮIХ уметника који су се у '{-о 
време налазили у овој мстрополн модерне УМС'I\ност:и На нзложби 
орr-анизованој 1937 Јодине, која је окупљала најзначајнија имена 
наше савремене уметности, поред осталих, учес-гвовала је и Љубица 
СОЮйi са серијом драl'оцеНltх ЦР'lежа са бувље пијаце, потом Васа 
Поморишац, Бора Барух и Пеђа Милосављевиh, који је радио као 
секретар Јуrословенског послаНСl-ва у Француској, Занимљиво је да 
је С Димитријевиh сачувао две фотоr'рафије са излож:бе [која је за 
то време била репрезеНI'а-Ј-ивна и представљала cbojebpCI-ан досађај 
за наше rьyдe у Француској, Са тих фО'1'оr-рафија се види да је на 
нзло:ш:бн учес-r'вовао и Васа ПОj\lоришац на пример, -I'e тако оне 
представљају својеврсно сведочанство о њеном одржава:њуо 

Од 1935 до поче'I'ка рата променило се неколико управа на челу 

Удружења јУГОСЈIOвенских студенаlа у Паризу Председник једне 
од љнх бllО је Павле Савић, а друrе Миодраr Ђорђевић МИКiJ'ща, из 
породице земљорадника десничара, који је истовремено био Hapoд~ 
нофрон-rовски оријентисан Ј[ врло присно И непосредно сарађивао 
са студеН-НПiIа комунистима, чије је CI-аВОве у основи прихватао, а 
њихову демократску суштину чак и симпатисао, Активнос'гима у 
"Удруж:е:њу ПРЈ'ШЉУЧНЛИ су се касније iI Бor-дан Кризман, из групе 
студена'I'а Хрвата и Словенац Долфе Вor'елни.к 

'Удружење је иначе све време било под утицајем студентске пар
НIјске ОРIанизације из lюје је потицало I-лавно ан:ционо језгро саме 
Управе, С, ДИМИ-I'ријеВИЋ је непосредно ути.цао на н::реирање политике 
IН основних смерница рада 'Удружења у време када је био сен:ретар 
овог партијскО! руководства (1935-1937 и 1938-1939) дају!;и боју Ј! 
тон свюиј :иниција-I'НВН 
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П~и резимирању појединих резултата у оквиру рада Удружења ју_ 
гословerн:ских CTyдeH~Ta у Паризу уочавају се и истичу у првом 
реду: моменат осваЈаља 'Удружења од стране и:омунистичких и 
народнофрон-товских cHar'a, потом, формирање нове управе \и усме
раваље ак'1'ИВНОСТ~ с њене стране, као и стварање јУI'ословенСКОI' 
студентског парТИЈСКОI' руководства и ВИШе Н:ОМУНИСТИЧIПIХ симпа
тизерс~их студен'1'СЮ1Х група, У том обухватном и разноврсном раду 
могл? Је БЈ-НИ и ситних пропуста, али је ,најва:ж:није да је оријен
таЦИЈа ОВОГ Удружења била ПРОI"реаивна, 
Додајмо овде да је до првог сусрета и познанс-r'ва између Бориса 
Кидрича и Серr-иј а Димитријевиhа, које ће се после К.идричеВОI' 
поновнOI- доласка у Париз, на повратку из Москве, претворити у 
дубљи другарски и сарадничн:и однос.' дошло неrде I<:рајем 1935", или 
::;очетком 1936. r'одине~ ":( време K~дa Је Кидрич Ј(ао секретар СКОЈ-а 
ооравио у Па'рИЗ~, ТаЈ Је cy~peT оно у свему радни и информативно
-пою~тички, Јер Је ДИ1'vш-!'ризеВИfi онда, поред остарor-, био и секре
тар Југословенске парТИЈске студеНТСI<:е ОРI'анизације У том свој
с'тву, по директиви пар:-иј~, Димитријевиh се повезао са Кндричем, 
~идимо из разr'овора КОЈИ Је вођен са Бибером "ЧИНИ ми се да нас 
Је r:овезао члан Политбироа Хенри (Ловро Кухар), рекао је Дими
'I'РИЈевиfi Д. Биберу, Тада сам и~ложио друrу Кндричу стање наше 
студеН1сн:е паРПЈЈСI<е организаЦИЈе ]Ј љен рад, примајуtш директиве 
за даљу акт-ивност на овом пољу" 

Том ПРИЛI'IК01'l'l. дошло је до неколико састанака и ра:новора између 
ова два nap'I~HJCKa радника и револуционара, На сваком од љих они 
су, поред ;:титања о раду помеНУ-1е студентске организацнје* и 
1 дружења Јуr-ословенских студена-та у Паризу, додиривали и проб
леме рада и деловања Међ?,народног студентскor" }шмите'I'а против 
рата и фаШlJзма, у коме Је o~ пролеhа 1935, ДИМИ'1-ријеВИЋ био 
с'гални представнИI<: илеI"аЛНОI- дnословенскоr- С'Ј"уден-гског IШМУНИ
С"ГЈ-1Чl{оr- ~OKpeTa, а за шта се Кидрич посебно ИН-I-ересовао, Уз -то, 
CB~Ka~<o Је било речи и о раду у оквиру југословеноке подсекције 
КОЈа Је истовремено била ~овезана са ЦК КП Јуr'ославије и Фран
цуске комунистичке парТИЈе За све го, без сумње, било је потребно 
~ише сусрета и раЗI'овора између два револуционара у циљу уза
laMHOI- информисања и подроБНЈrјеI- упознавања 

УЧЕШЋЕ НА БРИСЕЛСКО.Ј МЕЂУНАРОДНОЈ 
КОНФЕРЕНЦИЈИ ОМЛАДИНЕ ЗА мир 

С, Димитријевиfi са БеОI"раДСКОI" у-ниверзи-rета је, као што смо нап
ред напоменули, пос'I-ао стални представнин: илегалног јуr'ословенског 
cTYAeh-rс~or" КОМУНИС'I"ичког покрета у Међународној студентској ор
Ј анизаЦИЈИ ПРИiJ1В рата н фашизма н то од пролеhа 1935 до сеп
тембра 1937, годи:не О томе на свој начин ПИШе Тодор Вујасинов:ић 
истичуhи да је од Покрајинског Комитета тражено да се у Фран
ЦУСI<У леr,ално упути један С'Iудент који би тамо могао да се задржи 
дуже време Он би, према његовом публикованом сведочељу тре
бало ваљано да познаје прилике у земљи, а у првом реду у 'омла
Динском и студен'I'СКОМ: покрету како би могао да уђе у руководство 
Међународне студентске орr-анизације за борбу против рата и фа-
• I<:ССРОI'С' )ЮnllЈа РаЗГОDора са др CeptlljCM ДJfl\1!IТРllјСЩtћсм (IЬСГОЛI1 YTIICЦlJ о 
Ј(lIдрlI'rу као '!опену 1t другу), у 1I11Ду IIзЈаllе дате Вllберу, 

268 

шизма "У доr'овору сТрајком Сгаменковиhем и Јоцом (секретар 
Земаљскоr' бироа КПЈ тзв, Зембиља, Ђорђе Ми-rРОВИЋ) решили смо 
да '1'0 буде Серr'ије".* Тако је с. ДимитријеВИћ представљао и сту
денте Београдског универзите"I'а, као и цео јуr'ословенски напредни 
студеН-I-СКИ покрет у овом значајном међународном форуму, 
у -1'0 време је Светска студентска левичарска орr-анизација са се
диштем у Паризу, односно Међународни студентски комитет против 
рата :и фашизм:а, била у рукама напредних комунис"rичких снага, 
Ова у свему прогресивна светска студентска орr"анизација је у јесен 
1935, r'ОДЮ-lе донела акциони план и програм борбе против рата и 
фашизма, а дала је и свој значајан допринос у припре1\Ш бриселске 
Међу;народне конференције омладине за мир, !{ао и касније женев
ске конференције, У изради '1'01- акционOI' проI-рама борбе** непо
средно је суделовао и поменуп! учесник у београдском илегалном 
студен'1'СКОМ КОМУНИСТИЧIЩМ покрету, Окосницу '1'01' прor"рама чинило 
је настојање усмерено у правцу уједињења свих проrресивних снаI'а 
с"r'удеНТСI<:е омладине у одбрани и очувању мира 
Поменута Међународна студентска организација, l{ЗО што смо нап
ред истакли, била је један од иницијатора и оргаЮlза'1'ора Међуна
родне конференције омладине за мир, одржане 29. фебруара и 1, 
maP'1-а 1936. године у Брислу. 'у раду ове конференције активно су 
учествовале, осим комунистичких 11 нен:е друге народнофронтовски 
оријентисане, ПРОКОМУНИС'ГИЧI{е, социјалистичке 11 ,напредно усмере
не организације из више земаља; оне су биле не само званични 
учесници већ. су се пред светским јавним мњењем показале као са
зивачи и непосредни ОРI'анизатори 

Овде 'греба ПОДВУћИ да је 'Удружење југословенских студеню"а у Па
ризу делегира ло СВОЈ" председника С, Днмитријевиhа О свом леr'ал
ном преДС-I"авнику из иностранства Удружење се званично изјаснило 
на пленарном састанку, l{ада је за делеI'а"r'а предложен и Шем:за 
ДеРВЈШIеВИh, који је иначе тада био народнофронтовски оријентисан. 
у Брислу је председник Удружења југословенских студената у Па
ризу добио партијску везу са Ивом Лолом Рибаром, l{оји је био 
једини делеr а1" омладинскor' н студеНТСКОЈ- напреДНОI" покрета из 
земље, "ПОС-I'оји могупност да је он био деле га"!' не са::\-ю београдских 
с"гудена'r'а, већ и неке ДРУIе напредне омладинске орrанизације из 
земље, 1<:ао .н, пр, заr-ребаЧЮIХ с-тудената. ,Н, али је сасвим извесно 
да осим њеrЋ и помеНУН1Х делегата из Париза, jyr-ословеНС1\:И омла
дински ;и студентски КОМУ;НИС'ГИЧI<И покре-г није iИмао других пред
ставника на бриселској конференцији.* 
Да би Лола Рибар и Серrије Ди:митријевиh l\10r-ли несметано да се 
припремају за своја иступаља, да дотерују и УСl{лађују своје ре
ферате и да се међусобно 'Консултују и ДOIоварају, они су другOl" 
помеНУ'ЈОГ представника 'Удружења јуrословенских С'1-удената у Па
РИЗУ Ш, Дервишевиhа предложнлн за члана радног председништва 

у коме су биле заступљене све делеr-ације, То им је омоrУћИЛО да 
слободно раде iHa текстовима својих рефера-r'а Iюје су заједнички 
усклађивали, уносеhи одређена прецизирања_ Колико се с. ДJIМИ
тријевиh сећа он је донео I'О'1'ОВ прекуцан -теКС1' свor" реферата, а 
И, Л_ Рибар r-a је написао у Брислу 

• Т. ВујnСIШОDlIll. МУ'шс ГОДIIНС. спјетдост, сарајево, стр. 116. 
•• Др С, ДШlШТРllјеШlli. Сеlшња О МеђУllaРОДllој l{оltфеРСIIЦllјll зn :ШIР •• , Сеlщња 
узсо М, BacltII Заведена у АРХIIВИ РnДIIII'IКОГ покрета ЈугосmшJljе фонд МГ I1, 
26,88. 
• ИБIlД., СТР. 2. 
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На самој конференцији по првој тачци поли!'ички рефера-l' одржао 
~aM ја, а по другој тачци ОРI-анизациони реферат одрж:ао је дру!" 
Лола Рибар", стоји дословце у забележеним сеli.ањима С. Димитри
јевиЋа,. Ово најбоље MOIY да потврде материјали са конференције 
уколико су сачувани, јер се међУ Н,Јима по свој прилици MOIY про
наfiи стеНОI'рами и два поменута рефера'I-а, ШТО би ОТН:ЛОНИЛО неке 
недоумице и ПОI-решна указивања на садржај 'Ј-ИХ реферата (Милица 
Дамјановиli.). На основу 'I'ИХ рефера'I'СЮ..{Х lекстова IKoje су Лола Ри
бар и С, Димитријевиfi заједнички ускладили, могла би се тачније 
прецизирати и појединачна улога и фую{ција ових делеI·ата. Једно 
је извесно да су ови реферати били врло запажени по критичкој 
смелости и ОДЛУЧНОСl1И са којом су УI{азивалн на ·растуВу опасност 
од фашизма, iHa потребу уједињавања СВИХ ПРОI-ресивних снага на 
наРОДНОфРОНТОВСЮ1М основама, што је ДимитријеВИћ врло интензив
но заговарао све време бављења у Паризу, а нарочито у време одр
жавања конференције, У те реферате била су уграђена и значајil-Ia 
борбена искуства и сазню,ье из тада вев врло развијеНОI- револуцио
нарног покрета беоr'радсн:их с'гудена'I-а афирмисано г rи у међународ
ним релацијаl\Ia. Димитријевиh је у свом реферату у првом реду 
r-оворио о ПОЛИ1~ИЧКИМ приликама и с-т-удентскнм борбама у Југосла
вији, користеli.и верова-Т'но поједине елементе из своје С'I-удије "Ис
куства партијског рада у Србији и Мю{едонији" А искуства београд
СКОГ студеН'I-СКОI' ПОl{ре'I'а која су била врло дрщ'оцена t КОрИС'l'ила 
су му и за оформљење реферата, појединих ставова и Iледишта, 
Уосталом сва су 'I-а значајна и у прю{си проверена искуства илегал

НОЈ с тудентскоI- КОМУНИС'Т'ичкOI- ПО1{рета на Беоr-радском универзи
l"eTY непосредно примењивана код свих студената који су ак'I"ИВНО 
ПОЛИТИЧffiИ радили и у Србији, Црној Гори Ј[ Босни и Херцеговини, 

При крају ове бриселске Iшнференције догодила се једна мало нео
бична незгода, јер је доне'I-а одлука да се радно председниш'I"ВО прет
вори у стални Биро н:онференције; а то је значило да би онај треви 
делеr-а-т' н:ога су Рибар и Димитријевив на известан начин удаљил,и 
од себе и изоловали, '{-ребало да уђе у састав тш- врло ва:жног међу
народног омладинског форума Два поменута делеI-ата комунистичке 
омладине и С'{'удената БеОI'радског ую-tВерзи'ге'I'а то нису никако 

моr-ла прихвати-ги, па су после донете ОДЛУI{е одлучно ин-!'ервенисали 

код предсеДНИШ-I-ва, 'Ie је извршена измена, "тако да је у С-I·ални 

Биро конференције у име југословенске омладине ушао СеРIлје ди
митријевиfi" - стоји дословце у изјави коју је у виду севања забе

леж:ио М. Васиh 
Нагласимо да је Днмитријевивев избор у стални Биро MeђyrнapoДHe 

конференције омладине за мир представљао једну врсту легализа

ције њеГОВQI' члаНС'I-ва у меlју:народним омладинским организацијама 
будуhи да је он још од 1935, I'одине био делегиран као сталнн пред
ставник lилеI'алне јуrословенске студеНТСI{е I{QМУI-шстичке ОРI-mrиза

ције у Међународну студентску ОРI-анизацију против pa'I-а и фашиз

ма У Паризу, А I{O r·a је делегирао у ову Међународну организацију? 
Можда ЦК СКОЈ-а, илегална студентска комунистичка ОРI-анизација 

на Београдском универзитету, ИЛИ ЦК КПЈ, Дими-r-ријевив то не 

зна_ - "Ја сам добио диреl{'ЦШУ од члана Политбироа КПЈ Ловра 

Кухар?, познато!' књижевника Прежихова Воранца да се повежем 
са КОМУJfИСТОМ Андре Виктором, румунским С'I-удентом из Бесараби-

-+ 

је, иначе руководиоцем ове организације"* - додаје С Димитрије
виfi у једном од каснијих разговора који смо водили са њим" 
"Исто тако избор АIЩИОНОГ одбора с'гручних с-т-удентских удру:жења 
Беоr-радскоI' универзитета за члана Cbe-Т-СI{е C'I-уден'Т'ске организације 
за мир, слободу и !{ултуру, за време ове конференције, 'Т'акође пред
ставља само леr-ализацију тог чланства, јер је Акциони одбор иле
I-ално вев од пролеhа 1935_ године мојим делеr-ирањем у ову органи
зацију био присгупио истој, оф 
Пошто смо навели горњи исказ у јшме се помиље АКЦИОЮI одбор 
стручних студентских удружења БеОI-радског универзитета, забеле
жен од стране М _ Васиli.а, тражимо да нам Димитријевив неке поје
диности у вези са тим мало појасн:и и прецизира 
Према његовом ауторизованом казивању Акциони одбор с-гручних 
с'тудентских удружења БеОI'радскоr- универзитета, или Акциони од
бор студената, не може се у свему тачно се'ги'ТИ зваНИЧНОI назива, 
био је леr'ализован још 1934, I'однне, (Тај Акциони одбор, у другој 
прилици, сазвао је веЈП1КИ састанак у Физичкој сали ФИЛОЗОфСКОI
фаКУЛ'I'ета (Капетан М'ишино здање) на коме су учествовали предс
тавНЈЩИ студен'ГСКИХ удружења, на пример, медицинара, агронома, 

-I-ехничара и сл, l{ао и Побратимства и др, На 'Ј'ОМ: састаН1{У се, поред 
осталог, расправљало и о различитим студен-i'СКИМ питаљима и проб
лемима), "Ја сам тада на неки: начин био илегални представник ју
гословеНСКОI С-Т'удентског комунис-rИЧ1{оr покрета у Међународној 
орr'аrњизацијн против ра'та и фашизма у Паризу и -['о од лролеhа 
1935 године, Са мојим уласком у стални Биро Међународне омла
ДИНСI):е конференције као представник јУI'ослове-НСЮ1Х студената -
леr-ализовало се чланство беOI-радског c-rудеНТСl{QI- КОМУНИСТЈ1ЧКОI
покрета у поменутом међународном С'гудентском форуму" 
Ту ДИМИ'I-ријевиfi додаје да су илегалне С'туден'rске Ј{омунис'rичке 
организације из Немачке и Италије послале своје делегате на ову 
конференцију, На бриселској конференцији је доr-оворено да се не 
објављују имена делега'I'а из оних земаља 11 покрета који су били 
и.леr-ални или полулеI-ални 

у вези са овим само по себи се наметнуло шнање: како је дошло 
до Tora да С. ДИМИ-I'ријеВИЋ буде упувен у Париз и 'l'aMO по дирек
-тиви Ловра Кухара буде укључен у Међународну студентску орга
низацију против pa·I·a и фашизма? 
О намери да се С. Димитријевиfi упу'ти у Париз недвосмислено све
дочи и rшсање Тодора Вујасиновива које смо напред цитирали, А 
КaIЩ је до 'I'OI-a дошло за сада се може само претлостављати, Ј едно 
је извесно - половином '1-ридесетих година илеr-ални С'r-удентски ко
мунистички покрет на БеОI-радском универзите-rу био је најразвије
нији у земљи, Имао је велики број организованих паР'rијсК'нх и 
симпа'I'изерских Ј-рупа, борбено се, још од поче-I-I{а тридесетих годи
на, потврђивао у бројним антирежимским демонстрацијама, а оства
ривао је и сваковрсне ПОЛЈП'Ј1ЧI{о-опозиционе и ДРУЈ'е борбене ак-

• 1\1р Н. UHCTItODJlI., У'lсшlIС с. ДII:'ШТРllјспцllа на l\IсЈ)ј"ШЈ.родној ЈtОllфСРСЩНlјl1 
омлаДI1IiС за МИР, Наше стпараље, 1978, 5-6, стр, 116-118, 
• др с. ДНl">lJIтрIIЈеJlIIII, Сеlщња о I\Iсl)УIШРОДllој I(Ощl}СIН:!IЩllјн за :\IIIР, ОДРilШllоЈ 
29. фсбруара ц 1. ;lIарта 1936 .. ГОДШIС У НРIIС!lУ, Ссl1ан.а узсо 1\1, BaclIl" IШРII:I 1965., 
стр. З. 
у IШСlшјсм раЗIОПОРУ (Х пар, !Ј. 1I 1986,,) с. ДIIМI1ТРIIjСIIllI1 наllРСД IШIIСДСIlIt 'rel;:Cl' 
ItОРllгујс 1I ПРСЦI1Зllра IШ C!ICitCIII1 l1аЧIIII: .. Нсто таl{О долазан ДС.'lсгата бсограДСШfХ 
С1'УДСllата за 11РС:\IС опс IШIIФСРСIIЦJlје, тан:оlјС IЈрсдстаllJьа HClt;'.' прсту УI(Љ;'."IСЉU 
jyrocJIonellcHor' студсllТСIШГ IJOI~pCTa у студснтску l'I1сЈјУIIUРОДIIУ оргаflllзацl!jу, у 
Itojoj са;'!I IIлеГUЈIIIО ncl! ОД проJlt!I,а 19З5~ нрсдстаП.'LUО јУГО('ЛО!ItШСШI СТУДСНТСКII 
реПОЛУЦlIонаР1I11 I10Itрет" 
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ције, У 'Јој СИ'Iуацијн је по свој прилици Политбиро ЦК КПЈ или 
руководство СКОЈ -3, или неки ДРУI-И виши форум, затражио од 
Покрајинског комитета за Србију Да одабере и предложи једног де
легата, А ПОЛИТИЧКИ И орr-анизациони секре-т'ар ПК за Србију, који 
су лично познавали идејно-марксистичн:у и политичи:у изграђеност 
С. Димитријевиhа, опредеmrли су се за њега, iимајУћИ у ВИДУ креа
'гивне МОГУћ:НОСI'И ОВOI- кандидата Тако је он, вероватно, на њ'Ихов 
предлог и упуhен у Француску, 
Напомињуви да на Међународној конференцији омладине за мир у 
Брислу нису присуствовали само представници КОМУНИСТИtfКих него 
и свих других прогресивних покрета и организација из низа земаља, 

Димитријевиh овим речима оцењује учеШће на самој конференцији: 
"Велики успех представљала је сама чињењица да су на ову кон
ференцију дошла три легална делегата револуционарне југословенске 
омладине Мада сам на конференцији нас-rупио под правим именом, 
што ве се сигурно наhи у материјалима коференције у Брислу, ор
ганизатори конференције су се постарали да се имена представника 
студентских организација из земаља где је комунистички покре'т био 
ЛРОl'ањан не објављују у штампи" 
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БОРИСJIАВ БJIАГОЈЕВИЋ 

о неКlI.II' aClleKlllll.llla деловаiьа Југословепског 

удрУЈlсења СluудеuаiUа у ПаРll1У 

Пошто сам више пута цитиран без вешш:е заслуге, хтео бих да по
;\!енем једног свог, друга који је уствари, највише заслужан што 
није дошло до цепања 'Удружења у Паризу" Он није био члан пар
"Гl1je ни онда ни данас, али је својим ehePI-ИЧНИМ др:жањем физ~rчки, 
а још више речју и деловањем, спречио ИЮ'Щl1јативу Амбасаде Кра
љевине Ј УI'ославије, Реч је о професору Николи Оr-епановиhу, про
фесору ПравнOI- факултета у БеОI"раду, који је, заис"га, имао највише 
заслуга да смо успели да сачувам о јединство нашег 'Удру:щ:ења сту
дената у Паризу" 

Х'гео бих да подвучем да у свим нашим разговорима о историји 
студентског покрета не би требало да заборавимо 11 удео ман:ар ко
лико малог броја професора, нас'гавника. асис"!'€ната и администра
'I-ивног особља на факултетима, који су пру:ж-али ПОМОћ СТУДО:НТСIGIМ 
акцијама. Једна од политичких ан:ција нас у Паризу била је да су, 
на пример, у дуплом дну carнДYH:a пронесена Лењi'Iнова дела у Југо
славију" Била је то значајна политичка акција, иако данас то не 
изгледа тако, Онда је то нешто било. Онда I-сада је Бата 'Увалиli то 
чинио, Јеада је то његова жена чинила, А она је то урадила јер је 
била вел:ю{и активиста у Паризу, једна од најактивнијих људи у 
политичком: раду, Ангюковала је и нас и уводила у 'I-ај рад" М·ислим 
да '1'0 треба подвуhи, јер је то заиста био одређени партијски рад. 
Пре но Ш-I-О сам постао председник Удружења претходило' је испити
вање, ПОЛИТИЧI-са припрема. Мене је, уствари, ДРУЈ" Милован Ђилас, 
били смо школски другови, l'ypHYO У политику, јер ја за њу нисам 
био предодреljек Био сам из боље породице, добар ђак и I'ледао сам 
на време да завршим 

Припремала се прослава светог Саве у Паризу, Вило је то 1935 го
дине, а орr"анизовала ју је краљевска Амбасада Ми смо сматрали 
да "т'о треба да онемогувпмо па смо прво издали .ле-гке, па смо :их 
напољу раздавали и покушавали да спречимо Французе да уђу у 

салу_ Они су !Ипак улазили, И неки наши људи, Али, и М'И СМО 
ушли У салу, ла смо онда мало викатIИ, лупали и тако oHeMOIyha
вали прославу 'Го је била политпчка акција, ПОЛИ'!"J.Iчка лровера~ 
Кад I-ОВОРИМО о светом Сави, да, уепу-т', поменем да смо ми, у осло
бођеној земљи, 27. јануара 1945, године, ОРI-анизовали прославу све
тога Саве У згради У Iшјој смо јуче имали пријем, овде, у Београду_ 

L Текст редшоnала реданднја. 
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Ј,а сам био помоћник другарице Ми-гре Митровиii, тадашњег :минис
тра просвете, био сам задужен по државној линији, а ДРУI' дероко 
по уметничкој, Нацр·гао је био и једну већу слику, од 6 метара која 
је била тешка, па је стајала мало HanНYTa, Био је то велики пријем, 
званични, управо поводом прославе cBeToI,a Саве. E'I'o, 'ган:ве су биле 
промене које смо доживљавали~ Шта је добро, Ш1·а није, о '10ме Ђе 
суди'l1И будуl1.е rенерадије, 
Дуl'О сам провео на Универзитету, 48 {"одина а, једноставно, X'Ieo 
бих да говорим о једном човекуо Поред напредног Рек-гора, друга 
Драrослава Јовановиl1.а (њије реч о Слободану ЈовановиI1.у), ХОI1.У да 
н:ажем да је било још професора који су морали да буду !Нека врста 
покривача - гаранта нашим зборовима, који су морали пред поли
цијом да гарантују за ред и мир_ И, човек који нас је највшuе 
покривао и кога смо најчешhе користили за тај посао био је про
фесор ПраВНОI факултета Милан lКујовиI1., добар човек, из добре 
фамилије. После ра'га одвео је једну с'гудентску организацију, групу 
CTYAeha-r'а, у Женеву, да види Палату Организације Уједињених на
ција. Тамо I'a је срео брат, који је био ПОлитички емигрант, И бра
'гови пријатељи, па је донео једно писмо овде, фамилији. Нашли су 
му ТО писмо, био је осуђен и отпуштен с Правног фан:у.л-lета, односно 
пензионисан, тај Милан )l{ујовиh. Исти, 
Хоћу да истакнем да смо га ми сви поштовали и после тога. Данас 
он ужива пензију и још увек је жив, а ја желим да I{юкем да би у 
оцени људи требало да узмемо све периоде њихових развоја, Да бу
демо праведни, Има различитих ситуација у којима су се људи :иа
лазили" И млади и стари_ Ситуација лаких и 'гешких, И има МНОТ'О 
што-шта што би требало да Dпишемо из живота iНашеr- Универзи
тета, 

Добро би било ако бисмо покушали да прво сагледамо етапе развоја 
Универзитета и наnpедног С-I'удентског покрета, да покупимо све 

чињенице ,н ОIШJlНОСТИ, да 'rражимо ко мо:же да нам да највише по
датака, Добро је ово ш·rо смо до сада урадили аЈШ, мислим, да би 
-I'ребало СИС'I,ем.атски да почнемо да прикупљамо грађу о појединим 
одређеним етапама, чињеницама, или појавама које су биле, Ка!Ш 
су биле и 1{Ю{О су се одвијале, ш'га су тачно и колико значиле у 
нашем развоју, на 'Универз:итету, 
Рече ми Ректор да ће током ове две године наhи финансијских 
средс-гава и ангажовати људе, мислим 1'IIНOI'e од нас који смо овде, 
и ДРУI'е који нису, да бисмо у једном времену док смо још у мо
I'уЋнос'1'.И: дали што је МOIуће више података, да оставимо што је 
МOIУће више за историју УнивеРЗКI'ета и :историју наше Пар-гијео 
Јер, мислим, Iније ма.ла ствар оно Ш'I'а је ова I{yha и људи који су 
радили у њој и кроз љу прошли, оставила народу. 
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СЛАВОЉУБ ПЕТРОВИЋ-ЋЕРА И БОЖИДАР РИСТИЋ 

Београдски УНlIверзишеUl 11 завll.шјне аКUluвносши 
његовllХ СUlудеНalllа IIЗ Нllluа 

УТЈ.Щај ПРОI'реснвних идеја и велике политичке аНIажовalНОСТИ сту
дена-га БеОI-радског универзитета, осећао се CiНажно и у Нишу, на
рочито у периоду 1935-1940, Тај утицај је оствариван преко рела
тивно великог БРОЈа сгудената из града и његове ОКОлине Њихов 
тачан број се не зна, али по масовном учешhу студената у свим 
пол~тичким збивањима и манифестацијама оног доба, мОже се реhи 
да Је био завидан и да је огромна вehина била ПОЛИ'I'I1ЧКИ ангажо
вана, добро усмерена и повезана са ОС'I-алим напреДШ1М ПОЛИ'ГIИЧКИМ 
CHaI'aMa и срединама, Посебан допринос давали су покрету и актив
нос-ги нишке омладине народюr С'1'УД€НТИ, обогaliујуhи садржај те 
борбе и Ј;носеhИ динаl\'t!Изам, на исти начwн на који је то радио БУ 
у релаЦИЈама Београда и читаве зеМље, 
О масовном ~купљању и учешhу :нюIш:их студената у политичком, 
културном и завном :животу града говори и чmьеница да су студенти 

били у С'I'ању да. сами организују ПОлитичке сн:упове и протестне 
МИТИНI'е (као онаЈ у зr-ради Соколане противу Конкордата) затим 
културно-уметничке приредбе и академије, усмене новине у Учи," 
тељском дому, масовне излете и друге јавне манифеС'I'ације .. 
Према документу који је оставио један полицијски денунцијант, са
мо на помену Pa'DКY Вукиhевиhу студенту права из Ниша, погину
лом у шпанском грађанском рату, и поред забране полиције, било је 
септембра 1939~ године присутно преко педесет студената. По другом 
110дат!{у, на поч.е'I'l{У YCTatнKa (мај-септембар 1941. године) око 170 
СТЈ;'дената _ било Је активно анга:жовано у разноврсним аIЩијама пар
'Т'ИЈ€ и СКОЈ-а, да би веliина њих, одмах иза тога, кренула у парти
занске одреде, 

* 
>1: * 

Неки студенти су у свом [раду и ОКОлини били најактивнији за вре
ме школских распуста, а од 1939. rодине партијска организација БУ 
праI{т:иковала је да најаКЂивније међу њима шаље на политички 
рад и преlШ целе rодине, Садржај политичке борбе студената био 
Је, првенствено, окупљање напредне омладине за борбу против Ha~ 
дируhег фашизма, за одбрану земље, противу покушаја фашизације 
Југославије од стране Стојадиновиhа и. Љотиliа, противу издајни.чке 
владе Цветн:овић-Мачек, за демократске слободе, за солидарност 11 
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сарадњу са напредним СНЭI'ама Европских земаља УI'рожених од 
фашизма, 
Поента је била на широком народно-фронтовском повезивању са 
демократским и напредним круговима из грађанских партија, из 
сталешких, културних и спортских организација, Овај садржај 'lре
бало је остварк!'и кроз разноврсне форме прихватљиве за широк 
круг омладине уз сталну будност да се избеI1не cyьrњa и интервен~ 
ција полиције, 

* * • 

Нишки студенти су освежили и преузели ондашње туристичко друш

тво "Морава", које је било врло активно и за ондашње приљ:ике 
масовно, па су често организовали 'Изле'I'е у околину caMoI' I'paдao 

Та форма окупљања показала се као врло поrодна и корисна, јер 
су излети били изван сваи:одневне н:онтроле и доыета полиције, а 
истовремено су омогувавали садржајан политички рад са учесни
цима. Ови скупови учинили су да је гро нишких студената, као и 
веli..ина омладине, био добро обавештен о политичн:им приликама у 
земљи и I'лавним међународним збивањима, 

• 
• • 

Значајан успех су нИIIIКИ студенти постигли отварањем Народног 
универзитета у "Учитељском дому а то је уч'Ињено у сарадњи са 
напредним уЧитељим:а iНишког "УЧИТ€ЉСI<ОI' удру:жења и напредним 
покретом :ж:ена. На њему су пред бројном заинтересованом публиком 
држана предаваља и усмене новине са политичком, социјалном и 
културном тематиком, На предаваља и усмене новине позивани су 
истакнути друштвени и културни радници из Београда и других 
'места, а :напредН'И професори Б"У радо су се одазивали позиву ЮШI
ког Народног универзитета и у 'I"oj средини увек имали заинтересо
ване слушаоце. 

Севамо се нпр. доласка професора Кирила Савиhа, Си;нише Стан
ков ива и познатог карикатуристе Пиј ера Крижанива" Окосница тих 
предавања iИ разговора била је борба против долазевег фашизма, 
Организација спортског друштва "СOI<О" и скаутска организација 
често су коришfiене као место окупљања и активности нишн:е омла
дине па и НИШКИХ студената, Посебно је било значајно стварање, 
1939, I'одине, Тltз~ "Покрет!не библиотекеО од \Неколико С'I'отИ!на ода
браш!х КЊИI-а из области политике, економије и лепе књижевности. 
Те lUЬИI'е, су, уз прецизну ОРI'анизацију нишких напредних студе
ната, брзо ltружиле, из pyrn:e у PYlty, са кратн:щм роковима и масовно 
се читале. Полиција је наслуhивала циркулацију тих КЊИI'а iИ насто
јала да О'I'крије извор и организатора, али збо!' добре орr'анизације 
и строге конспирације, у томе није успела, 

• 
• • 

Студенти Ниша су били врло активни у прикупљању средстава за 
Црвену ПО110fl. Карактерис'т\ично је да је та акција била TaItO добро 
организована и политички припремљена. да су били ре'гки појединци 
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који су тражени прилоr' одбили, Прикупљање Црвене помоћи отво
рило ]е iНишким студен'Х'има широке могyfirн:ости за контакте са ве
ликим бро~ем радника, iИнтелектуа~аца, трговаца, зЗ!Натлија и дру_ 
ГИХ И то Је попримила обл.ик тра]ног ПОлитичког рада и утицаја. 
Многи углед~ грађани, l<О]И су У тешким: условима ОItупације и 
терора :неПРИЈатеља, пружили сна:жан И раЗНОВРС'lан отпор окупа

'I'OPY, а у послератном периоду социјаЛИСI'ичке iИзградње учеС'IВО
вали и дали свој значајан допринос, успоставили су са flапредШ1М 
радничким покретом и КПЈ трајну политичку сарадњу баш у том 
периоду и преко акције нишких студената. 

Треба наrласити да ту није било сеК'I"аштва и левичарења !и да су 
С'туденти најшире ОItупљање антифашис'Х-ичких и антира'lНИХ снага 
и политику Народног Фронта правилно схватили и ефикасно спро
водили Оваквим радом нишк:и студенти су у својој средини стекли 
велики политички углед, а у одређеним КРУI'овима остварили јак 
утицај, што је за судбоносне догађаје који су се приближавали било 
од непроцењиве важности. 

• 
• • 

"Уочи рата, у ltазнионама бивше ЈУI'ославије, било је све више осу
ђених напредних људи из разних ПОЛИТИЧЮ1Х и других средина. 
Као и у ДРУI-ИМ казненим заводима и у Нишу је отворено одељење 
политичких осуђеника_ Контакт са њима и УItазивање помоhи, доб
рим дело1t су усмеравани преко нишких студената. ПОМОfl у ,Достав
љању КЊИI·а била је драгоцена, Они су и тај поверени зада·гак са' 
успехом извршавали. 

• 
* * 

Нишки С'I'Уденти: су да.т! свој удео и у акцијама за популарисање 
и помов шпанској Републиканској Армији, Поред политичке ющнје, 
тумачења догађаја у Шпанији, у више, скоро јавних iИспраhаја и 
скупова веома популарнО!' с'Х'удента Ратка Вукиhевива (који је кас
није тамо погинуо као 1tапетан Шланске Републин:анске Армије) код 
студентске и средњошколске омладине, (створена повољна атыосфе
ра), а борбу шпанског народа толико приближмла борби нашеI' на
рода да је свака акција у том домену имала масовни одзив, 

• 
• * 

Политичюr рад нишких студената знатно је добио када су у Нишу 
1938" I'одине обновљени и реОРI"анизовани месни и окружнн комитети 
КПЈ и СКОЈ-а. Тиме је CTBOPetН јЮt ослонац за све разноврсније 
активности, диреltтан KOH'I·aKT са Партијом и могућност организова
ња студената у СКОЈ -у и у самом граду" 

• 
• • 

Те исте r'одине ИСIШРI'ШIвени су парламентарни избори за јаче УК
ључивање у борбу противу режима, Повезиваљем са другим нап-
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~едним снагама :и среДИiНама Удру:жене опозиције, студенти су нас'1'О
Јали да щ:)Крену. многе корисне ПОЛИтичке иницијативе и дају тон 
зборовима,-_,на I{Q]Иl\-Ш су разобличавани ненародни ре:жими. На сли
чан начин KOPJ-ШIliене су демонстрације организоване противу потпи
сивања Конн:ордата са Ва'I'Иканом. 

,. 
* * 

Широку антифашистичку аКIЛВНОСТ предузели су нишки сгуденти 
поводом Хитлерове окупације Судетске области и касније окупације 
целе Чехословачке. Поводом тих ДОlађаја одржавани су прогеСТЮI 
састанци и прављени спискови добровољаца за одбран;у Чехосло
вачн:е. 

,. 
* :;, 

Овакав интензи~ан, .разноврстан он обиман ПОЛИТички рад није било 
лако остварити Јер Је Ниш важио као бас-гион реакционарних поли
тич}(:их партија ЈНС и ЈР3, односно Њихових вођа Николе Узуно
виfiа :r; Драгише Цве'ги:овиhа, иначе Нишлија по рођењу" Поред Tora, 
Ниш Је као ПОЛИТИЧК'~1, економски и културни центар југа Србије 
имао стратешки ~начаЈ за режим, па га је овај многобројном и ква
литетном полицt;tЈОМ обезбеђивао, укључујуhи ту и специјалну по
лити::ку ПОЛИЦИЈУ_ Упркос томе, рад напредних нИlllКИХ студената 
ОДВИЈао .се из I'одине У ГОДИ!lУ све ин-гензивније и организованије 
захваљУЈуfiи пре cBeI'a добро] ОРI-анизацији и Партије и СКОЈ-а и 
личним квалитетима најактивнијих студената. Они су били познати 
и УIледни у граду, Политички УЗДИГНУТИ, образовани и културни су 
у сваком с.усрету са Нишким радницима и ИН'I'електуалцима дело
вали ДОСТОЈанствено, као саговорник чије се МИШљење ува:жавало, 

"'у хроникам.а ОНOI'а доба !Имена Ратка Вукиће:виfiа, Видака МаРIШ
виhа, МихаЈла. Палигорића, Наде TOl\U1li, Миле Ћорђевиfi, Душка 
Тасковиhа, МИЈе Петровиhа, Израела Тилка Хазана, Илије Крст.иhа, 
Ђорђа Лазаревиhа, [?] Вуцека, Владете Петковиhа, Вожидара Лешја
нина 11 друи,~ заузеhе истакнут? место међу великим родољубима 
и борцима КОЈИ су паљи у наШОЈ народноослоБОДилачкој борби или 
у борбама у Шпанији. 

Поред lIO.Менутих другова }{Оји су пали у НОБ и револуцији, у СВИМ 
генерацИЈама НfШlКИХ студена'га било је истакнутих ликова, -који су 
показали велику храброст, пожртвовање и изузетну активност а 
истовремено на факултетима су били солидни студенти и са успе
ХОЬ1 завршавали своје студије. Још увек се паМте имена Милета 
Виторовиhа, ПредраI-а Вучковиhа, Стеве Марјановиhа Љубише Ма
нојловиfiа, Добривоја МИТРОВИЋа, Велизара Пешиhа 'Љубе Стамен
ковиhа, 3ијаха Ајановиhа, ВИ:НI\:а Имперла, Владе П~повиhа, Кринке 
ВИ'I'оровиh, В:ладимира Паскаљевиhа, 3аЈ'е СтојановиЋ, и других 
у предвечерз е аПРИЛСКQI- рата и окупације организација НИIдЮ1Х 
C'ГYД~HaTa била је све масовнија, органи:зованија, а'К'1лвнија и пове
заНИЈа са студеН'I'има на БУ. Наводим о тој повезаности једно сачу
вано ;писмо студента права Данила Букиша упуhено студенту Мији 
Петровиhу а преко студента 3аге Сгојановиh, БУIСИЋ пише: 
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"СИГУРНО си видела да је у недељу студентски збор. За љега морате 
да пошаље-ге телеI-рам и у њему поздравите збор и ИС'I'акнете Јкељу 
да се настави сню!{на борба за очување универзи'ге'I'а и крваво сте
чена права, да студентски покре'г још више ојача за добро науке 
и народа. О томе обавести одмах Мију (примедба С. П. Мија Петро
ВИћ, CTYДeiНT права, у оно време -члан градског КОМИ'1'е'га СКОЈ -а и 
један од најактивнијих студената). Депешу пошаљите по могуhности 
још У седам са-I'И јер збор почиње већ у осам и тридесет". 
Из ово неколико реченица на брзину срочених и скриваних од по
лиције, види се степен високе ОРI'анизованости људи који су у овим 
политичким догађајима били ангажовани и као ефикасност у одр
::жавању I{Q!H'I-aIПЋ са снажним БУ који је у оно време играо тако 
значајну ПОЛИТИЧI{У улогу. 
Кулминација добре орга:низованос-ги постигнута је у првим месе
цима окупације, када су почеле припреме За устанак и прве дивер
зантске акц;ије. Радило се у изванредно тешким: условима јер је 
окупатор, обзиром на прворазредни стра'1'еши:и значај НЮlIа довео у 
r-раА и околину крупне Немачке, Бугарске и 'КВИСЛ:ИНШI{е јединице, 
Гестапо, Бугарску полицију, Фелджандармерију. оделење специјалне 
полиције из БеOI'рада, СРПСl(У државну стражу, чеТНИI(е Косте Пе
fiаIЩа, Љоти:ћев добровољачки одред и злогласни концентрациони 
ЛОI'Ор све за борбу ПРО'I'ИВУ нашег покрета, Први удар, усмерен на 
раДЮfчке, студеН'I'ске и среДЊОШI{Qлске орr-анизације Партије 11 
СКОЈ -а, нанео је велике губитке, аШI их није YiНИШ"IЋО.. На списку 
првих 14 стрељаних од стране Немаца у Србији, шес'горица су били 
из Ниша, од којих 4 ИСТaI{нута с-гудента БУ. 
Када је у лето и рану јесен 1941, rодине КПЈ формирала 7 парти
занских одреда, на југу Србије, десетине студената БУ биле су r-,'lеQу 
борцима тих одреда, а многи од ЊИХ !На истаКНУ'l'ИМ партијским 
политичким И војним фушщијама. 

• 
" " 

Сrуденти Ниша били су такође чврсто повез8ЈНИ са студентима дру
I'ИХ суседних градова на јУI'У Србије - са Лесковцем, Врањем, Про
купљем, ПИРО'гом, Алексинцеr.l, 3ајечаром, Крушевцем iИ друrлм и 
врло ИН'I-е.нзивно сарађивали у свим акцијама које су симултано во
ђене у тим мес-гима. Уходавање ове сарадње, поверење н личне везе 
ДОћИ ће до посебно!' изражаја и БИће од изванредног значаја у пе
риоду НОБ-а када су се, тих шес'!' okpyr-а, тако ЧВРС-1'о повезали и 
усклађивали своје војне и поли''Гичке aIщије да су пра'Ктично пред
сгављали једи,нствено-политичко партизаНСI{Q подручје, 

" 
* * 

Ово }{ратко саОIIШ1'€ње не мож:е ни из близа (а '1'0 није био ни циљ) 
да прикаже велику поли-гичку ак:тивнос-г НИШЮ1Х студената у јед
ном веома бурном периоду наше политичке историје. Ми смо само 
означили неке моменте и навели Иl\-1ена неких учеСИИ1{а. Предлаже
мо да I-lишки универзитет који за то :има све r-,ЮIуliности и способне 
Е:адрове, а најВfШIе ин-гереса, тај посао темељитије обави и са веhим 
бројем још :iКИВИХ сведока и учесника у 'HIM ак-гивиост:има. 
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СТЕВАН МАРЈАНОВИЋ 

Одјек аmUUфШllllСiUll'lке борбе Сlllуденшuа 

Београдског УlIllвеРЗllluеiUа у НиlllУ, 1936. годUlIе 

СтудеН'Ј'ске демонстрације и пол:итичка'-збивања на Београдском- YiНИ':" 
верзитету средином 'тридесетих го~инэ:! наr~лазиле су на разумева1?е 
и подршку свих напредних студената у земљи, па самим 'гим и lШД 

чланова Удружења студена'I'а у Нишу. ' 
Тадашњи- студентски покрет, понет широком борбом за очување ау
'Ј'ономије Универзитета, одражавао је, још од почетн:а шестојануарске 
диктатуре, отворено супротстављаље њеном постојању, које је зна
чило не само гажење r'paljaHCКor' парламентарног поретка у земљи, 
вев. и неку врсту крсташкоr' похода војЋофашистичке ДИК'I'а'1'уре про
тив радничкоI' покрета 11 свих политички напредних CHar·a у Hac~ 

Студен'ГИ Београдског универзитета, Ј-Шспирисани програмом Пар
тије и СКОЈ -а! борили су се пшкртвовано не само за своје проблеме 
и аУТОНОЈ\шју Универзитета, веn и за основна права својих - као и 
свих друrлх - !Народа, на хлеб, мир и слободу. 
Студен'I'и Ниша, покренути широком антифашистичком борбом сту
дената у Беor-раду, повели су, такође средином тридесетих година, 
'1У исту борбу У своме н:рају, Била је '1'0 јкива и упорна борба, у 
којој је тон:ом времена узело учешfiа !На хиљаде младих, од којих 
су касније многи изникли у првоборце и хероје Нор-ај као 11 после
ратне РУIшводиоце' у нашој обнови и ИЗI-радљи, 
Као и у Београду, ·ган:о је и у Нишу, борба вођена :на два плана: на 
-легаљном и илеr·алном. Но, како је то добро уочила другарица Дани
ца Мариновиfi\ такву борбу вребала је двострун:а опасност, С једне 
C'I'paHe, МOIуluюст да се као лешлна сувише О'I'вори и О'I'крије према 
орr'анима репресије, који су једва чекали да је уr-уше, а са друге -
да се сувише заи:онспирише и илеr-ално зачаури и удаљи од зада-га

н:а. непосредне борбе, Овој другој опасности ПаР'I'ија је посвеТЈ1ла 
посеб.ну пажњу још на јУНСКО1\! пленуму ЦК КПЈ! 1935 Iодине,;на 
коме је речено:! да и поред успеха ПОС-ГИI'НУ'I'ИХ у ОРI'анизаЦI10НОМ 
јачању ПаР'НIје и СКОЈ-а, њихов развитак није ишао укорак с об
јеКТИВНИј\'1 МОГУЋностнма које су настале у време полета револуцио
нарног антифашистичког покрета" Такође је речено да поједине мес
не н дрУI'е ОРI'анизације н руководства нису показивале довољно по
llИТИЧI\:е шири не у прилазу разним појавама! ПОI{ретима и организа
цијама, споро су се ослобађала у својој свакодневној аКТИВНОСТИ 

I Даница l\IapIIНOJIIII,: .. ОрrаннзаЦllја КПЈ на BcorpaACl<OZ\1 УIllI1lСРЗJlТСТУ 1935-19·10", 
стр. 8~ •. 
~ Прсглсд IIСТОРllје СI{Ј, Беоrрt1Д, 1963., сТр_ 232. 
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секташких парола и завереничких оБЛЙlса оргаНизације. Због Tora 
је -на ПОМffiiУТОМ пленуму и н:онстатовано, да су: "због организацио
них и поли'Гичких слабости Партије многе револуционарне и анти
фашистичке акције маса носиле још увек печат спонтаности и има
ле карактер изолованих акција" ,:1 

Са једним таквим проблемом срела се поче'I'КОМ 1936, r'одине и Удру
жење студена'та у Нишу, Било је то поводом одржавања Прве омла
динске аН'I'ифашистичке конференције у Нишу, на н:ојој је требало 
да I'ОВОрИ Иво Лола Рибар, непосредно по њеI'ОВОМ повратку из 
Брисла, [де је учеС'I'вовао на Међународној Iконференцији омладине 
за мир, као делега'I' С'I'удената БеОI'радскоI' универзите'та, Непосредно 
по Лоли.НОМ повратку из Брисла, један члан Удру:жења студената из 
Ниша! срео се са :љим у Беоr-раду.f и том приликом Лала му је го
ворио о великом успеху Међународне }\:Онференције, на l\:Ојој је 
учеС'I'вовало око 300 делегата из 25 земаља Европе, Азије и Америке 
Говорио му је о јеДИНСIвеној С3I'ласности младих из 200 орr-аниза~ 
ција широм света различитих убеђења, \и припадности, од_ це'нтра 
до левице - која се манифестовала на -тој конфере:rщији цq свим 
питањима изложеним iИа скупу. На конференцији је био изабран 
Президијум од 20 чланова, који је представљао основу будув.е Ме
ђународне асоцијације свих омладинских антира-гних и антифашнс
тичких орr-анизација. У 'Т'ај је президијум ~изабрЭЈН и Лола 
Говореfiи даље о I{онференцији у Брислу! Лала је нагласио да наш 
студентски покрет с-гоји пред велИ1~ИМ зада-ГН:Щ.-l покретања (Нове, 
ШИРOI{е аК'IJ1ВНОСТИ студената за окупљаљем најширих редова наше 
омладине у борби против фашизма и рата Сврха тога окупљаља 
требало би да буде испуњена напорима за што бољим упознавањем 
најширих редова наlпе ин'Т-елект-уалне, радИИЧlсе и сеоске омладине 

са борбом и активношhу омладине света у борби ~a мир, Излажyfiи 
подробно значај ове активности, Лола се пожалио да му се вев. ,на 
првим корацима чине велике тешков.е са објављиваљем и попула
рисањем завршних материјала са конференције у Брнслу, Навео је 
IСОЛИКО је тешкоhа имао само да објави један такав чланак у "Поли
тИ1Џ!" Макар да је за '1'0 имао сагласност дирекrора Рибникара, 
теКС'I' му је ПУllпен тек после великог скраh'Ивања од стране цен
зуре 

Наводеhи ове тешкоhе, Лала се пожалио на још веће незгоде н:ојс 
има аи:о одржавања једно!' ширеr' јавног скупа, или бар предавања 
у Беor-раду, Заr-ребу I111И Љубљани, на н:оме би приказао потпуније 
резултате рада Међународне }{онференције у \Бриселу 
Схватајуhи СИ'I-уацију у којој се Лола налазио, студент из Ниша 
скренуо је Лоли паж_њу на MOI-уfiнос-г објављивања њетово!" члаюС8 
у целос'ти у једном опозиционом листу у Нишу, кor-а уређују на
предни c-г.Уденти ИС-I-овремено му је предложио да се у Нишу 
орr-аннзује једна шира омладинска конференција, јер је НИllI у то 
време имао око десетак хиљада радника, неколико С1'отина _студе

на-Т'а и више хиљада средњошколске омладине, међу којом је био 
и приличан број деце са села Осим TOIa, Ниш је rоди.нама био 
политичко упориште носилаца реакционарних ПО,1IИ'IlИЧКИХ режима, 

Николе Узуновиhа и Драr-ише ЦветкоВИhа, па би и то била прилика 
да се режим туче тамо Iде се сматрало да је најјач-и 

t Ј1БJlД., стр. 232. 
I BllДll О ОnОМС пише у '!:H~OIllICY l\IарltСJlСТll'ще теме, 'It1СОПlIС за ;l1apliCIlCTII'IHY 
ТСОlшЈ;о.' It npaJiCY, ННШ, rolt \'ЈП, бр 1/81. СТјI, 75-93. 
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Лоли се предлог допао, Рекао је да ће се о 'Томе договорити с 
друговима и да ће му следеhег дана доставит'И одговор, При понов
ном сусрету, сутрадан, Лола је саоIШ1'ПlО да постоји СaIласнос'г да 
се скуп одржи у Нишу, али под условима да се леr·ализује. То је 
знаЧЈ1ЛО да се си:уп обавезно пријави надлежној лон:алној власти, 
да се :љегов садржај прикаже 'као конференција демократске ОМ
ладине за :r.шр, да се на :љој окупи што шири круг рад'НИЧК€, СТУ
деИl'ске, средњошколске, а по могуhнос'Ги И сеоске омладине, н:ао 
и да се са припремама почне што пре, јер је Лоли убрзо предсто
јало неко ПУ'I'овање ван земље, 

По повра'!"КУ у Ниш, члан 'Удру:ж:ења студената обавестио је одмах 
руководство сво!' 'Удружења, које се CaI-ласило са предложеном: 
организацијом омладинске антифашистичке конференције, на којој 
би I'ОВОРИО Лола. Оцењено је да би таква 'Конференција корисно 
послужила као полазни !{орак у окупља:љу младих у нашем крају" 
Но, ова сar·ласност била је само један део пос.ла~ Главна тешкоhа 
појавила се са руководиоцем месне организације кп која, додуше, 
још није била званично фор:r.tирана, али на чему је акгивно радио 
Мнлисав Игњатовић, адв, приправник из Ниша, Он је још за време 
студија у Беоr'раду постао члан КПЈ и повезао се са неким ру КО
водећИМ: људима у ПаРl'ији iИ СКОЈ-у, па је у том смислу тре'пt
ран од стране НИlliких студената као преДС'I'Oјеhи C€Kpe'гap месног 
комите'та, Међутим, Иr'ња'I'ОВиЋ је, по својој КОНС"I·ИТУЦИј.и био крут 
н искључив човен: Подозрив, формиран под условима с'трого конспи
ративног рада, он се теШЈШ прилаI'ођавао новим формама омладин
СКО!' рада. Посебно се недопустиво понео према нашем преДЛОI'У 
о орr'анизовању предложене }{Онференције, као и предлOI'У да ;на 
љој говори Иво Лола Рибар, за }ШI-а је казао да је "БУРJi\:ујчић из 
Ееоr'рада, снн бившеr- председника Народне СКУПШ'нше, за чијеr' је 
мандата донета ЈјОбзнана" и ЗЛОIласни Закон о заШI"ИТИ државеi \ 
Требало нам је доста напора да објаснимо да је Лола Рибар не 
само син Ивана Рибара, већ и напредни студент и скојевац, коЈи 
као таl{ав ужива одређени УI'лед међу студен'Лима Београдског уни
веРЗИ'I"ета, па је са тим својствима и заступао сва УДРУЈкења Бео
rраДСКQI' универзитета ;на Међународној омлаДИНСlшј }шнференцији 
у Бриселу_ Према томе, ан:о је могао да наступи у Бриселу, MQI·ao 
бн да ['овори и у Нишу 
Упркос овим разлозима 11 аР1'Уi\I€НП1ма, сагласност није постиr-нута, 

Шта вюuе. упозорени смо, да нам се мшке конференција н да 
бојкоту је. УКО1lИКО се не повинује:мо Иrњатовиhевом ставу 
"Угрожени моr'уhношhу бојlшта чак и од С'Ј'ране оних од ЈШјсих се 
претпостављало да ћемо бити најправилније схваhени и ПОМОI1НУ'ги, 
орr'аниза'f'ОРН Прве омладинске антифаШИС'I'ичке конференције у 
Нишу нису поклекли.. Ослањајуhrи се чврсто на ставове и линију 
студентскOI' покрета на Универзитету у Беоr раду и у договору са 
љима, аНI'ажовали су се још упорније за успех конференцијео И он 
није изостао, Конференција је одржана 22, мар'1·а 1936 .. Г., У хотелу 
"КњажевацН, у центру Ниша, у присуству око седам о'отина омла
динаца.. На конференцији је говорио Лола Он је изнео не само 
реЗУЛ'гате рада Конференције у Бриселу, већ и своје визионарска 
схватање тадашњих збивања у све'Ј'У Наrласио је да је свет cТU1r'ao 
до руба једне нове ka'I·ac-трофе која се приближава као неумитна 
опасност МНОI"ИМ народима, а пре свега младој генерацији, Чове
чанству прети пожар од HOBor' cBeTcKoI' рата Стога је упозорио: "да 
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не би били једнаки у смрти, будимо једнаки у фронту омладине и 
радног народа, као гаранција за будуhнос'Т, за ослобођење од 
закона профита, за нову} слободну историју човеI{а", 
На крају свог излаr'ања Лола је прочитао Апел Међународне омла
динске конференције за мир у Бриселу. 
3аврше'I'Ю{ ЛОЛИНoI' r'oBopa био је пропраћен бурm,[м аплаузима, 
поклицима миру и борби про!'Ив фашизма. На крају Конференције 
прочитан је апел омладини источне Србије, У њему је речено да 
се омладина Ниша и OIшлине отворено изјаснила против ПОЛИ'IlИке 
фашизма и рата, па у име притџ-ша хуманос'В'! и поштовањ~ чове
кове личности позива сву радничку, сеоску и интелектуалну омла

дину источне Србије на што 'I'ешњу сарадњу у оквиру Лиге за 
мир !И заштиту права човека. 11 Тражимо легално и слободно орга
низовање омладине nPО'I'ИВ фашизма и рата, да нас рат и фашизам 
не би сједЮlИЛИ у смртнО - речено је на крају ОВОI' апела, 
Or'poMaH успех конференције, која је снажно одјекнула у Н1ШIУ 
И о:колини, одиr'рао је пресудну улогу у организовању не само 
омладинског ан'ГИфашис'гичког покрета у источној Србији, већ и у 
покретању и револуционарном усмеравању младе генерације овог 
краја за дане који ће наступити. Својеврсну потврду значаја ове 
конференције представља и чиљеница ШТО се сада у :Нишу про
славља дан на који је она одржана, као Дан студената 'Универ
зИ!'е!а у Нишу. 
С обзиром да се, 22 марта 1986, године, навршава 50 Iодина од ор
Iанизовања ове конференције, оправдана је сугесrnја, да би било 
корисно скреНУ"1"И пажњу Универзитету у Нишу да се пажљивије 
осврне на њу ради реафирмације њеног правоr' места и улоге у 
нашем студентском покрету, поготову, Ш'I'О је до данас о њој и 
љеном ун'щају на формирање омладинскщ антпфашистичког по
н:рета у источној Србији веома мало писано, иако зато постоје 
изворни материјали l{ао и приличан број преживелих учеСНИI{а 
Најзад, не треба заборавити Ш1 то, да је ова конференција по 
својој историјској димензији била прва јавна омлаДИНСI{а антифа
шистичка конференција не само у Нишу или Југославији, веn и 
на БаЛ1ШНУ уопште! 
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МИОДРАГ ЖИКО АВРАМОВИЋ 

Рад Удружења Сјuудената у Ужuцу 
1935-1937. годиllе 

Одбацујуhи нереалну паролу о оружаном устанку у Југославији, 
КОЈУ Је почетком 1929 лаI!сирао ондашњи ЦККПЈ са седишгем у 
иностранству~ ОД ДР.УI-е половине 1929, године, УЖИЧКИ КоМУНИсТtи, 
саr-ласно ОрИЈентаЦИЈИ и:омуниста у МНОП1М друп!м нашим местима 
наставили су да делују у двема омлаДИНСКЈ1М леr-алним орr'аниза~ 
цијама све до краја 1932. године, Били су то Раднички спортски 
клуб "Слобода" IИ Савез трезвене младе)IНI који је, ПОД уред
НI1ШТВОМ КОМУ,НИС'I'ИЧКО: симпатизера Iлмназијсн:ог професора Ми
лутина Сми:љаниhа, сво]евременог члана Клуба студената марксиста, 
издавао, наЈпре, месечник "Трезвеност'\ забрањен пОсле 2. броја у 
1929. r-одини, и ле-гнаестодневник "Млада трезвеност" у 1931. и 1932. 
ГОДИНИ, Више плана у овај рад унела је, крајем 1931_. обновљена 
нлеI'ална оС'новна партијска организација коју су сачињаваюr обу
nарски радник Здравко Петаковиh, столарски радник Јосип Шибер 
и студент права Бранко Јевремовиh,l 

Пошто је полиција онеJl.ЮI-уnила рад трезвењаЧКОI- покрета о'Тпу
штањем: из службе професора Смиљаниfiа средJ.:tНОМ 1932, и распу
стила РСК ItС~ободу", непосредно збor откривања илеr-алног рада 
клупског ,.. БЛaI'аЈю·ш:а и вође лоптачке секције члана КПЈ студента 
права Дооросава Добра с.имиhа а JI на основу формално недоказане 
претпоставке~ да "гако пос-гупају и ДРУI'И код власти осумњичени 
као комунисти, новообразована партијсн:а hелија ОС-I-ада је TpeHY'mIO 
без ослонца за масовни поли-rички рад Али, вев је почетком 1933, 

, ,.РаДIIJI'rЮI ПОlCрст УЖН'II{ОГ I,раја", .. Рад", Беоrрад, 1965, стр. 255 
Здраrшо JlеТ'ШОllllli (УЖIfЦС, 19fH-19-Ј5, УЖlfце), члан I{ПЈ од 1927-19Зi ССltретз.р 
,i'tII{КПЈ за УЩIIЦС 1935-1937: з6(11' I(ОМУIIJ[СТII'lltОI рада ocyl,ell од ДРШ~lIlfОГ суда 
.Ја '~ШТIIТУ дрщаве 1938, lIа 2 11 110 ГОДШIС робн.lс: 19410 ОДIIС)Џ'Н У нема'll,о раТIIО 
:ЈароољеIlIIШТВО, 

.IОСШI llIибер (Iрада'шц. 1908-1Ml. liереСТIIIШЦ), 'IЈIaII КIIЈ од 1929., један од ПОI{ре
та'щ паРТJlјСI{ОГ ~aдa у :\-'шццу 1929-1932; '1лаll !\Il{ltП.Ј за Беоrрад 1934; )fшпео Ј' 
ссср од 1931, ДО 1937: !!ОlJШУО ПРlf Iic;-,·tше!IОМ бекству нз ~"стаuшог Логора. 
Бр:џшо JCnDe~I(}lIIlli (УЖllце. 1909-1969, Београд), праПIllШ, члан КП.Ј ОД 1931, Ч.'1аll 
ПРJlпреМСIlОГ Обласног I\О~lIIтета КПЈ :щ СрбнЈу у 1[134; због ItoМУIIIIСТII'ШО(' рада 
,?еуЈ)ен од Држапног суда за заШТllТУ ДРш:ше у 1938. на седа:'1 :llссеЩf затпорај 
~. спеТСЮI рат га заТJlче у CCCl)~y где 19-13. постаје командаllТ батаЉОllа прпе 
јУГОСЛОllеllСltе БРllгаде. ПОСЈlе ослобоlјеља обапљао јс ОДГОlIорне партltjСltе II дp~ 
:I{аllllе ФУЩЩllје а од 1963 бll(l члан Устапног суда Јуrосл1tllllје 
- ",l\!" l{рСТОllпll, Б" ПН.'РIСШI!I: "пет дtщеНiIЈа рада СД 'СЛОбодаtl<, - Титово Ужнце, 
1.7;)., стр. 3G, >13, Н. 
ДоБРОСi1П ~06po CJI:I~IIIJ. (УЖIIЦС, 1912-19~2, r'aT, I'аlЩО), правшш, 'I.'ан КПЈ од 1932. 
до 193ј", {лан I\-1КI\.ПЈ 'За Ужнце 193;)-37.. З60Г КОМУШIСТЈIЧI{ОГ рада осу)џm оц 
~рщаШIОг. суда за заЩТIIТУ држаlJе 1938, на седам r.н!сеЦII заТIlOра. ПОГIШУО као 
\ЈОрац 2. IIролетсрсltе БРllгаде .. 
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I'одине УСПОС'I"авила везу са ВесеlIИНОМ Маслешом, покрајинсЮ1М 
паР'I-ијским секретаром, посредством свог бившег члана БранI{а 
Јевремовиl1а, који је преласком -на С'I'удије у Беor'рад, постао и 
члан универзитетског РУКОВОДС'Ј-ва напредног СlудеНТСl{ОГ покрета.:1 

Ћелија је масовну ПОЛИТЈ1ЧКУ дела'I'НОСТ наставила почев од октобра 
усмеравањем својих чланова и комунис-гичких симпатизера на 

оснивање нових подруж:.ница у ОI<ВИРУ рефОРМJtстичког синдикаљног 
савеза YCCCJ,·i стварањем крајем децембра iflОВOI' СПОРТСIЩГ дру_ 
штва "Грађански":; и деловањем од почетка 1934v године и међУ 
студентском и средњошколском омлаДИНОЈ\!,О 
Више крупних унутрашњополи-r-и.чки повољних промена омоrуliило 
је и олакшало овакву оријентацију основне партијске организације: 
осе'IШО ублажавање монархо-диктатуре; под утицајем Партије оана
жени напредни студентски покрет на БеЩ'радском универзитету, 
којим од јуна 1934. I-одине леrално руководи Акциони одбор струч
HJ.L-..;: удружења; обнављање руководс·т'Ва КПЈ за Србију на по
крајинској Iшнференцији, септембра 1934" ;И, tНешто '1сасније, одр
жавање '{е'гврте партијске конференције КПЈ, децембра 1934, го
дине.' 

Делатност студената чланова КПЈ, !шму,ниста и симпатизера међу 
осталим С-Iудентима и средњошколцима одвијала се под утицајем 
MecHoI- коми-ге'I'а IillJ за У:жице У три периода У првом периоду 
комунисти су деловали ис'говремено преко Народне I{њижњице и 
Ч1Итаон~е и Удружења студената Напредну оријентацију спрово
дила је управа Књижњице, у којој су се налазила: два напредна 
професора У:ii{ичке I-имназије Остоја Василић, у својству председ
ника и Драr·утин Прљевиh; С·I'Уден·rи права Добросав Добро Симић, 
члан КПЈ, Јован Трипковиfi и Реља Словић, симпатизери8 Већем 
щсупљању средњошколске омладине допринели су и нови сарадници 

Петар ТОДОРОВИћ, С"I'удент филозофије и Добрило Пе'I'ровић, студен·г 
права, симпа'lизери КПЈ ,11 

За три I'одине оваквог рада Књижњица је радницима, студентима и 
средњошколцимаЈ \Најпре ОМ:ОI'ућила да се, упознавањем с легалном 
марксистичком литературом и '1"З8 социјалном књижевношl1у, заин-

I .. РадItН'IЮI 1I00tpeT УЩII'lItог l{раЈа", ]1, д" стр. 257, 
I Исто, стр. 259, 2GO. 
;; "Пет децснпЈа рада сд 'Слобода''', н. д., стр. >15 • 
• J\lШlllца ДамјаllОllllli: .. НапреД!!1I покрет студената БеоградCltOг УlIlIвеРЗlIтета", 
Београд, 197>1., стр. 88. 
1 "ИСТОРllја Саllсза ItOMYlIIlCTa ЈЈ'гослаIllIЈ{\", IiеоrраД, 1985., стр. 125. 
~ Сеlщње 1\-IНЛlшоја !{ona'JeuIIJ1a, JlнстltТУТ за НСТОРllју раДIIJI'ШОГ пон:рета СрбиЈе, 
М. ОК. УЖllце, 12, Х, стр .. 1-2. 
Остоја ВаСIIJlllћ (Уж1tце, 1881:1-191)8, Т. ~'јЮlце), Јlрофесор Y;lOl'lICe IJI:lllшзије. Б11Q 
сеl{ретар месне ОРИЩIIЗ:1Ц1IЈе CCPII.J(IC) у УШIЩУ (1919), lсмет Ito~ЈУIIJIСТII'ше ОПШТШI(! 
у УЩIIЦУ (192О) 11 убрзо се ПОfJУЮlO IIЗ ЛOl{рета. ItзмсtlУ 193~, 11 19370 сзраl)lIпао са 
!{O:lIYlllleTII'IHlIl\I СТУДСllТЈI~Щ. 
ДраrУТII!! ПрљеШI'{ (УШIIЦС, 1903-{?ЈЈ, JIIlбсраJlIIО оријентисан професор Ј·ЖIt'шс 
ГIIIlша311јс, Ilaltлоњеlt lIапредној О:l1Jl11ДIIIЩ. СJt~шаТllзер НОП~а. после oCJlo6olJeIIoa 
раДIIО у проспеТШIl't1 устаНОllама, I{ао I1СllЗIIOIIер ШIIIIII у Београду. 
Јован 'l'РlшltОШI);, (УЩlще, 1911-1971, Заrрсб), прзпюш. ПРlшадшш НОПwа у не
маЧltом заробљеНItШТUУ. Чшщ КПЈ од 1945~ са IIОСаеДЊО:II ФУlшцlljО:lt ПО~I,_ ШL'IС!l~ 
!IIша у МlIllIIстарстпу фltllIШСllја СрБIljС" 
Реља CJIOIIJIII. (Ужццс, 1909-НI4>1, Бсоград), ПРlшаТIJJI '1IIIIОIl1l1Ш, СIIМlштнзер ЈШЩIСД
IIОГ студеНТСIСОГ поltрета. Стрељан у логору Шl IiаЊIЩJl. 
t НаПIlС ЈЬубодрага ЋУРII);а, .. Зборшц[ cellaJЬa о дедаТНОСТII напредно!' У'ЈЈlтеЉСТIНl 
Југослаuије до 1941", Београд, 197~., IСЊ. 1, стр. 40З, 
Петар Тодоропиli. (РаIlJШ, УШllце, 1913-1942, Београд), ДШI1l. студснт фШIOЗОфllје, 
'1J1aН I{ПЈ ОД 1936. до 1938, борац У11Ш'lItог НОП одреда, умро од тубеРI{удозе. 
Добрило ПеТРОUl1ћ (ущ.щс, 191>1-1942, {'ат, I'з.цltо), студеllТ права, '(лан КПЈ од 1936, 
члан МI{ КПЈ 301 УЖЈще (1938-1940), 'тан Ql{ltПЈ 301 УШlще (19Н), ПОГIIНУО I(ЗО 
ПОЛllтlt'lЮI Iсомесnр 2, продетерсltе БРllrзде 
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1'ересују за масовну политичку ак-тивност коју је КПЈ водила у 
оквиру ШИРОКОI aH-IлфашИС·I1ИЧК.ОI· фРОН'I·а, Подс'такла је, затим, 
П[Ј\1Јназис·rе 'Ј-! учитељце да ствараЈУ полулегалне разредне КЊИЖНfще 

с марксистичком литера'I'УРОМ :и оргаЮ1зују читалачке кружоке, 
Ти кружоци се, најзад, пре'I·варају у широке омладинске аКТЈше, 
чији се најактивнији припадющи преводе у Сlшјевске активе, а по 
завршетку школовања и у партијске организаlЏ1је. Рад, средином 
1937 Ј·одине онемогуhеие, СУШТИНСЮl забраљене Књижнице, наставља 
се у rнешто смаље.ном обиму, међу радницима у Радничкој IICЊИЖIНИЦИ 
која је при ДОIТМсниш'тву Радничке коморе основана почетком 1938. 
Ј.одине 10 
Од средине 1935 r·одане, н:ада је Народна КЉИ)luыща Jt читаою·iца 
успешно деловала међу омладином, значајно су се промениле ОIПllте 
ПРИШ1ке у Југославији и MeђYIНapOДHOM комунистичком покрету. 
Петомајски избори 1935 Ј·одине су суштински означили крај МО
нархистичке ДИI<.татуре И, у извесној мери, олак:шали опозициону 
[рађанску и левичарску политичку активност. Међународни }<.ОМУ
НИСТИЧI<.И покрет се на Седмом KOHI·pecy коминтерне, одржаном од 
25 јула до 21. aBIyc'l'a, опредеш1О за ан.'гифашистичку народнофрон
'l'овску платформу, коју је прихва~ила и КПЈ,11 У ТЗI<.вој ситуацији 
се Месни комитет КПЈ за У:жице, почеТl<'оМ јесени 1935, одлучио на 
легално орr·ан.изационо Оl<.упљање свих студената који су стално 

)кивели у ужичком крају, а одлазили на полагање испита претежно 
на беОI'радском Правном факултету, Зато је одредио свor·а члана 
Добросава Симиhа да с другим комунистички оријентисаним сту
дентима оснује Удружење CTyдeHaTa,l~ 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА 

Акциони одбор који СУ сачињавали студенти права Ратомир Бад
њаревиh, БОIдан Филиповиh и Миливоје Ковачевиfi сазвао је, уз 
претходно одобрење ПОШ1цијских власти, на дан 15. децембра 1935", 
Оснивачку скупштину Удружеља у сали хо'тела !!Париз".1:! У при-

.. СтеШll[ 1Irlll1l1: ,.У:II{If'IКО '11IтаЮНlIте", '1'I1ТОПО УШlfце, НII\З, СТР> 25,. 
" .. Историја СI{Ј", н. П, стр" 130, 131, 
~. Сеlш.ње 1\1, Копа'IеDItћа, 11. д, стр. 8. 
'1 ЗаЩIСЦlЩ са скynШТltпе :\'npY:lI(eНoa студеllата. АРХIШ Народног ~Iузеја '1'ltTOIIO 
У.}lщце, ШI. бр. ISIJS, стр. 1-1. 
I'tlTOMIlP БадњареШl1i. (УЖllце. 1913 - Ча'нш, 1958), lIРnПЮIК. сlt~шаТlIзер 1I0П~а. 
Члrщ КПЈ од 11).15, Последља ФУJllщија после ОСJlобоlјења - предсеДIfIШ окрулшог 
суда у Ча'lI{У. 
Вогдаи ФIIЛШlошtћ (Сарајепо, 1912-1977, БеограД), I1ращшк, СJl1'tшаТltзер 1I0П~а у 
He:Ha'JKO:l1 заробљеllltШТПУ" Члан КПЈ од 1945. Последља фУШСЦllја после ослобо~ 
t,ења - члан Вшuег ЈtРlшредног суда У Београду. 
МШlllпоје КОШl'lеШIII (УЖI11~е, 1915-1981, Београд), праШНlIi:, '1;1аll КПЈ од 1936. 
Y'lecllll1t НОБ~а ОД 1941, celtpeTap прпог НОО у УШIIЦУ ]9.IJ. БIIO П11теРШlраll у 
lIеr.ш.'lI(У. ПОСД(Ј ОСJlобођеља IЩЈЩ:Цtо се ЈIU ДУЖНОСТII сеl{ретара l\tКI{ПЈ за УШllце, 
са ПОСЈlеДЊО~1 држаПНО:l1 ФУlllщнјО:\1 ЮlО предсеДIl1Щ Врхопног суда СР Србије. 
1\Iяадсн МаРIСОПll1i (УШlfце, 1911), nрапшш, СII!\шаТllзер НОП~ас Пос.тlе ОС.тюбоlјењn 
UIIO на раЗIIII~1 СУДIIЈСКIIМ ДУЖllOстlt:lШ, IКШШ )\аО пен::щонер у ТИТОВОМ Улшцу. 
l\IщщЈ.'10 IIIIЮ!.'1епнћ (УЖllце, 1912- ), студент права, ЈIО:IIIЦ. Шlсар. Нестао у 
2. cneTCltO:lt рату. 
Мllодраг i\!11.'10шепнlt (ПрОltУllље, 1912), праlШШС СllЈШШТllзер НО П-ао I10С1Једњц 
ФУIШЦlФ,l tlосле ОСJlо60}јења - cYAllja ОI{РУ:НЩОГ суда ТIIТОПО :VЩtще, 11<'lшJt );:ао 
пеllзионер у Пошегн. 
i\1110:lШР ЈУJlгопиl1. (i\lдадеllопац, 1915), CTYJtellT прапа, СимпаТllзер НОП~а. I10следње 

заПОС.'1еIЫ! ПОС.':Iе осдоБОIЈсња - запод за стаТIIС1'IШУ Србнје, ltao пензионер ЖIШI1 
у Београду. 
МОМ'l1I110' ,Је.'I1I}\ (У;lIшце, 1915-194'1, ТУЗ.1а), студент npana.. Нестао у JlОПШlчеlЬУ с 
'It!ТII1IЦII~Ш 
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суству 25 студена·I·а Скуnшти:ну је у име Акционor· одбора отворио 
Богдан ФИЛИПОВИћ и У краТIШМ извештају изнео како је циљ Уд_ 
ружења да пружа ПОМОћ сиромашни м С'IудеН'I'има, Затим је изабрана 
привремена управа од десет чланова са задалим да изради правила 

и да ;их властима поднесе .на одобрење У .r-y управу је изабран 
С'I'удент филозофије Пе'тар Тодоровиh и девет студената права -
Боr·дан Филиповиh, Добрило Петров~cli, Младен Марковиh, Михаило 
Никачевиh, Миодрю· Милошевиh, Миливоје Ковачевиh, М'момир Јун
I·ОRИfl., Момчило Јелиh и Милан Лукиh. 

У наставку је усвојено и iНеколИ1.;:Q предлоr'а Befl.HHOM I'ласова је 
реше.но да сваки студент може постати чланом oBor· удружеl-ьа изја
вом секретару уз обавезу да при упису плаhа годишњи улог ОД 
десет динара, од чеr·а су ослобођени чланови који овај износ не 
могу да уплате, У расправи о овом преДЛОI-У учествовали су До
бросав Си.муШ, Момчило Јелиh, Драr-иfl. КораЋ., Милија Никоmlh, 
Новица Гузина, Миливоје КовачеВИЋ, Мирослав Драговиh и Богдан 
Филиповиh Прихва1iене су и иницијативе БОI-дана Филиповиhа да 
У дружење затражи одобрење од школских власти за спремаље 
слабих ученика и Добросава Симиfiа да упути молбу Мннис'гарству 
просвете да се "Удружељу додели радна школска сала у којој би 
одржавало своје приредбе. На крају је C·I-уден'I" те:юнике Милија 
НИ1<.Олиh, у својс'I"ВУ председника Удружења студената Ужичана и 
Рудничана у Беоrраду, обеhао "потпору и потпомar·ање" новоосно
ваном Удружењу. За председнИI<.З Удружења изабран је БОIдан Фи
липовиh, а за секре·гара Петар Тодоровић, Већ у првом !Наредном 
броју од 22" децембра посредс·гвом Пе'т'ра Тодоровиhа, "Уж:ички 
rлас" је објавио вест о оснивању Удружења студената за потпома
I·ање својих сиромашних дрУI·она и jI,'!е1јусобну кул'r·урну сарадљу. 
ГраljаЈНИ су позвани "да помогну с·гуденте у овом њиховом пот
хва·гу посеhујуfiи љихове приредбе, јер ће им то бити једини извор 
материјалних прихода." 

Банска управа Дринске бановt-Lнеl-l је 22 фебруара 1936, одобрила 
Правила У ДРУЈкења caI-ласно, т, 4~ члану 4" Закона о удружењ:има, 
зборовима :и договорима" На :t\oюлбу за одобрење Правила као осни
вачи Удружења потписали су се: БОIдан ФИЛИПОВИћ, Градимир Не
деЉКОВИR, ДоБРИJIО Петровнh, Миливоје КовачеВИћ, Петар Тодоро
виh, Михаило Никачевиl1, Момчило М, Јелиh, Мирослав Драговиh и 
Ра,омир Бадњаревиll 
Правилима су утврђена три циља Удружења: ПОМaI'ање сиромашних 
С'l'удената, рад на подизању l<'УЛТУРНOI нивоа својих ЧЛЭЈНова и 
сарадња са сличним удружењима у земЈЬ'К Ови циљеви се оства

рују: приређивањем састанака, излета, концера1·а, забаве, оснива
љем друштвене књижњице и чи'!'аонице, држањем јавних преда
вања у I·радовима и селима, члански.м у лози!\ш И добровоJынмM 

l\fIIЛnlt ЛУIШ!i: (ВпшеСОDt1, БШllТ3, 1914 - студеllТ ЈIРlшt1, AparllIi I\ораћ (РаСII:I, 
Пожега, 1910- ), студеllТ теХШlltС, lIeCT:lO у 2, светском рату. 

МI11IJЈЈа НI(КОЛttll (УЖltце, 1912-1959, Београд), днпл, студент теХlllшt!. После OC.'IO~ 

uO)jeIba радио у предузеllУ "Водопод" у БеОlраду, 
НОIНЩа I·УЗИllа (Фојшща, ГаЦ1{О, 1910), учеСIIIЩ НОБ-а" После oC.'loGoJ;eILa 6110 
ОФIЩJfР ЈНА JI службопао у СДК У Бешраду. Жщш I\аО IЈеllЗIIОllер у Београду,. 

l\IlIpocJIall ДllаГОDlll1 (ЛОЗlllща, 1912-19G5, Београд), lIрапшш. Члан I\:ПЈ од 19~G 
1I0следња Фушtција 110CJle ослоБОђеља - сапетшlК у СИВ~у. 
ГраДЩЩIр lIедеЉI{ОDl11i. (Крагујепац, 1913), Пllашшн" ПрнпаДIIIШ HOI1~a у IICMa'lltOM 
заробљеllllчltО!\1 ЛОГОРУ. Последља фУШЩl1ја ПОС.'lе ослобођеља - секретар :-.. 
ПРЈшреДllој I{О!liОРII у Београду. 
11 л"т о одобрењу ПраUlI.'lа Удрушt!ња CTYAellaTa, АР::!.::I1Ii II!'<ITY, 111111, бр. 18 Ц, G!l-1 
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прилозима. Редовни ,'чланови мOI"У бити само студеН1'И и студенткиње 
ма кот УЮ18ерзитета у земљи, а и веI'ерани који су завршили С'ТУ
дије, а плаhају \На име УЛОl'а 5 динара месечно, !ИЛИ 50 динара I'O~ 
дишње ПомажуЋи чланови, у-rемељивачи, добротвори и велин:и 
добро'I'ВОРЛ су сва она лица која I'одишње уплаhују, или завештају 
Удружењу, између 100 и 500 динара. 
Правилима се апсолутно искључује политичко ангажовање Удру
жења. Сваи:ог члана Удру:жења, који се у [име 'Удру:жењ'а" ,М' У 
Удружењу (на СКУПШТИЈнама, састанцима ит'д,) политички' експонира 
кюкњава Управни одбор: опоменом, ИСI{ључењем из Удружења за 
један семестар и искључењем за сваIда, Исте санкције се приме
њују ЈИ према члану који својим радом омета задатке Удружења, 
нарушава Правила и Правилюш:.е Удружења или худи ДОС'10јаНСI"Ву' 
"Удру:жења, Искључе.ни члан има право да се на одлуку о исн:љу
чењу, }tojy "Управни одбор доноси изјашњавањем две треhине при
сутних чланова, жали Скуnштини Удружења, чије је решење оба
везно и за члана и за Управу, 

"Управу "Удружења са'LП1њавају Управни и Надзорни одбор, Управни 
одбор сачињавају: председник, потпредсеДНИIt, сен:ретар, благајник 
и шест чланова, Надзорни одбор се сас'rоји од председника и два 
члана, Редовне СН:УПШТfmе се одржавају почетком сваке ШIшлске 
rОДiИНе празничним даном у месецу децембру, а ванредне према пот
реби 

ПРИРЕДБЕ, ЗАБАВЕ 

Све до априла 1936 ТОД. у 'Удру:жењу је преовладавао чисто кул
турно-просветни 11 забавни рад" Једине податке о томе оставио нам 
је недељник ,,'У:аш'LfКИ глас'\ у чијој се редакцији, по многим зна
цима, морао налазити И комунистички студен"!' Пе'rар Тодоровиft_ 
'УЖИЧltа јавност је о npoI'paMY рада НОВООСНОВ8'нor' 'Удру::н<ења оба
вештена информацијом коју је лист објавио у броју од 29. децембра 
1935, 'Уз поздрав С'тудентсн:ој аКI'ИВНОС'I"I1 .непо"rписани аутор између 
осталог пише: "Пред постављеним циљем, lшји је без ПРИI'овора и 
за једнодушну похвалу, студенти су, како сазнајемо, изабрали 
беспрекорна средства за постизање истог. Својим приредбама и 
концертима, популарним предавањима, забавама - надају се да 
ће у MHoI'oMe задовољити нашу пуБЛl-ШУ" Као Ш'I'О се ВИДИ, сту
денти се нису одлучили за купљење милостиње, популарним "ка

сицама", већ ће се потрудити да за додељени улот' дају публици 
један еквивалент, било забавни или културнк" 

Већ У iИС'I'ОМ броју ЛИС'l'а објављена је вест да је Удру:жење, ради 
помагања својих сиромаШЮIХ дрУl'ова, приредило, у недељу 22, де
цембра, матине у сали основне школе, "Посете је било довољно. 
Доиста је било души сла'гко сусрести здраву младост, самодисципли

новану и свечано расположент" 
,,'УЈКИЧКИ Iлас" од 29, марта најављује да "Удружење студената за 
потпомагање сиромашних другова приређује данас, у недељу, у 9,30 
часова увече, у хо'телу "ПаризН , велики бал студената са концертним 
делом, За ову приредбу аю-ажован је и чувени студентски џез 
оркестар "Хана" из Беоr'рада у l{оме свира и наш У:нr.:Ичаm,!Н Ћоко 
Каракл~јиh УлаЗНl'ща је добровољна прилщ' ""У Ha(:'J'aDlty вести 

ЛИС'I" до!:'аје да Удружење ИСI'ога дана ПОСЛе подне у 2,30 
приређУЈе матине у Соколском дому са ис'I'Им концертним 
Улазнице: за грађанство 8 динара, а ђаци 5 динара"" 

УСЛОВИ ЗА ПОКРЕТАЉЕ МИРОВНЕ АКТИВНОСТИ 

часова 

делом. 

Између маја и о~тобра 1936, целоку~на ак,:нвност Удружења сту
дената прожета )е, сагласно ОПШТОЈ ЛИНИЈИ КПЈ, организованом 
борбом за мир, а про'т'ив фашизма и рата, најпре у оквиру бео
I'радскО!" С'1уден'I"СКОГ ПQ'крета, а убрзо и у ОКВ:И:РУ Лиге за мир као 
аКЦИОНQI' одбора ~ароднOI' фронт~ слободе. Оваква оријентација је 
настал~ под утицаЈем ВЮllе значаЈНИХ међународних и унутрашњих 
дorаljа]а 

На веома заОl..t.!-трену опасност по светски мир, која је наступила 
међународним Јачањем фашизма, Ј1зрюкеног у јапанској окупацији 
Манџ~рије (1931) а, посебно! ХИ'rлеровим дол'аском на власт у Не
маЧКОЈ (1933), Коминтерна Је реаr'овала диреКИ1вамат које је пре
носио и opI',aH ЦККПЈ "Пролетер", о ОРl'анизовању неколико ме
l)ународн:их омладинских и С'I'Уден1'СКИХ скупова за мир, Сагласно 
'I'оме су у Паризу одржана три таква скупа: у септембру 1933 _ 
СВЕ<Т'СКИ омладински KOHrpec против империјалистичкor' рата и фа
шизма и ИнтернационаJIНа студентска конференција против рата iИ 
фашизма; у 1935 I'ОДИНИ - Међународна омладинска конфере!щија 
за мир, слободу и напредак, а у Врислу је, крајем децембра 1934, 
~>држан Светски KOHrpec студената про'гнв ра'та и фашизмат на коме 
Је основана CBe'I'CKa студентска заједница за мир, слободу и кул
туру У раду ових међународних СI{упова јУI'QСЛОDСIIСКУ омладиzну и 
студенте заступаЛЈ? С;У ПОЛИНIЧlпr радници који су се !Налазили у 

инос-r'ранству а КОЈе Је РУIШВОДСТВО IШЈ И СКОЈ-а слало зато што 
је реакционарни југословеНСЮ1 режим спречавао одлазак делеI'ата 
изабраЮ1Х у зеМЉИ,1(, 

Под утицајем закључака плвнума ЦККПЈ у Сl1т!ту, јуна 1935, 
ОДЛУЧУЈуhе сагласно дирекгивама СедмOl' KOHI'peca Коминтерне, из 
августа 1935, о стварању аН'I'ифаЩИСТИЧКОI' народног фронта, а 
користећ:И из~есно попуш-r'ање УНУ'I'рашњеI' ЛОЛlщијскor< ПРИТИСI{а у 
време леТОЈ',ШЈСl{ИХ избора 1935. године, КПЈ се боље припремила и 
организовала за акције на свим подручјима, па и на овом омладин
ском подручју, Конкретни повод представљало је заказивање Свет
ске омладинске конференције за крај фебруара 1936. !'одине у 
Брислу, Овога ПУ'I"а Је леr"ално руководство напреДНОI" покрета сту
дената БеограДСI{or универзитета, изражено у Акционом одбору 
струЧiНW!Х студеюских удружења (АОССУ), на седници 16. феб

руара 1935 одредило Иву Лолу Рибара као свог представюша за 
бриселску конференцију.. Наш делеI'ат је изабран у ПредсеДНfШlТВО 
конференције, одржао је веома запажен реферат, а АОССУ Бео
I'радскщ' универзитета се учланио у Све-тску С'I'Удентску заједн~щу 
за мир, слободу и н:ултуру, Тако су припреме за ову конференцију, 
повезане са много ОРI'знизоваНИlVI ширим припремама за најављени 

Светски омла.цз;нски конгрес у 2Кеневи за крај aBIycTa, представ
љале темеље Јуr'ословенског покрета за мир, као значајно!" дела 
светског омладинског и мировног покрета, Комунис'rи су сада преко 

11 МIIЛlща ДамЈаIlОВJlIi., Н. Д, стр. 231-238. , 
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мИровног покрета наступали на леr-алан !Начин први пут у исто
рији ПРОI'ресивног омладинског покрета.tо 'у 'УЖИЦУI је, као и у 
некоЛЈ1КО других меС1'а у утнутрашњости, такво стање трајало само 
шест месеци У 1936, IОДИНИ, 
Привременом афирмисаљу овог покрета у 'У}кицу допринела је, 
најпре, одлука Месног коми,гета коју је с пролеЋа 19~6" године. спро
вео његОВ члан д, Симиh. о ствараљу посебне парТИЈске hеЛИ:Је :ин
телеКI'уалаца, саС'I'ављене од с'гудената Миливоја Ковачевиhа, Петра 
Тодоровића и Добрила Пe'I'ровића, за рад са студеН'I'има, rимна
зис-ги.r.ш и учи:'тељцимао ДРУI'И, још значајнији догађај, представља 
помоfi коју је У}lСИЧКОМ Месном комитету пружио члан Политбироа 
ЦККПЈ Сретен Жујовић, током четири боравка у граду, у лето и 
јесен 1936. rодине, 3ахваљују!;:и ЖујОВић~ВОМ деловању осетнО <:е 
развио и илеI'алЮ1 :и легални вид паР'I'Ј1]ске делатности, КОЈИ Је 
Ј'}кице уврс-гио у значајне партијске пункгове у ужем делу СрбијеР 

~'КЛАПАЊЕ У ОМЛАДИНСКИ МИРОВНИ ПОКРЕТ 

Удру:ш:ење студена'I'а је своје при:с-гупање аКТИВНОС'ro1ма МИР?В1ЮГ 
омлаДинскOI' покрета обележ.ИЛО ос:н;и:вањем позоришне сеlсцизе, О 
томе је анонимни ау'тор, најверова'гније Петар ТоДоровиh, у ,,'Ужич
ком гласуН од 10 маја, harD-1СаО између ОС'I'алО!' и ово: "Неколико 
'овлашfiеюrx' позорЮIIIНИX група гостовало је у нашој средини, Ретко 
lСО је био задовољан са гостовањем ових група, то су јевтине шале 
са .голицајуfiим насловима _ "" Овдашњи С'I'уденти основали су позо
ри:шну секцију, Са диле'ганI'J11\ta из других удру:жења,. они Ће по
lсушатl'! да упознају грађанс>тво са драмским делима, KO]~ су далеко 

од 'I'ora да буду скеч, да покажу грађанству да бина НИЈе циркуска 
арена ни·ги глумац I'ЛУnИ aВI'ycT~" А онда следи сря{ текста: ЈЈСТУ-

, 'Н ' , ден'I'И су већ отпочели са спремањем комада а краЈУ пута од 
енглеСКQI' mfсца Шерифа .. , Овај комад је с,а успехом ПРИlсазиван у 
београдском Народном позоришту, Стога се може о.чекивати да 
С'I-удентска СeIщија постане мали драмски студио, КОЈИ ве репре
зентова'I"И стремљење напредне студентске омладине и омладине 
УОIШI'I'е. Без сумње, то би за наш крај била значај на културна те
ковкна.Н 

У:ЖИЧIG1 I'лас" од 24, маја најављује да се вечерас, у недељу, при
~азује обев.ана позор:иurна пt;tедстава, а !Не с·гиже да за?ележи да ~e 
премијера одржана дан рани]е. Целу страницу CBor бро]а од 31 ма]а 
посвећује књижевним делима о првом свеТСlСОМ рату_ АнОНИМЮ1 
рецензент(А) најпре конс·гатује. да је "На крају пута" r,roTpecHa 
драма човека, односно људи, КОЈИ су одређени на пут с КОЈег \Нема 
повратка. "Крај TOI'a пута даје писац у фИНОМ драмском ткању" 
Западни фронт је линија максималних техничкИх напора, B~XYHaц 
захтева постављених )КИВЦИЈ\:ta: лудо просипање ратног матерИЈала 11 

It Нето, СТР. :И{}-2,13. , .. 
11 Ч.'ШН:11{ АнгеЛllllе стаlш~t1IРОnl1l1 ... УШII'I1tll зБОРIll1l{', бр. 3, 1973, стр. 206, 207, 810_ 
Сретен }l{уЈОDlIIi (Мала прбlща, 1898-1976, Београд), друштnеIlО~ПОШIТJI'I1Ш раД1l1Ш, 
'шан I{ПЈ од 192-1. ЗБОI- реnолуЦIIОJlарног рада еl\ШГРllрао 1933. У ссср. постапљен 
за иНсТРУКТОllа ЦККПl 1935. 11 Ч:1аliа По:щтбllllоа Ц1{.I{ПЈ, Јуна 1936. изабра1l за 
'шаllа Ц1{КПЈ 11<1 Петој земаљсttој КОllфереЈЩlфl. БIIО један од орrаlllfзатора усташtа 
у СрбllЈII. !tомандаIlТ I'ШllОПО СрБИје, '1.1Н1II ВШНОВ 11 ПОЈ. ПОС.'IС ОС.'10боlјења 
Н:l.'щз1tо се IIa ДУЖНОСТ11 МШIIlстра ФlшаllСltЈа у плаДll ФНРЈ до 19·18. Јшда Је због 
ПРllхпатањt\ Резолуције ИНфОР:l-lбllроа бllО I1Сl,ЉУ'Јен Jfз КПЈ. ДО пеllЗllоШlсања 
рад;ш ЈШО ДllреltТор приnредног ЩIСТlIтута Jt I{О~IеРЦllјаЛIlJl Дllре}{тор .. Борбе'\' 
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за '1'0 фрон'т истребљења, н У закључку ИС'гиче да је "извоljење било 
на висини, И!Н:I-ерпре'I'ација складна и одмерена. Особито су се ис
'I'ЗIсли I'лавни носиоци радње I', г. В(ојко) Пе'I'ровив}8 д. Cим!иh и Р. 
Бадњаревиfi, Остали сви добри, Инсценација и ре:жија беспрекорна 
УОIШIте, културни догаl)ај за наше место: 1 

у тростубачном чланку под насловом IJКњижевници о рату" -
поводом Шерифово!' комада 'На крају пута' - П(етар) Т(одоровић) 
пореди два антира'rна дела: hOI-ањ" - роман ФРЮЩУСIСОГ књижев
,ника Анри Барбиса и драму ehr-леСl{QI' Iсњижевнин:а К, Шерифа. 

Један француски Ј1нфатерист, констатује П" тодоровив., који је 
пре pa'I'a писао плачне и љубавне песме, почео је да муцаве КР,ИIсове 
компонује у сюкете речи и написао J.G-Ьaгy, која је највев.а оптужба 
рата, То је Анри Барбис, Он није велики, није неустрашив, зато 
што је ОН осудио рат, он је велики за'I'О што је изрекао осуду 
подјармљеНОI' !Народа, осуду повезани:х легија, које су вешти уnpав
љачи подвојили, 'Ј'ЮШ да :нису осетиле своју силу и моћ. Ову осуду 
он је изрекао управо онда (пр.. аут. - КЊИI-а је изи:шла усред 
1 светскО!· рата 1916) када су шовеНIсе и шовеЮ1 са КРС'I'овима 11 
орденима на I-рудима оипали богоугодне фразе да се дотуче немачки 
милитаризам. Он је знао да се уморне леI-ије неће одреfiи својих 
речи и да ће оне заједно с Барбисом послати ПОРУI{У будyfiим 
генерацијама да не буде рата, И пред визијом С'грахови'Гог будуfiег 
рата Барбис заС'таје и пита се: "Али, lСОЛИ!СО he би·ги људи који ће 
се усудити да се диr-ну пред општим потопом који в.е настати на н:ра

ју Јсао што је био iНa почетку: 'Не!' и да изрекну необориви и страш
ни за:и:ључак., На свету постоји само једна r-омила паразита и 
заводника који побеђују и један народ који је побеђен." 
Барбис је, наставља П, Тодоровић, ПРИl{азао људе који су - после 
толико виђених 'трупла која пливају по ровови.м-а напуњени.r.t во
ДОМ, после раскомаданих лешева, који путују у сусрет - почели 
pacylj-ива'ги и чији се једнодушан шапа"!' пренео lСРОЗ масовне ро
вове: "Треба уБИ'I'И рат! Рат 'греба убити!l' 

Шериф је, ПalС, \Написао драму оних што заповедају, слушајyt1.И 
неопозиве заповести друrлх, а не драму OIНих lсоји ратују, с Tor'a 
му се не може ни пребаци'ги ш'I'о није јаче осветлио невидљиве 
мреже рата, што његоnа драма представља само једну сљи:ку из 
велике дра.ltе рата. 
у закључку П" Тодоровиh објашњава своју упоредну анализу: 
"Хтели смо, уосталом, само да бацимо једну I-рубу паралелу између 
умеТНИ1са-борца Барбиса и Шерифа-писца драме 'На крају пута' 11 
да у тој светлости коју је Барбис бацио на незапамв.ено клањ€, схва
'ЈЛМО Шерифа и заузмемо став према његовом делу ,11 

Због цензуре, аутор чланка, наравно, Iније могао да објави БИ'IUiе 
податке из биоrрафије I1IИсца Барбиса, који је у Москви умро ав
густа 1935. Наиме, да је приступио Комунистичкој паргији Фран
цуске, да је са сим:патијама пра·гио развој Русије после Октобарске 
револуцијеј да је у двема књигама изнео оптужујуfiа сведочанства 
о методама борбе ондаIШЬ-ИХ балканских властодр:ш:аца против сво
јих напредних грађана И да се, ПУ'гујуfiи по балканским земљам:а, 
задржао почеТlСОМ децембра 1925, у БеOI'раду одакле је упутио по-

" Војин Bojlto ПеТРОПJlIi (УщJtце, 1921-19-12, Маl{ОПlfште, ПОП.1е1t), оGуlшреКJt р:щщllC, 
СIШДlшаЛШf ФУIШЦllонер. Члац I{ПЈ. Y'IeCTnOnao у ЏРlшреаtаљу устаlша У У1ЮI'lItО:\1 
!'раЈу. ПоrllllУО у борбl! С 'tеТIНЩII:\Ш, 
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здрав но писмо преводиоцу свога романа "Пакао" Моши Пијаде, кад 
је сазнао да је HeдaВIНo ocyђ€IН на 12 I'Одина робије због комуни
стичке пропаЈ'arнде .. 

Некако у 'ТО време r-имнаЗИСТИ-СКОјевци су у оквиру ђачке литерар
не дружине "Напредан:" ОДРlкали комеморативни састанак пре
минулом књижевнику" 'Уз приказ rњeгoBoг КЊижевноr- рада !Који је 
caCTaB~O Мирко 1:3илrи:fi,111 одломак из њеr'овог антиратнor' романа 
"Огањ nPОЧИ'I'ао Је М"!иодраг ЖИI\:О Аврамовив.,:!1I Тиме су се lГимна
зисти СУШ'И11iСКИ придружили студеН'f'ској :мировној активнос'I"И, !На
равно у ДOГOBO~y са чланОвима студеНТСI-i:е fiелије од које су као !и 
учитељци, доБИЈаЈШ упутства за рад. ' 
Ангелина С'I·аюrм.tИровиli наводи да су "спремност и заинтересованост 
за pa~ у револуционарном омладинском покрету показали ученици 
старИЈИХ разреда ових ШI-i:ола. Поменуhемо само JieJ-i:е: Миодраг Ав
рамовић, Александар тодоровив., Мирко БилиЋ, Добривоје Видиli, 
Ђуро Кладари:" Љубодраг Ђуриh, Милосав Матовиli" и други. На 
састанцима КОЈе Је МиJLИБОЈе Ковачевиh одржавао у својој куhи 
или приликом ше'I'ЊИ, раЗI"оварало се о положају омладине у ca~ 
временом друппву, о потреби ~енor' интензивнијеr- рада у ђачким 
дружинама, ,н~рочито ли,!,ераРНОЈ, као и: о потреби праfiења листова 
и. чаСОписа ~ОЈИ третираЈУ савремене проблеме,. Овој групи ученика 
Ковачевиh Је давао разну марксис'I'ИЧКУ литературу' на ЧЈ1'f'ање., 
Оваквим радом припремане су ваСПИтне r'рупе које су своја сазнања 
обазриво преносиле и !На ДРУI'е ученике .. ~'2:! 

Драму "На крају пута" позоршuна секцИја је приказала у свим 
среским меС'гима ужичког округа, па и у Чач:ку и Краљеву, У 
сеЛИl\tа ужичког среза и у среским местима давала је и приредбе 
културно-забавног карактера 
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СТУДЕНТСКА МИРОВНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Приказивање антиратног позоришног комада било је својеврсно 
припремање за другу велику :мировну акцију 'Удружења студената" 
Реч је о конференцији 'Удружења за избор делеr'ата за Покрајин~ 
ску мировинску конференцију за Србију која би се одржала 12. јула 
1936. у Београду, у оквиру припрема за женевски омладински са
станак, 

Дан уочи УЖiИчкщ' Сl-i:упа, чије је одржавање 10, јула, иначе, одо
брило, Начелству среза у:жичког је преко Банске управе Дринске 
бановине, актом од 8. јула, пренесено С'х-рого поверљиво саопштење 
и наређење МинистаРС'rва унутрашњих послова.. У саОIШIтењу се 
истицало да в.е сасвим левичарски карактер има'Т'И Међународни 
омладински KOHI'pec за мир свих европских др:жава, изузев ОНИХ са 

фашИС'I\ИЧКИМ ре:ЯGи:м!Има, заказан за {крај aвr-ycTa у Ћ{еневк Према 
обавештењмма је сасвим СИI-урно да ће се на љему испољити кому
НИСТИЧiКО схватање у сви.ма питањима која су на дневном реду, као 
и да ће се донети резолуција у IШМУНИСТИЧIШМ духу_ Истовремено је 
наређено да се ни једном КОМУ:НИС-I"И, нити омладинцу-комунисти, 
било правом комунисти или крајљем левичару, не издаје пасош за 
ПУ'говање у инос'гра.нство док конгрес не прође, а за одлазак на 
конгрес у Женеву не изда пасош ни једном лицу без претходног 
обавештења и одобрења МИ1НИС'f'арства .23 
Редовно пријављена и одобрена у Ужицу је, 10, јула у 9 часова 
увече, у хотелу "Париз", одржана конференција 'Удру:жења сту
дената на позив 'Удружења омладине за Лигу народа, која се односи 
на предстојehи Међународни ОI\/fлаДИНС!-i:И l{OHrpeC за мир у 2I(еневи, 
као и за [Избор делегата који ћс заступQ.'I"И УЖ:ИЧ}{У омладину на 
припремном састанку зarказаном за 12, јул у Београду. 

Конференцију је отворио председник Удружења Богдан Филиповиfi, 
С"1удент права, Први rоворник Миливоје КовачеВИЋ изнео је узроке 
ратова, !Наводеhи да је веЛИl-i:И светски рат, као [и yomдTe сваки рат, 
донео нечувене профите СОПС'гвеющима веJIИЮИХ оружана, Крупа и 
ДРУI'ИХ.. Рат је њихово дело, Он напада Италију И Немачку l-i:аО 
фашистичке земље. Осврће се на последље женевске састанке Дру
штва народа t1{ јасну судбину Абисин:аца., Позива омладину да се на 
предстојеhем }шнгресу сложно изјасни за мир, 

Други ГОВОРНИI-i:, Петар Тодоровић истиче да омладина не може 
би'11И равнодушна пред непризнавањем међytНародних обавеза, пред 
блиском опасношh.у злочиначкоr- клаља и неслућено!' крвопролиfiа 
које пре'ТИ свим народима Пред зајеДНИЧIШМ опааношhу омладина 
целог света треба да се уједини како би се :избеr-ао рат, Затим при
казује брзо наоружање НемаЧI-i:е и у осврту на први светски рат 
износи пода'rке о погинулим, рање-ним, инвалидима и ратној с:нро
чади, 

Треh!и говорник, Заr'орка Јовановиti,:!~ дипломирани студент фило
зофије, у име омлаДИН1ПI предочава majl-i:ама ра-гну опаснОСт и стра
дања у евентуалном рату, ОпашIOСТ изводи из БРЗОI- наоружања у 
целом свету и у великом nopac'I"y извоза оружја 
Новица Гузина, студент права, ОСУђује рад Друш'тва народа и по-

11 Акт Баrlсttс упрапе ДРIШСltе баllОПlше од 8 Јула 1936, АРХlln НМТУ, ЈIlt, (јр. 911690 
11 ЗаГОРI!:а Јаnанаnllћ МрчаРlща (У:Щllце, 1913), ГIIi\шаЭltјСЮI ПРОфссор У Београду н 
}'лшцу, Прнпадшш НQП8а, 1-i:ao ПСIIЭl1Оltсрltа ЩJIlЩ .у Беоrраду. 
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себно му пребацује Iнеодлучност н:оја је довела до окупираља Аби:" 
синије, 
За делегата припремно!- састанка у Београду, 12, јула, изабран је 
Петар Тодоровиh, студен," филозофије. 
Конференција је била npилич:н:о посећена од стране студената 11: 
грађана И завршена у по'гпуном реду" 
п~да;mе о овој конференцији аутор је узео из поверљивог извештај а 
КОЈе Је Начелс'гво среза уж.ичког упутило 11, јула Другом "Управном 
одељењу Банске управе Дринси:е бановине.:!5 

Очекивани извештај о овој конференцији није се појавио у првом 
наре,щном броју. ,,"У:жичн:ог гласа" од 12, јула, вероватно на захтев 
у:жичн:е ПОЛИЦИЈе после упозореља МИНИС'I'арства унутрашњих по
слова, 

Веома шкрту информацију о овом ДОIЋђају обј авио је лист тек у 
БРОЈУ од 8 aBryc,'a Она садржи податак да је 10. јула иющијативом 
'Удру)кења студената одржан збор омладине на и:оме је говорено о 
колективном наступу омладине у одбрану светског r,.Пlра и краве 
изводе (из реферата 3ar'opKe Јовановив и Петра Тодоровиhа 
?,"мест? извештај а са конференције, "Ужички I-пас" од 12. јула об
ЈаВЉУЈе Harrn:c Петра ТОДОРОВИћа под насловом "Про'гиву рата - за 
мир Омладина целог c~eTa устаје у одбрану мираН У коментатор
ском прегле~у прикаЗУЈе неколико омлаДЈ-ЕНСКИХ мировних акција" 

Уз апел КОЈИ су омладини целог cBe'I'a упутили британски лорд 
Сесил, књи~евRИЦИ Ромен Ролан, Селма Лагерлеф и професори 
Рисен, МуреЈ и Раш, наводи део у и:оме се каже "да је седамнаест 
гоДИ!На :м:ир~ ВШlIе у::инило за рат.-него осам милиона мртвих за мир", 

а затим даЈе и ова] коментар: "Заиста, за седамнаест година мира 
ОДИI'рао се читав низ трзавица у међународном ЖИВОТУо Били смо 
сведоци. препада Хитлерове Немачке, која је верно нас"гавила са 
траДИЦИЈОМ гажења уговора, да би се несметано МOI'ла "наоружатио 
БиЛiИ ~MO. CBeдo~ 'цивилизаторских операција' италијанског фашиз
ма 'КОЈИ Је, СВ.ОЈОМ наДМОћношfiу, преI-азио неМОћНУ Абисинију." 
Из ден:лаР~ИЈе америчких студената преноси љихову констатацију 
да се СОЦИЈална 'и eKOH~MCH:a правда не МОЖе СТВОРИ'I"И ратом, као ю-t 

припремаљем рата, КОЈИ ве УГРОЗИ'I'J-l СI1ТУРНОСТ америчког народа 
1\:ао и осталих народа" И да се на седамнаес"гоrодишњицу Шlра они 
боре за све"!" мира у кОме Ђе све генерације несметано моh.и радити 
на оБОI'аhењу заједничкО!" ЈlGfБО-I-а" 

Највеhи део простора аутор је посветио раду Светске омлаДИ1{ске 
!(онференције у Брислу 29. фебруара и 1, марта 1936, којој су 
ПРИСУС'I"в~вали делеr-ати 220 омладинских организација из 23 земље, 
Истаl\:~О Је да су они одлучно и ј~ДНОДУШНО осудили нападачки рат 
ита:ЛИЈанскоr' фашизма и маневре Јапансн:оr- IIl'Iшеријализма, изразили 
СВОЈУ одврат.ноС'г према сван:ом терору, тлачењу и прогањању и 

Ј'ПУТИЛН позив омладина и "~ародима широм света да OC-I-Bape' је
динство :ЖЈ-!В'ИХ, да не би у заЈедничн:им ракама остварили јединство 
МРТВIIХ, 

На крају, П ТОДОРОВИћ истиче, да се, следујУflИ овом позиву, омла
дина цел?r- света, па и !шд нас, спрема за ПРВИ н:онгрес омлаДИ1iе 
све"та, I.;:QЈИ ће се у 2Б::еневи одр:ж:атн од 31, августа до 6. септембра 
1936, Циљ и:онrреса је да омладини свих земаља пружи приљику да 

:1 АI{Т' II:l'le:H:Tna среза УЖ11'(1{ог од 11-. JI 16" јула 1936, АРХIIВ ИМ 'Z"Y, 111111. бр; 
:107011, 2 11 907111, 2, 

294 

измени мисли о међународним nm-гаЊим:а 11 да прихвати заједнички 
акциони np0I'paM за спречавање рата и ОРI-анизовање мира; да у ту 
сврху пронађе праК'I'ич:на средства за успоставу сарадље омладине 
свих земаља на основу међусобног разумевања и ПОштовања разJU1-
Ч:Ј-НИХ народа, да УЧВРС-I-И везу између омладИ1iСН::ИХ организација у 
појеДJ1lНИМ земљама. 

Покрајинска омладинска мировна конфере:н:ција за Србију одржана 
је 12. јула 1936, у Београду уз ПрИСУС1'ВО 200 делеIа'rа, међу којима 
се свакако налазио и уредно изабран у:жички предстаВI-ШК. Она је 
изабрала 'I'рИ делеI'ата за Земаљску :мировну конференцију омла
дине која је одржана 29, јула у Загребу, !'Де је одређено пет деле-
1 ата за светски KOHI"pec у Женеви) крајем aBrYCTa, Тако су ужички 
студенти применом делеI"атског начела учествоваJD1 у припремању 

јУI'ословенске омладинске делегације на највећУ међународну омла
динску мировну манифестацију .. 
Само, Управа Дри:нске баЕовине није ОЛaIШ прешла преко одржа
вања С'I'Удентске мировне конференције у "У:жзщу. Она је, актом од 
14" јула, затра:ж.ила од среског начеЛ'НИl-са детаљан извештај о овом 
скупу, Заменик cpecKoI' начелника је, најпре} изнео да је конферен
цију пријавио секре,'ар Удружења С'Iуденr Петар Тодоровиh. На
челс'I"ВО није овај састанак МOI"ЛО TPe'I-ирати l-cao ПОЛИ"I'ички скуп те 
није, CaI-лас.но поверљивом наређењу из 1935, rOдrIrne, телефонски 
обавес''ГИло "Управу о њеI'ОВОМ одржавању из следећИХ разлога, Прво, 
сагласно одобреним Правилима, чланови "Удружења !Нису Н1Иједном 
приликом :на својим седницама испољили ман:акве политичке, а још 
мање КОМУЮ1стичке циљеве, Циљ састанн:а није био пре'I'ресање по
.ffi[ТИЧКИХ питања, већ дискусија о женевском KOHI"pecy омладине и 
избор делегата за припремни састанак омлади:не у Београду," Распра
ва на cacTaНl-cy је вођена у r"рающама апела који је о овом пред
ме'гу објављен у "Политици" од 4 јула, са незнаТНИ!l-I ДОДaIЏ11\Ш. 
"УЈКИЧКИ студенти :нису испољиm1 намеру да скуп пре'l-воре у поли
'ГИЧКiИ збор или да остваре макакав политички циљ' Сами су исти
цаљи да право учешhа у дискусији имају јеДИ1-IО студени,! због чега 
је скуп напустила једна група ПРИСУТЮIХ раДНИ1\:а. О-I-уда се број од 
сто-rину ЛЈща прису"гних у поче'гку, свео на тридесе'r' студената при 

:избору делега"I'а.~В 

ПОПУЛАРИСАЊЕ ЖЕНЕВСКОГ КОНГРЕСА 

"Удружење с'!'удената је још два ПУ'IЋ ПрОПaI'ирало идеје женевског 
конгреса преко ,,"УЖ:ИЧIШI' I'ласаН "Учињено је то у уводнику броја 
од 2. abr-уста под насловом "У одбрани мира-против рата" Понов~ 
љено је "Т'О чланком Петра Тодоровиfiа "Пред женевски омлаДИ1iСlО1 
И:ОНI-рес''т објављеном у броју од 30" августа, дан уочи почетн:а Конг
реса. 

Од јануара месеца 1936, I'одине, mШlе аутор, у целом свету врше се 
припреме за женевсши I-сонгрес омлади:не, Iшји је сазван од Међу
народне )'(Није i:lдружења за Лшу народа ПРВИ пут у ис'торији 
састаће се омладинци :из целО!' света да, поштујУћИ свако мишљење 
;н убеђење, као што '1'0 доликује скупу н:оји је добио назив Парла
мена"г младих, продискутују о одбрани уr'роженоr мира) да осуде 

~. АI{Т lIачелства срсза УЩIS'ЩОI од 16 .. јула 1936, АрXlШ 111\1 ТУ, шt, бр, 9071/1, 2. 
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све оне који проузрои:ују рат iИ користе се њиые, и да покушају 
изнаћИ конн:ретне закључке чмјим би спровођењем било онемогу
ћено гажење међунаро.D)НИХ уговора и поробљавање малих народа, 
Парламенат :младих пре'I-ресаhе и сва питања која се односе на те .. 
:ж:ак положај младе генерације и изграђивање ведрије будуhности, 
Омладина је потпуно исправно схватила да се мир не може обез
бедити само голим убеђивањем, већ борбом, непрекидним освајањем. 
)1{еиевски КОНI'рес требало би да буде једна значај[l':Ia етапа у тој 
борби> 
Аутор преноси и део прогласа 1\:оји је Омладински одбор за припре
му женевскOI- !{QHI'peCa упутио целокупној српској омладини. "Да 
би рад Друш'гва народа био успешан, да би се спречило ново страш
но крвопролиhе, по'!'ребно је, да (Не само владе, већ и најшире на
родне масе, узму УЧeIllhа у одбрю-ш М'Ира, Омладина, којој рат прети 
сиr-урном СМРћу, којој ра'!' прети блатњавим рововима и затушљи", 
вим гасовима, позвана је прва да се супротстави рату 11 

У свом комен-r'зру истиче како је KOНI-pec далеко од тога да буде 
политички маневар ма Iшје ПОЛНТИЧ1{е I'рупе, како му то ПОI{уша .. 
вају на1\'Ie'IaiУТИ про-ливници -акције за мир Борба за мир није под
ВрIяута нюсаквом монополу, (и свако монополисање је за осуду, Али, 

у (Нашем јавном ЖИВО-ГУ, све више се осећа неко устезање, неIЮ 
плашљиво неповерење од широких народюrх ПОI{рета, који !Изби

јају као спонтмrа реющија на ПРИЛИ1{е под lшјима живимо. 
На крају, аутор каже како ТаЈСО треба схва'гати и акцију за мир 
Iшја је поведена у У)КИЦУ. Сва омладинска друштва која су начел:но 
за мир, треба да раде на одржавању јеДНОI' ширеr- састанка, по 1\10-

ГУћСТВУ lш-пинга, на коме ће омладина из мес-та 11 околине бити у 
потпунос'I1И обавеш'I-е:на о )кеневском !ШНI-ресу и манифестовали сво
ју оданост миру и колективној безбедностк 

МИРОВНА ори.шНТАЦИ.ЈА НА НАРОДНОФРОНТОВСКОЈ 
:ОСНОВИ 

Мировна акција у "У:ж~щу, непуних месец дана по завршет.ку свет
C!{OI' омлаДинскоr' lшН!'реса у 2Кеневи, прошири.ла се са омладинскor 
на шире друштвено подручје, Да се то догодило под утицајем инс
TPYKI'opa и члана ПОJl11тбироа ЦК КПЈ Сретвна 2Кујовиhа, који је 
у лето и јесен 1936, године боравио више пута у У:;юицу, сведоче и 
извеШ'I'аји у н:ојима се залагао да се партијске аlщије у вези са ор
I'анизовањем борбе за мир орr'анизују и међу старијима,27 ЛОIяч:на 
је пре'гпос'!-ави:а да је такво MJ-ШIљење )Кујовиh пренео и члановима 
КПЈ М Ковачевићу и П ТОДОРОВИЋУ код којих је и привремено 
CTaHOBao.~8 

Ову директиву је, највероватније, спровео М КовачеВИћ преко ли
берално-деМQ]{раТСЮ'I оријентисаНОI' адвока'!'а Вељка Kpe1\rnћa,,:.!1I 'у 
тим О]{ОЛНОСЂfJI,1а је 9, сепгембра у 9 час ова увече у сали кафане 
IIСодаџијаН одрж:ана седюща 14 делеI-ираних предстаВ'ника култур
них и друr'их ужичких удружења, На седници је сазивач скупа 
ВеЉIШ Креlш-rh I'ОВОРИО о југословенском учешhу на међународном 

:1 Ј\Iшшца Да:.!ј:.lНОDlfЈI. 11. д. стр 2Н, фуснота 473; ЛРЮШ радшt.шог noltpeTa 
(ЦК СН:,Ј), ФОНД ЈП, МФ. ·16 (стр, 437--150). 
:! Лнгелш1.3. СтаIlIlЫIlРОПllll.. 11. А. стр, 211. 
:! nеЉ"О'I\:ре~щll (~':IIШЦС. 189ј-19-10. УЩlще), аДПЩШТ. ПреДсеДШШ Удружења раТJlИХ 
JIOJ!!)!X IIнпа:шдu. :IIIUеР:l.ЛIIО ollJljellTllcall првак Демократске странке. 
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конгресу за мир у Женеви Затим је образован привремени одбор 
за пропаI-анду мира међу народима За председника Одбора је иза
бран В. КреJlo1Иh; за потпредсеДНИI{а - OC'I'oja ВаСИЛИћ, професор и 
Вишња ПрљеВИћ,:Н) домавица; за Cel{peTape Петар Тодоровић, сту

дент филозофије и Нада Суботиfi, професор,", 
На основу закључка ове сеД1-пще, одржана је, 27. септембра, у хо
'телу "Париз'\ шир а конференција, Конференцију је отворио адвокат 
Вељко Креми1i, Први говорник Јулија Василиi;}~ професор изнела 
је све tНecpeћe и незгоде које ра-г собом оставља како у застоју I{УЛ
туре, Та!{о и У погледу самог човечанства, јер га чини неспособним 
за даљи рад у физичком И интелектуалном смислу, ако смрти, која 
је у рату најчeшhа појава, буде избегао, ГоворећiИ: против рата као 
мајка, позвала је мајке, сестре и жене да се удруже и да се свестра
но заложе у борби за мир, да би своју децу, браЋУ и мужеве спасле 
од последица које собом рат доноси. Критиковала је фашизам и ИМ~ 
перијализам, помињуЋи Немачку и Италију као главне бауке да
нашњщ, мира Истакла је да је пон:рет Лиге за мир интернационал~ 
ног карактера, пошто жели да око себе прикупи све поштене људе 
који ве радити на слози и међународном М!иру, 
Други I'оворнии:, Миливоје Ковачевиh је, у Iиме омладине, изнео све 
ружне последице које pa-r' оставља на подручју културе и општег 
напретка али и у привреди, држав:ним финансијама и онеспособља
вању pa·mmкa за будyhи користан рад по друштво и државу "Oc~ 
тварење социјалне правде ·и еКОНОМСIШГ благостања - то су захтеви 
херојско!" мира_ Мир, слобода и напредак - то су идеали којима 
геже наши народи и њихово младо поколење" 
Треfiи I'ОВОР1iИК, ВеЉIЩ Кремив је, као председник Инвалидско!' 
удружења, изнео да и данас постоје живи примери који не дају да 
се заборави Ш'I'а је рат, да и у нашој средини постоји мали процена'!' 
људи, а то су каrrиталисти и лиферан'I1И, који би же.леmr ра'!' као 
средство за још веве БOI'аћење, Ти људи не воле отаџбину, а ра'!'ни
в:е који су је стварали, који је чувају и који се боре против фашиз
ма и империјализма, презиру и пребацују им да !Нису национални 
елементи, Они су чак способни да поткупе и штампу да веЈПrча рат, 
Хитлера и Мусолинија 

На крају је изабран Стални одбор Лиге за мир са задатком да на 
повременим сас·rанцима одржава предавања у духу који је прове
јавао овом конференцијом, У Одбор су изабрани: Вишња ПрљеВИЋ, 
ДомаЋица, Јулија ВаСИЛ'Ић, професор, Вељко КреМИћ, адвокат, Ми
ливоје ТаДИћ ј адвока'l', Лазар Бјелиfi, учитељ, Здравко Петаковиh, 
обyhаРСl{И радник, Драгиша Младеновиh, трговац, Миле ШмаКИћ, 
н::афеџнја, Вt'ПОМИР Видакови1i, ПРО'1'а, Петар ТОДОРОВJ.lћ, c-rУАен'I', 
M1-fЛивоје Ковачевиh, студен'!', Живојин Радуловачки, професор, Ap~ 
сеЮ1је МилосављеВИћ, опанчар, Конференцији је ПРИСУС-Ј-вовало 120 
ДО 150 .лица разних политичких стремљеља 11 занимања, међу ко
јима СУ преовлађивали радници 
Извештавају!iи "Управу Дринске бановине о одржаној конференцији, 
срески ,начелњик је, у акту од 28. септембра, предложио да, убудyfiе, 
овакве конференције не би 'I-ребало одобрава'I'И и да би требало 

11 ВJlшња ПрљеЩtl1 (УЖllце, 1873-1950. ~'Щlще), домаhшщ. ДоБРОnОЉllа БОl1tllt'ШРКа. 
у 1. СIЗеТСКО1\1 рату. JlредсеД1ШIЩ пише д()БРОТnОРIIО~ХУl\tnШlтаршtХ орrаШlзацЩn. 
11 ИзвештаЈ lIачеЛСТDа срезu Y:lКJl'IKOr од 8" 1f 10. 09. 1936, АРХIIIJ НМ ТУ, Jtlt. бр. 
9097/1, 2. 
.: .Јулпја nаСIIЩlt~ (Пожеrа, СрбlфА, 1890-19ј5, Београд), Лllбера:шо орltjеllТllса1l пр()~ 
фесор У:iЮIЧI{е ГЩIlнаЗ1!је 11 У'lIIтеЉСI{С школе 
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забранити рад ОВО!" одбора Образложење је засновао на два разло
га. Прво, иако се из самог тока и:онференције није МОI":ЛО ~риметити 
да има за циљ прикупљање комунистичких елемената, Јер Је уз рад·· 

иике присуствовао и део отмене публин:е, ипак се може претпоста
вити да би у даљем раду претежну улOI'У преузели људи који би 
скренули у Jlстранпу-rицу~l. дРУI'О, У Стални одбор изабрани су при .. 
ладници разних одобрених палитички:х с'!"раиака, сем Здравка Пе
таКОВИЋа и Петра Тодоровиfiа, који су раније били присталице Ко
мунистичке парТ!Ије,:ЈЗ 
На конференциј!И присутан ПОЛЈЩијски rrисар није сазнао да се међу 
учесницима налазио и Иво Лала Рибар.34 
У:жички: срески начелник није, наравно, на сопствену ИНЈщијативу 
предложио да се забрани даље одржавање мировних н:онференција 
па и рад ОI-алног одбора Лю'е за мир, већ по :налогу виших opI'aHa, 
Из сачуване поверљиве полицијске аРXlиве произлази да је 8. сеп
тембра телефонски обавестио Управу Дринске бановине и Минис
тарство уну-грашњих послова како је одобрио адвокату Кремићу да 
одржи конференцију 9 сеп'тембра. На њеI'ОВ извештај претпоставље
кима, од 10, септембра, да је на конференцији одржаној дан раЮ-Iје 
изабран привремени одбор Лиr-е за мир, реагује Министарство, пре
ко Банске управе, захтевом од 18.. септембра да срески начеmtИК 
достави нак:надна обавештења,. Наиме да објасни Iшкав је '1'0 "ств:лни 
одборН који ће се изабрати на широј и:онференцији најављеНОЈ за 
27. септембар и да ли окупља КОМУНИС-ТИЧI{е елементе који овакве 
пароле увек искоришliавају да би се HecMe'I'aHo увукли у лега~е 
орr-анизације н у њима, сагласно ПрОI-раму Комунистичке парТИЈе, 
спроводити своје идеје у завијеној форми 11 етаПНИll'I путем_ На
чединку је наређено да с-т-рога води рачуна о стварању ово!' одбора 
и да у самом почетку oheMOI-уhи акцију комунис-та ако примети да 
се у Одбор увлаче комунис-гички елем ен-ти. Сада срески начелник, 
caI-ласно rиаређењу Министарства, у !Извештај у од 28, септембра ана
лизира састав СтаЛНОI- одбора да му се забраlНИ даљи рад. На са
r лааност није морао дуr'о да чека. Тако Минис-гарство актом од 5. 
октобра преко БаНСI{е управе, потврђује своју сагласност с предло-

, б"" rOM среСlюr- начеЛИЈ,ша да се онеМОГУћИ па и забрани рад Од ора,'" 
На '1'0 је срескн а-гачелник обавес-гио Банску управу ak'I-ОМ од 17 
новембра да је сат ласно њеном наређењу од 15 .. uктобра обавестио 
Стаљин одбор Лиrе за мир у "Ужицу, преl{О њенщ, председника Вељ
ка КреМЈ1ћа, да се забрањује љегово даље функционисање Истовре
:-.шно, Управи ставља на знање да, сагласно наређењу Министарства 
Ј' ну-rрашњих послова, неће одобрити нови састанак за пропаr'а:нду 
међународно!" мира,:lО . 
Тако је јУIословенска влада, под пр!:'дседниш-гвом Милана C-!"ОЈади
новиhа, забраном пропаг-анде међународноr- мира oheMOI-УћИЛ:Э- да се 
у Ужицу, и у 'неким ДРУI-ИМ 1-1ес-т-има у уну'r-рашњос-ги СрБИЈе, води 
ма каква легална организована аl{ТИВНОСТ на окупљању грађана за 
заш-гиту мира који су озбиљно већ биле нарушиле две фашис-г:ичке 
државе Јапан и И·тапија, а ис"!·им путем кренула и Хитлерова Не
мачка, I{ада је заједно с Мусолинијевом И·талијом изазвала грађан
ски рат у Шпанији ју ла 1936 

" Пршщз КОllфереНЦllје: "УЖII'lI{J[ rлас", 2;. ШI. 1936; flопеРЉIlПН извештај На'tеЈIСТШl 
срез:). У)ЈOIЧltоr од 2В" 09. 1936, Архип IIМ '.Iy, ШI. бр. 9099/1, 2. 
>1 "РаnllII'IЮI поJtрет У:ШII'l"ОГ "раја", It. д, стр. 255. 
јј .t\ltT i\Iшшстарстп:). УIIутраШ1l>IIХ посло В:). од 1. 10. 1936, АРХIlП lIМ 'ry, шtn. бр, 9101, 
10 Ант ИачеЛСТII:\ среза УЛШ'lltог од 1ј, 11" 1936, АРХ11П ИМ ту, 1111, бр_ 9103· 
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Развој догађаја до каnитулације бивше Југославије априла 1941. го
дине ће, међу'!'Им, недвосмислено показати како се :ничим не може 
спреЩ1ТИ: нарастање антифашистичког МИРОВНОI- nOI{peTa у целој 
земљи, па ни у Ужицу .. 
За време полугодишњег леr'алног деловања, у овај покре'! је, анга
жовањем УЖiИчког Месног комитета преко Удружења студената, био 
укључен део либерално и демократски оријентисаних грађанских 
интелектуалаца који су му остзЈП1 наклоњени да би у лето 1939,. 
опе'г с-тупили у партијску легалну ющију за одбрану земље. Тако 
је !Нас·тављен континуитет у народнофронтовском окупљаљу, 
Меени комитет је за то кра'пщ време успео да :r.rnpoBHoM акцијом 
преко Удружења студената заталаса, а делом и ОРI'тшзује, не само 
радЮ1ЧКУ и с'!-уден-гску већ и ђачку омладину У време припрема 
студентског конгреса за мир у Женеви, с'!уденти су обезбедили да 
више од 1500 I'paljaHa ужичкor- краја ПОТШШIе прокламацију за МИР, 
која је била посла'l'а ондашњем председнику владе Стојадиновиву _:п 
Популарисање OBOI' конгреса је спроведено на мировним скуповима 
поред УЖfща и у Пожеnи: и Бајиној Башти .:11:1 Студенти су у лето и 
јесен 19360 разобличавање фашИСТИЧl{е и.нтервенције у шпанском 
r-раIjанском рату спроводили и прикупљањем добровољних прилога 
преко продаје фотографија о фашистичком бомбардовању Мадрида, 
због чега је казнила притвором М, Ковачевиhа,:I!! У мају 1936. је, на 
брду Забучју, ПОВЮlIе Улсица, одржан први организовани састанан: 
ne'1HaeC'I'aK КОМУtНИСЋИЧКИ надахнутих гим:назис-га и учитељ аца из 

виших разреда. Договорено је да се организују већИ з-ајеДНИЧЮ'1 
ђачки излети ,изван I-рада и да се размењује марксистичка и друга 
напредна m'п'сратура,. Већ на почетку нове школск!:: године је првом 
·1'al{BOM :излету на брду Пара, изнад У}кица, npисус·гвовало педесетак 
IjaKa из обе Шlюле. ПОШ'I-О је препричан летошњи летак ЦККПЈ с 
оценом стања у земљи и све'ту, говорено је и о учешћу југослове.н
СI{е омла~И!Нске делегације на Женевском мировном lШНl'ресу и о 
потреби окупљања целон:уnне напредне омладине у борби против 
наступајуfiе фашИСТИЧI{е опаснос-ги:l !! 

Антифашистичка мировна акција обухва·гила је највеhИ део посебно 
УЖ:ИЧIrИХ }ШИ1'еља, а љен развој и у каснијим ДРУЈ-НМ облицима по
лицијске власти 'Нису успеле да омету и oheM0I-уве, 

ЗАБРАНА УДРУЖЕЊА СТУДЕНАТА 

у неДОСI-а-t-КУ архивскUI' н ДРУIЩ· пнсанor материјала, може се, на 
основу три написа објављених у .. Ужнч:коr.r гласу", конста-говати 
да се Удружење студената, после :најављене н, средином новембра 
формално спроведене, забране ah-r-ифаШИС'ПIчке мировне активности 
усмерило на наr-лашеније остваривање c-галеШКОI· дела свога nporpa
ма, Тако су уводном чланку листа од 18, октобра "Помозите тубер
]{улозним c-гудеН'1има" члтаоци упознати да је током 1935. I'одине 
I\:РОЗ студентску клинику у Београду прошло 2 556 болесних с-туде
ната и да од TOI-a 1.000 њих носи клицу туберн:улозе, што представ
ља петину од укупнО!' броја беОI-радских с'r-удената Тим подацима 

11 "РаДIIII'ШII ШЩРСТ УЖII'lкоr Ј{раја", 11. до стр, 262; CcllaНoe М. 1{опа'lсвиЈlа, 11_ до 
стр. 7. 
" Cel.aIbc _1\1. Копа'Iсшll,а, 11. Д, стр ••. 
l' РУI{ОШIС М. Апрамошtli: .. Рn.дШI'Шll IIОКРСТ у ~'ШIIЦУ, 1929-11", стр. 2,. 
,1 ЗаЦllе љ. Ћуриlш, н, до ЮЬ. 1, стр. <107-108. 
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је поткрепљен ПОЗИВ грађанима да својим прилозима пруже ПОМОЋ 
у' спасаваљу оболелих студената, 

у другом lНапису ,,'Удружење студената - После једногодишњег ра
да'\ објављеном на првој страни листа од 22. новембра, прин:азано 
је скоро јеДНОI'одишње залагаље Удружења на пружању помоћи 
сиромашним члановима Од новца прикупљенor, на низу приредаба 
и концерата помогло је своје чланове са 4000 динара. Из низа при
редаба поим€нич:но је издвојено само приказиваље позориumог ко
мада нНа крају пута" као доказ да ужички студенти дубоко схва
'гају реалност данашњег света и да се озбиљно усмеравају да прих
вате терете будyliНОС'IЯ, 'Уоnштено је наведена и студентска актив
ност на одбрани мира од растуће фашИС'I'Ичке опасности. 'у трећем 
тексту у броју од 27, децембра 1936, којим је "због разних недаЋа 
и неприлика" обустављено ДВОГОДИllIње излажење ,,'У:лrnчн:ог I'ласа", 
саоmnтено је да Удружење приређује 31, децембра у сали хотела 
"Париз" дочек нове ГОДЮiе по новом календару са концертним де
лом, ИI'Ранком и лутријом. Почетак је у 8.30 часова увече, а улаз
ю!Ца добровољни прилщ, Крајем 1936, Удружење је имало 120 чла
нова и окупљало све студенте у oKpyr'y, осим двојице љотићеваца,·11 
Реално се може претпостави'ги да је Удружење током зиме 1937, 
rодине одржавало забавне приредбе. Али је сасвим СИIурно да је 
онеМОГУЋавање, суш'!'Инсн:и забрана, рада Народне књ'Ижњице и Ч'И
l'aO"H'J-ще повезано са забраном мировне аи:тивности, изражавало ре
шеност полицијских власти да угуше сваку активност студентскor 
yдpY~H:eњa О томе сведочи и rюверљиви захтев Управе Дринске 
бановине од 24, Map'ra 1937, да се разјасни улога Миливоја Коваче
вића у растурању фотor-рафија о жртвама бомбардовања Мадрида, 
прнн:аже EЬeI'OBa политичка припадност и његово целокупно доса

дашње држање.·I~ Већ 2, априла Начелство среза УЖИЧIШГ обавештава 
Управу Дринске бановине да је М Ковачевиh "по својим идејама 
филокому;ниста и радо се дру:жи са људима који овај покрет с:импа~ 
тишу" и "да је његово досадашње држање помирљиво и видно 
се :не испољава," Уз напомену да је Ковачевиh чиновник у Градском 
поглаварству, начеJtНик саоrrштава како је скренута пажња председ
dИКУ општине да највећУ пажљу поклони његовом Kpe'I'aEЬY и раду 
и да с љим поступи по закону у случају да ма шта приметк4:1 

Пуни размах целокупне лартнјске ак'I'ИВНОСТИ у Србији, па :и у У:жи
цу, навео је полицију да поја'Ча прошле јесени започету присмотру 
над радом комуниста. Ат'ентн 'Управе I'paAa Београда су, у пролеће 
те I'одине, и личннм присуством пратили комунистичку ак'I'ИВНОСТ у 

Ужнцу И друr-им оближњим Iрадовима. Тако је, већ крајем јуна 
1937" пошщија провалила у рад Обласног комитета са сеДШIпем У 
Краrујевцу да би средИ!ном јула били похапшени скоро сви паР'I'ијци 
tt из Уж,}Ща. н 

Полицијске власти су овој својој 31(цији нашле н формални повод 
да остваре од раније планирану забрану 'Удружења С'I'Удена'rа. Пред
лог о забрани поднело је Начелс'I'ВО среза УЖИЧН:ОI' у поверљивом 
акту који је 20, септембра 1937 ГОДЈfне упутило Управи Дринске 
бановине Образложење је засновано на двема конста'гацијама" Прво, 
од оснивања до данас Удружење :није нимало одговарало циљу из-

н сеЈ.ање М. KODa'lCDIII.a. 11,_ д. стр. 7, 
.: ЛltТ Уnраl1С ДРIIIIСII:С баllОЩЩС од N, 03. 1937. Архив IlМ ТУ. 1111. бр. 1818-1820, 
" AltT lIa·tcJICTDa среза УШII'ЩОГ од 2, O~, 1937, АРХИD НМ ТУ, 1111. бр. 1821. 
" l'укоnјјС 1\1, ЛпраМоПll113, н. д, стр. :Ш; .. l'anlllt'l1t1l nOltpcT УЖII'lItоr Ј(раЈа", 11, Д, 
стр. 267 . 

:ЈОО 

не'!'ом у Правилима" На његовим седницама су третирана питања 
илегалне природе. Оно не може даље постојати, јер је прекорачило 
делокруг рада.. Друго, најбољи доказ за 'то представља последња 
провала ]шмуниста у Ужицу с центром у Крагујевцу, међу којима 
се налазе под истраl'ОМ и у притвору и оснивачи ОВОI' УДРУЋсења: 

Добрило Петровић, Миливоје Ковачевић, Петар Тодоровић и Мирос
лав Дра!'овиllо'" Актом од 230 сеmембра 1937. Управа Дринске ба
новине је решила да се распусТ!и Удружење с'тудената у 'У:жицу~411 
Студенти ће, међутим, већ с пролећа 1939, обновити СJU1ЧIНУ дела'I'
ност под .н.ешто измењеним оmlПИМ приликама и у нешто изме

њеној организацијк 

1I АКт НачеJlстnа срсза У.}I{It'щоr ОД 2. 09. 1931. АРХШЈ НМ 'ХУ, I!Н. бр. Ј837, 
11 AltT Управе ДршtСltе бl1110DlIIIС од 23. 09. 1937, АРХШI НМТУ, IIН. бр, 1838. 
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ДУШАН ЧАЛИЋ 

Сарадља Београдског 11 Загребачког студентског 

йокрета у раздобљу 1938-1941. годllне 

Сарадља студентских покрета Београда и Загреба је етарог дaTYM~. 
Основу тој сарадњи даје програм и пОлитика Комунистичке паРТИЈе 
Југославије, Јер, комунисти су се за ту сарадњу енерrлчно и упорно 
борили, оцењујући је IШО важан елеменат заједничке борбе З,а 
напредак свих народа Југославије, али и као настављање ХИСТОРИЈ
СКОГ опредељења самих наших народа да у заједништву граде своје 
:ш:ивљење, Сарадња студентских покрета ова два Универзитета 
(иако о њој говорим не треба заборавити да се она одвија у опће1\l 
оквиру сарадње свих студентских покрета у Југославији па и у 

t:U€TY), се одвијала у неколико праваца: стручним питањима, уну
'l"ap свијетског студентскOI' покрета, културним, ПОЛИТИЧКИi\I, спорт
ским, еН:ОНОМСI<::ИМ и понеким другим. Против те сарадње огорчено 
наступа реЖИ1\'I у сарадњи са већим делом универзитетских власти, 
а посебно сарађујући са реакционарним студентским покретима, као 
на пример у Загребу, са франковцима И клерикалцима. 
Но, нису комунисти ДУI'И низ година били најснажнија студеН'I'СI\Ћ 
политичка група ни на једном Универзитету, али су се они нај
досљедније борили за студентске интересе и на тој основи за 
опће јединство студената. Иако ова два С'l"удеН'IСIЩ покрета ИС'l"упају 
заједнички и у вези опћих палитичких питања, као што је био 
случај с издавањем лелеа против Диктатуре 1928. год" 'ипак се 
тјешња повезаност гради на питаЊИfl-ta реж:има С'гудија, уписа, и 
томе слично, првенствено између истородних факултета Сарадња 
Београдског и Загребачн:ог студентскOI' покрета ПОС'гаје БOI'8т.ија 
нослије 19350 I'ОД. На проr-раму борбе за јединство студената она 
сЕ: остварује у борби за: аУТОНОi\1иј:'L Универзитета, слободу научног 
рада, сни:ж:авање и укидање такса и школарина, за изr-радњу с·гу

деНТСIПIХ домова и :мензи, за слободу удружнвања студената са 
различитим садр:ш:ајем и програмима 

На Загребачком свеУЧИJIJ-IШТУ, 1936, 1"., студенти медицине, приста
Ј1ице хес, поДрлшни студентима љевичарима, побјеђују на избо
рима за управу СТРУЧНOI у дру:ж:ења ]Ј н:луб медицинара" Тшш 
ос'тварено јединство студената на Заr-ребаЧКОЈ\-I свеучилишту се у 
првом реду реализирало између ХСС и студената љевичара Фа
шистички оријентирани студенти франковци и клерикалци су били 
против јединства студената и, јасно, против сарадње студентских 
покрета БеOI'рада и Загреба. Када су изнимно били присиљени да 
по неким пита~има прих:ван~ сарадњу са студен'I'С}{ИМ покретом 
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БеOI'радскOI' универзитета, свим силама су саботиралк Према ТШilе, 
колико су јачали студенти комунисти на оба Универзитета, толико 
је јачало и јединстцо студена'I'а, а преко Tor'a и сарадња Београд
СКOI' и 3Ш'ребачког студентскОЈ' покрета 
I'одине 1938., пећ су врло развијене форм<-: С'l"уден'!'СК[:Х покрета lШ 
оба Универзитета, са различитим садржаЈима, што Је основа све 

шире и бога-r'ије сарадње тих студеНТСI{ИХ покре:r·а. ~Ia Заг~ебач: 
ком свеУЧИJlИШТУ је извршен а ОШ'I'ра дифереНЦИЈаЦИЈа. l-!a ЈеДНОЈ 
с-r'рани студеН'I-И љевичари окупљени ок? Iшмуннста и ли~ево ори~ 

јентисани присталице ХСС-а, а на друго] фашистички ОрИЈентирани 
сr-уденти, хрватски националис-r'и-франковци и клерикалцк На Бе?
градском универзитету је створен шr~рок студентски покрет, КОЈИ 

је обухваћ.ао политички различи:r-о ОРИЈентиране студенте, под py~O

водство:м комуниста, а на ДРУГОЈ С'I'рани су се налазиле малоБРОЈне 
l'рупrще С'гудената фашистички оријентиране Уз сарадњу по струч
ним питањима, значајна је била сарадња и у оквиру M~ђYHapOДHOГ 
студентског покрета. То нарочи'I'О долази до изрюкаЈа веn код 
припрема у судјеловању на Омладинском KOHr'pecy за мир одржа
нам у августу 1936 г у )Кеневи. Загребачки студентски покрет 
представљају: Еуген Пусић тајник Културно!' удружења студената 
пацифиста - КУСП, IШl\'Iуниста, Фрањо Пушкарић. представник CBe~ 
училишне организације ХСС и Александар Бо!'данфи, као представ
ник омладине самостално-демократсн:е странке. Фрањо Пушкарић је 
пor'инуо у Шпанији као борац интербриr-ада. Београдску групу, 
која је представљала студентски покрет Београда, водили су Иво 
.пола Рибар и Ђуро Нинчић. Заједничка југословенско омладинска 
делегација имала је 7 чланова. . 
Прије одласка у )Кеневу :Иво Лола Рибар Је долазио у Загреб, на 
договоре неколико пута Но, Иво Лала Рибар је сваки пут водио 
разговор'е у Загребу и по питањ:има партије и СКОЈ-а. Југославенска 
омладинска делегација је ОДР:;.I(ала cacr-анак у једној гостионици, 
на периферији Я(еневе, са делегатом ЦК КПЈ Иваном Ми.лутино
вићем. Ту је дефинитивно потврђен садр.жај реферата наше деле
Iације, који је на француском језику прочитао Еуген Пусић На 
овакав начин су наши студентски покрети били заступљени на СВИМ 
конгресима омладинскOI' i\'ШРОВНШ' ПOl{рета У оквирима ТaIше са
радње у раду свијетскor' омладинскоr' Т\Iнропнor' покрета и сам сам 

судјеловао.. Рјеч је о сарадњи у раду Првш' конгреса СIудената 
Југославије одржаног у Београду В. И 9 IV 1940 године. 
Као што знамо раСТШ,.I фашистичке опасности у Европи, расте и 
отпор фашизму у чему мировни покрет студената у свијету постаје 
све сналснији, а у кш .. Iе I<оординирају своје дјелатности напредни 
студенти под руководством КП СВИХ наших унивеРЗЈпета. На том 
конгресу је суделовала низ студен'ССКИХ делеI·ација са разних за
l'ребачких факултета, од којих су неки учесници и публициралн 
своја сјећања, као што су: НАДА САЛАМОН, ЛАДИСЛАВ ГРАКА
ЛИЋ Судје.ловала је Ј( делегација заr'ребачких радника, омлади~ 
н:аца, на челу са НЮШJlОМ Шегр-гом који је своја сјећ.ања такође 
публицирао у едицији - "Револуционарни омладинсю-[ покрет у 

Загребу 1941-1945. године" Ја сам на '10М конгресу са друr'арицом 
Танком Слаљ представљао леr'ално Акциони одбор СIудената љевн
чара Заr'ребаЧIШI' свеучилишта, а стварно - партијску организа
цију Загребачког свеучилишта. Наиме, секретар ЦК КПХ Раде 
Кончар, нас двоје је задужио да у Београд понесемо н штампанн 
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I~артијски материјал, давши нам све потребне упуте, по којима 
nемо кофер преДа'IИ, Iдје, l{3да и како, Као и у ДРУIИМ таквим 
приликама доживели смо мања изненађеља, али смо ипак сретно 
допутова.ли до Земуна, lдје смо 'I'ребали предати материјал, што 
<.:мо И учинили_ На KOHf'pecy саМ и говорио у име Акционог одбора 
студената љевичара Загребачкor свеучилишта 
Врло успјешан облик сарадље студентских покрета двају Уни
верзитета била су заједничка ЛOI'оровања, Први !такав заједнички 
.а:огор студената организован је на Крањској гори, од 3. до 23_ јула 
1937" годинео Учествовали су студенти Љубљанског, Загребачн:ог и 
Београдскor' универзитета, Исте године, на плитвицаыа' организо
]Зан је логор у l<оме су судјеловали студенти из Беor'рада, чланови 
"СЕЉАЧКОГ КОЛА", о чему пише и Бора Ромић, а из Загреба 
чланови КУСПа, ЛОl'оровање на Плитвицама постаје традиционално. 
Тако је оно ОРI'анизовано и 1940_ год, и љиме су, са стране КУСПа, 
руководили СЛАВКО КОМАР и ја. 
Логор на Плитвицама те године вођен је са веn богаИ'fМ искуством, 
а обиловао је веома широким облицима политичког, културног и 
спортсн:or' дјеловања" Специфичност тог логоровања је била у томе 
ШТО смо ми, РУIШВОДСТВО логора, организовали прехрану делеr-а1'а 

партијСl(е окружне конференције за Лику, која се 'га да одржаваJI8. 
као што смо преузели и дио бриге око њено!' обезбеђеља 
Било је и других фОРМИ сарадље студентских покрета Београда 
и 3агреба~ Само бих споменуо неке" У првом реду, свакако, најзна
чајнија је сарадња партијских и 'скојевских организација, ШТО је 
свакако посебна тема, Овor'а пута :ж:елим само llрипоменути да се 
концем 1940 I'OA, одрл<ало пар'r-ијСIШ савјетоваље свих Универзитет
ских партиских организација на новом, ТеХНИЧКОМ фаI<улте1'У у 
БеOl'раду, на коме сам ја, 1(ао секретар партиске ор!'анизације За
I'ре~ачког свеучилишта, исту и предс"!ављао .. Значајан облик сарадње 
дваЈУ студентских покрета биле су и турнеје т,.зв. покрајинских 
удру:жења из Беш·рада и Заrреба, Једна од најуспелијих таквих 
турнеја је проведена по Босни и ХерцеI'ОВИНИ, 1940" године 
у већим градовима l<ао ШТО су: Бања Лука, Шибеник, Сплит, Сла
вонски Брод, НОВИ Сад, Дубровник, и многим другим има студе
ната са оба Универзитета који у љима јединствено дјелују, кори
стећи се искуством студентских покрета .1'1 Београда и Загреба, 
И не само та, Мало се зна о сарадњи револуционарног студентскOl' 
покрета ЗаI'реба н Беorрада, на Шl'8МПЮ-ЬУ једног броја "Нашег 
студента" на ком, на насловној страни, пише: "ОРf'аи стручиих 
економских, културних и спортских удружења на Бео!'раДСКОЈ\1 
универзитеI"УН, Ради се .0 првом броју I године од 23, децембра 
1939. године Као Ш10 је познаr-о, 'Ј-ај број је био посвећен крваВИ1\! 
ДOI-ађајима од 14 децембра 1939. r-одине, На првој страници велИl<ИМ 
еловима, као мементо, пише: "Овога крваВOI"а дана, преко 50 мани
фестаната рањено је из пушаlШ и ПУШКQlIiIJпраљеза. Преко 10 рад
ника, студената н друr'ИХ омладинаца подлегла је ранаыа., Сви су 
они клицали ь,шру и слободи, за рад и хлеб, против скупоће и 
ратних шпекуланата" На истој насловној страни је седам фото
l'рафија рањених с"!'удената и Ј1OI"ИНУЛor студента Мирка Луковића 
РеЖИ!l'l куће Карађорђевића ОДllуtIИО је да по сваку цијену спречи 
штампање то! а броја "Нашег с-r-удента" У тој ситуацији делегација 
београдских CI-Y дената долази у Заr-реб тражеnи помоћ од наше 
партијске организације да би QСИIурала ш-гампање тог броја у За-

:10.4 

i 

I'ребу, што КОЈ\ппет паРIијске организације Зarребачкor свеУЧИЛЈ1~ 
щта, свесрдно прихваћа Делегација беorрадскнх СIуденаIа је пред
лшкила да формални одговорни уредник тога броја будем ја, 
05разла:.жући тај свој предлог чиљеницом да сам био tтудент бео~ 
rрадскor Правиоr факултета 19З8/З9, год и да "е добро познају, 
МИ смо се и са тим сложили, Но, када смо о свему информ:исал:и 
секрюара КП СКХ Раде Кончара, он није одобрио да ја будем 
формални уредн:щ(, јер сам тада већ био секретар Бироа партијске 
организације ЗагребаЧКОI' свеУЧИЛИШ1'а, а управо тада се вршила 
темељита реОРI'анизација читаве паР'гијске Свеучилишне организа
ције под диреК1"НИМ руковођењем Раде Кончара и Владимира Бака
рића Раде је тражио да нађемо друr'ог уредника ПОТ'ребних кому
нистичких квалитета, То нам није било тешко и ми смо "[·а про
lIашли~ Био је то студент филозофије Лука Ненезић. Он је свјесно 
преузео ПОС'гављени задатак, спреман на све :могуnе последице на 
н:оје је био и од самога секретара ЦК упозорен, 
Тај број је изашао из штампе са заглављем \на првој страю·щи: 
"ЗаI'реб 2З. децембра 19З9. године", а на дну задње, четврте стра
нице писало је: .,Главни и ОДI'оворни уредник Лука Неиезић, За
rреб - Руњанинова 4" - 'rискара Прерадовић, Гајева За". Та је 
штампарија на 'lаквим едицијама са нама сарађивала, 'raKO 'да смо 
одштампане примерке, осим неколико бројева, изнели из штаыпа
рије, прије него што је режим забранио исти број и послао поли
цију у штампарију да ra заплени. Тај број је стигао у Београд. 
Лука Ненезић, храбар, врло добар студен·т, вољен од свих нас је 
после ТOI'а био ухапшен, како је то по ус-rаљеном обичају и ~че
Кивано. Задр::жан је у затвору преко мјесец дана, а ПОШТО је 'по 
националности био Црногорац, изгнан је из Загреба. Окупацијом 
наше земље он одлази у свој родни крај. Више се нисмо ни срели .. 
Годинама сам TpaIao, шта се с љим догодило у 'Току НОВ И, ко
начно, 1985. године, сазнао сам да је храбро погинуо као члан 
Комюета КП ГАЦКа бранећи села Горњих БодеЖИСlа, од насртаја 
усташа 

20 305 



МИОДРАГ ЖИКА АВРАМОВИЋ 

У;JlCUЧКU сшуденшu У осшварuвању 

йлашфорлtе КПЈ: "БраНlIћелto зеЛIЉУ" 1939. годllне 

ЦК КПЈ је платформу о одбрани земље почео да формулише у 
прог.ласима ПОВОДОМ насилнOI присаједињења Аустрије хитлеров
ској Немачкој (15 марта 19ЗВ), жртвовања независности Чехосло
Dэчн:е МинхеНСКИ!'.'1 спораЗУМOII'I, у резолуцији ОД децембра 1938. и 
"Отвореном писму чланавиЈ\'Ш КПЈ" ОД ћшрта 19391 
Прелазак са борбе за мир на борбу за одбрану земље није значио 
Iсорениту промену политике КПЈ, зато што су обе акције садрлса
rшле борбу против фашизма и ПQJIазиле од сасвим тэчне процене 
да фашиза:м значи ра!" и агресију у свету, а после италијанског 
напада на Албанију и директно УIро:ж:авање Југославије 

Саr'ласно таквој оријентацији је 22. априла 1939 I'одине, у Физичкој 
сали БеОI'радског универзиrета, одр:нсана Академија за одбрану 

ћiира у орr-анйзацији Студентскш- одбора за одбрану мира Десет 
хиљада учесш,ш:а - радника, с-ту дената, ђака, и службеник а - који 
су заступали 23 омладинске ОРl'анизације разних ПОЛИТИЧЮ1Х и ста
лешких опредељеља, усвојили су на Академији "Прor-лас", међу 
н.иJl.ш и ЈУl'ословенска соколска младе:ж:., У новаосновани Савез омла
Дl1НСЮ1Х орr-анизација ушаа је и СтудеНТСIСИ одбор за одбрану 
:\щра,:.! 

Пећ 23 априла се Савез сакала Краљевине Југославије на својој 
{жупштини салидарисаа с омладинским покретом за одбрану зе!l'1ље 
и упутио својим члановима и омладини позив да се ПРИДРУlIсе овој 
акцији.:! Пошто је слично УПУ1С-IВО сасвим сигурно СТИI-.ло и ужичком 
окру:жном партијском руководству од Покрајинског комитета КПЈ 
за Србију, СI'ворени су потребни услови да ова шсција обухвати и 
'уЛI:ИЧКИ крај 

АIсција у Ужицу је :најављена леТ!{Qi\1 окрулсног паРIијСIШf' коми
тета, најверова-гније крајем априла, као непосредно реаговаље на 
пећ извршено освајаље Албаније од стране фашистичке Италије, 
Формална иницијатива је препуштена студентима који су у име 
родољубиве омладине Ужица а "с обзиром на последље догађаје 
Iшји се око нас одиr'равају" (пр ау'{-. - окупације Албаније) позвали 
на сарадљу сва градска родољубива удру:жеља, Академски грађани 
наручују" да је у овом моменту најподесније створити заједнички 

Ј "ИСТОРllја СКЈ", Беоrрад, 1985, стр. 1-19--150. 
: МИЛ.llца ДамјаНОnllћ: "НапреДIШ ПОI;:РСТ cTYne1laTa БеограДСltог УlIlщерзнтста", 
Београд, 1974., стр. 88. 
I Мирољуб Васић "РеnОЛУЦIIОllаРIIII ПОltрет Ј)'ГОСЩlUlfје", Београд, 1977, стр, 539, 
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Акциони одбор свих овдашrьнх организација који би имао да по
диже дух отпора идд меснor СI'аНОВНИШ-Iва према нападачу -у внду 

разних приредаба, академија, МИПШf'а, да се С1ара о пасивној од
брани СIаНОВНИШ-I-ва (обучавајућн становништво у одбрани из' ваз
духа, r-радећи склоништа од напада из ваздуха, набављајући I'ac
-маске, ОРI-анизујући болннчке -rечајеве Н'IД) ," 
_<l .. пелујућн на патриотску cBecr- удружења у уверењу да н она са 
с-rуден-rима у овим кризним тренуцима деле "исту бојазан због 
опасносrи која прети слободи, независности н интеI"ритету Југо
славије" и имајући у виду .. да ОВ8 велика опасност по нашу 
др:жаву бива све већа" - студенти умољавају удру.:жења да на ОШlј 
љихов преДЛОI" одr'оворе још у току нареднО!- дана по објављиваљу 
летка;' 

Тако је неутврђенOI· дана, верованIO, у 1\шју, Yl\IeCI'O Акцианоr· oд~ 
бора, l<ао знак оправданш' ~аК'!'ИЧКQI' компромиса пар-гијских пред
ставника, основан "НаРОДНООСJIободилачки одсек при Соколској 
:ж:упи - У:жице-" На ОСНJfвачком састанку Одсек су сачињавалн 
представници 13 ыесних па'I'РИО1СКИХ, добротворних, културних, С1а
лешких ОР1анизација, Били су то преДС1'авници: војске - пуков
ници Едуард Бороша и Артур Густови:h; Удру:жења резервних офи
~J:lpa и ратника - сенатор Чедомир Захарић и УЧИ1ељ Лазар 
ЬЈелић; Удру.:жења инвалида - Милорад БошњаКОВI1ћ; Носилаца 
_'\лбанске споменице - учитељ Малиша С-r'ефановић и општ. чинов
ник Мирослав Петровић; Аеро-клуба - пуковник Едуард Бороша; 
Црвеноr- крста, учитељ Тадија Тодоровић; Четничке организације _ 
учитељ Ђорђе Новаковић; Студентске омладине - студент Филип 
Марјановић.; Радничке у:меНIИчке r-рупе "АбрашевићО 

- мет. радник 
Сретен Пенезиh; Удружења ,~Кнегиње Љубице" - Зора 3ахариhј 
"Кола српских сестара" ЦвеIа Поповић; Удружеља "Кнегиље 
Зорке" Зорка Ристовић! "Сокопа" - адвокат Ђорђе Драшкићl 
СIрахиља Рогић, професор Учитељске школе Благоје )Кивковић, 
наставник Iиr.-IНастике Јосиф Ј ехличка и Александра Нешовић_5 

I .. У1Юfце 1941", Војно дело, Беохрnд, 1961, стр" 33-3-1. 
ПОЗIIВ су за IIШЈЦlIјаТIШЩl ОДбор IlОТШЈса:ш Ilет студената 11 једаll ),'штс:ъ, 
Богољуб ВаСlfљеnнlI. (УЖJlЦС, ]91~1985, 3-'lЮЩС), апсо.тшенr фШIOЗОфllјС, убрзо 
ItрофеСОjl, ПРJlпадюш НОП~t1. По :ослоБОђСЊу '1лац КПЈ са носледњо:'t1 ФУПКЦltјо:'t1 
Ј;,ао Дllрентор ПедаrОШl{е ающс!\шје у ТIIТОПОМ УЩJlЦУ, 
РаДllсап Н:'рсnшli. (УЖllце. 1912-191>7. Бnјшщ Баштn). студент пр:ша. ПРIfШ1ДЮШ 
НОП-а. По ослоБОI)ењу 'tлаl( 1\.пЈ у ФУlIкцtljн судије, са 110С.'IеДЊШI меСТО;\1 у 
CpCCI{OM суду У Во Баштц. . 
MllonpaI'" 11{НDI{О Апра!llОПIlIl. студент lIрава, '!Лан CKOJ~a, 
1!еIlа ЦаЈJlll. (Уlюще, 1919), студе!tТЮlJъа прапа. ПРllnадшfК НОП-а. 110 ОСЛОбођењу 
I~ao ДIll1ЛОМJfР:ШИ пр:щшш раДШ1а у СУДСЮl~1 YCTaIlOoa~НI., Сада :;101011 на Па:щсаду, 
ЧајеТJII13, 

~1'IIЛЈШ МарјnlIOЩfl~ (УЖllце, 1919). CTYACJIT прапа, чщш СКОЈ-а, У'fесшш НОБ-ц" 
1.'IaII КПЈ од Itопе:\tбра 19"Н. ДЩ1Ло!\.шрао на Праultо:'tl факу.'Iтету у Беоrраду, 
ПОС.'Iсдња ФУIIКЦltја - сtщретар КООРДJlШЩIIOIIОI' одбора ПРЈlUреДI1С I{оморе Југо
слаnије за eHOIlOMCltc односс са IIIIОСТр:шстnом, Kno ПСIIЗllOllер ЩШJII у Београду_ 
ДОБРИПОје Вндиli, СПРWе!Ш У'1ЈIТСЉ, 
I У првобllТIIО;\1 С:tст:шу Одсека - на:ШЗltл::t. су се дпа Itо:'tlУIIIIСТЦ'Щ::t. о;о.I.,аДШlЦа: 
ФJtлtш !\IарјаПОllцli I1 Сретен ПеllеЗllli, 
Сретен ПеllезнlI. (УЖIIЦС, 1920), метаЛСIШ раДIIIШ. Члан Ii::ПЈ од 1939, 1I0СII.'InЦ "Спо
:нешще од ]9И". Борац 2. пролетерске бригаде. По ослобођељу бllО ;:щреltтор Dllше 
појlШХ предузеllа, члан РНВ СР СрБИје, делеIат у Сltупштщщ СФIЧ. Као 11ell~ 
ЗIIО!tср ЖJlШ( У Беоrраду. 

СПIIС,ш 'rлаl10па Oncel.a оБЈапљен у ШIСђ' ,.У:аШ'lК1I одЈеl{", бр 1, 1 07, 1939., ст)) .. 1, 
Народна бllбЛlIотска Тнтопо УЖllце. 
Од граЈ,аllСЮIХ предстаПЮща у раду ОДсс!{а lIајllllше С;\' се аllга:Њ:Оll'1.'I:1 ДII:1 IIpcд~ 
стаПlllша оргаlшзацнје "СОЈ'ола", 
ЋорlјС ДрашJtJfћ (УЖIЩС, 189O-19~5, немо зароб •. 'IOfOP БаРI{СIIОРЩС), :щпонат. CC~ 
ItpeTap Месне ОРI'"аllЈlзаЦlfје КПЈ у Ужнцу (1920) )t 110слаlШ'Шll lШIIДllдат на :ШСТII 
НЛЈ у УЛШЦУ. Cel{peTap НРЊТ у УЖIfЦУ (1923). због рада 113 :ll1Јшјl( НОП tlрс
~1ещтеJl У nllше нема'lЮIХ заробл.еllll'IЮIХ :toropa, на IсраЈУ '!>" Наlшеlli.iРllге. где 
Јс )1 умро 
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На пленарној седници од 9, јула Одсеку су приступила још два 
друштва - "Женска п?дру:аtинаН :r:peKO. Вишње Прљевић и Ху
Ћ'1аНО друштво "Гаравац' преко ИЛИЈе ВУЈовиli.а, У Извршни одбор 
Одсека су, уз постојећИХ осам чланова, изабрани још један члан 
КУД "Абрашевиn<l и још један представник студентске омладине -
Миодраг )1(ИI\:О Аврамовић.G 

Одсек је свој рад обзнанио покретаљем свог петнаестодневног 0pI'aHa 
,,'У:жички одјек", чији је први број изи.шао 1" јула а последњи шести 
број 7, Qltтобра 1939, године, ЛИС"I' Је веOJl .. Ш мало писао о раду 
органа Одсеltэ. Из информациј а са наведене пленарне седнице од 
9, јула произилази ОДЛУltа о покретању акције преко листа за 
прикупљање ПРИЛOI'а у корист пострадалих од I'paAa у неколико 
села ужичкоr' среза, 3акључено је да се слични одсеци оснују у 
СDИМ околним варошима и селима.. Одлучено је да се у оквиру 
I10стојећег стрељачког одсека при СОКОЛСIШМ друштву У У.:жицу 
ОДРЈКИ стрељачки и:урс за омладину. Решено је да се за при
купљање средстава за излажење листа оснује посебан фонд за 
шта:мпу "Уж:ичког одјека", 

ПОКРЕТАЊЕ ЛИСТА "УЖИЧI{И ОДЈШ{" И ЊЕГОВ ЦИЉ 

ЦИЉ "УЈIU1ЧКОГ oAjelta" објашњен је прorласом на уводном месту 
првог броја листа са потписима предстаВНИIta првобитних 13 дру
штава, 

,,)Кеља да подигне, очува, ојача и одр:жи национални дух, потреба 
да се обавештава наш свет о својим дужностима у данашњици, 
окупила је све оне lшји овде код нас раде на заједничком пародном 

послу, и њихов заједнички напор, заједничке лtртве, omor-уnују да 
се појави први број "Уж.иЧIШГ одјека". Лист неће СЛУЛППИ ни једној 
лолитичкој страНЮ1, никаквој ПОЛИП1ЧIсој идеологији, него ће имати 
у виду само националне ИН'I'ересе, То не значи да ће занемаривати 
сва наша унутрашња пи-rања, НИТИ да ће се OIЛУШИ'1и о данашње 
прилике у свету, Будно ће вратити целокупан ЈКИВО'Т нашег краја 
н биli.е о-гворен свима Ijlшји жели да наш лепи и национално нај
изразитији ltpaj напредује у CnaKOXl'l пorледу", Покре'I'ачи листа се 
надају да nе правилност њиховог пута схватити сви који мисле 
да је данас најпотребније бодрити и окупљати наш народ "ГОВО
рећи му !Истину за добро лепе л веЛИltе Југославије"-; 

Лист се током свог ИЗЛаЈкења суочавао с великим тешкоћама које 
није могао да савлада .. 'Веn у уводнин:у четвртог броја реДа1щија 
'I'РаЈКИ подршку читалаца у два правца Прво, да шаљу дописе из 
свих околних села и lI'1еста, Јер, редакција жели: да лист продре 
l11ТО даље н:ао једини овакве садр:жине; да свима ПOltаЈке да у 
нама ЈКИВИ успомена на наше славне претке Друго, да прикупљају 
претплату и редовно обрачунавају_ Али, пошто се обрачуни уопште 
не шаљу, а претплата је незнатна, редакција је била приморана 
да скра'ти материјал и повећа огласе, Шта!l,шање је сн:уло, а лист 
не УJIпша ма-rеријалну потпору ни ОД КOI"аВ 

БлаrОје :ЖJlщtощt!i. (r-роцка, 1903-1983," Бсоrрад), ПРОфссор, порсд OCTn!lOr I'111'1IШl~ 
:шјс JI УЧIIТСЉСltе Шltоле у УЩIIЦУ. ОбјаnllО више ЮЫlжещшх ДСЩ1. 
• "У~ЮI'IДII oдjCJtH, бр. 1, 1. 07. 1939., стр. 2. IIapoAHa бнбЛlfотсttа ТIIТОnО У.ilшцс. 
I ИСТО, УnОДIIJШ, стр, 1 .. 
I "УЖJlЧКJt ОДјск", бр. 4, 19. 08. 1939, стр, 1, УnОДlllШ 
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Три, по Иl\Iену наведена, КОМУНИС'IJ'lчка омладинца, од којих ниједан 
онда није био члан Партије, залаr-али су се, по 'налогу и у дого
вору са ОКРУЈКНИl\I руководством, да се у Одсеку и његовим органима 
спроводи партијска линиј а о најширеl\'! окупљању и Ьрr'анизовању 
свих грађана у одбрани земље на основу ИСltрене сарадње са 
фраНКОфИЛСltИМ н пре-I-еж:но националисх-ички усмереним !"рађанским 
интелектуалцима, Да се не би прулпю повод за обнову полицијске 
сумње, у Одсеку се, осим друштвене раднице удове Вишње Прље
виh, није ~налазио ниједан друх-и члан из Сталног одбора Лиге за 
::НИР, чији је рад забраљен новембра 1936" збor" учешћа неколико 
свима позна'I-ИХ и:омуниста, што се и формално обелоданило њихо
вим х.апшењем, јула 1937, године,_ Тројица омладинаца нису онда 
били Јавно познати по својој lСОМУНИС'Iичкој оријентацији, у ствари, 
С"l'Уден-r-у права Филипу Марјановићу су задатке у Одсеку са
опш'н~ли његови добри познаници Добрило Пеrровић, члан Окружног 
паричског поверенишr-ва, руководс-хву близак члан КПЈ учитељ 
)Келимир Ћурић, и студент Слободан Пенезић, који је у својс'гву 
'Iлана ПКСI~ОЈ-а за Србију чешће боравио у Уясицу збor" органи~ 
З0вања СКОЈевскOI' и шире!' омладинског рада, а посебно током 

JIетњеI' школскоr одмораО Срегену Пенезићу, руководиоцу КУД 
"Абрашевић" и Миодрш-у ЛС':НlПI Аврамовићу потребна упутства је 
пренео први секретар Окружнor партијског повереништва Вукола 
Дабић.IО Најва:жнији партијски успех је, несумњиво, био у 'ХОМС 
шr-о су чланови редакције листа, уз три грађанина интелектуалца _ 
адвоката И председника УЖ::ИЧIСOI' соколског друштва Ђорђа Драшки-

11а (н:андидаIа на посланичкој лиснr КПЈ за окру!' ужички у 1920), 
професора књижевнос-нr у Учиrељској школи Благоја )Кивковића 
11 учитеља Миодраl'а Верговића - постали и два скојевца Марја
новић и АвраМОВИfl 

Искреном с .... э:раДЊОl\I у редакцији :ышке се објаСНI1III со што су 
скоро сви ООЈављени написи били у духу усвојене уређивачке полн
Пllсе, док се комунисrички ОilШilДИНЦИ, опег по дирек'I'ИВИ, нису 
повукли Саi\Ю, и после тш'а, у листу је и у два преостала броја 
до обуставе ~aCTaBљeHa иста уређивачка усмереност, уз једини 
Jlзузе-гак кад Је цела прва с"грана броја од В, септе1'l'lбра била по
свећена 16-'1'01\1 рођендану краља Петра у CBOjCI'BY старешине со
кодске орr'анизације. Тако су МарјаНОБИfl и Аврамовић обезбедили 
да се пуrем. четири чланка поново легализује организована i\'IЗ
совна парТИЈска ПОлитичи:а дела'l'НОСI, која се, иначе, стварно 

, 1I:)ј:ша ф, МарјtШОШllщ дата аУТОllУ IIОПС:\lбра 1983. ГОДlше .. 
lН::СЛJlМJlР :Жс:ъо Ћурнћ (УЖJlЦС, 1919 - XI 11.141 УЖНЦс) У'lIlТСЉ ЧЩlll li.ПЈ ОД 
!939, ,'ШЈЩ. СР?С,I{ОГ I(ОШlтета IПIJ за Вllшсград .. Од Оl{тобра 1944. с'(щрстар оккп.Ј 
за :'t ЖIЩС, Јсдщ[ од подс!шх Оlltаllllзnтора оруш:аltог устащш у ј'ЩIt'ШО~1 ltpajyo 

IIorHIlYo ,{рај "УЖlща браllсlш ОДСТУПНIIЦУ Врхоnltо~! штабу 1I0ПОЈ. 
С!fободан ПСIIСЗН!t (Ушltце, 1918-196·], ШОПJlII, "рај Лазаllспца), ПОЛЈIТIt'ЈЮI lIадшш. 
Чдан кп.Ј од 1939, члан ПК CltOJ~a за Сl1бllју од 19~O. н члан ОIпtПЈ за :.\'Жllце 
у 19Н. Јсдан од подсlшх орr'аllJlзатора оружаНОI устащщ у УШll'пtом Ј{рају. и 
:Ш:lII.!IIIШ JlОЛlIТII'Н<ОГ Ito/ltccapa У~ЮI'Н{ОГ ПОП одреда. У 19,12. ностао замеllJfJt JlOJIIlv 
ТИ'ЩОГ I{омссара I1 11О:ЩТЈI'ШJl и;о;о,lесар 2. ПРО;'lСТСРСltС БРJlrаде. у 19·13, ПО.'ШТЈI'1ЮI 
J{o~lccap 2. пролстеРСl(С ДllnJlз!fjс, У 19Н. био lIа'!елшш ОЗН-е за србllју а потом 
:l1JtllIIстар Уlfутрашњtlх ПОС]10па HP Србltје н прсдсеДIl1Ш IIЗВРШllоr nсlш СР 
СрБИјС. IICTonpC:lH!IIO бllО Jf цослашш HP србllје 11 Јуrослаnlfjе JI члан ЦКСКС Ј[ 
ЦКСIС,Ј. ПоrНllуо у аутомоБЈrnСltој IIссрсlш, 
I~ lIзјаnа С. ПСIIСЗllltа дата аутору новсмбра 1983, rОДIIIIС, 
~YliO.'1a дабlll\ (Буар, УЩIЩС, 1903 - ХII 1941, Буар, У11шце), мстаЈIСIШ радшш. Члац 
I\.ПЈ од 1927, Као члан РсјОIlСКОГ но~tIIтста КПЈ за Бсоrрад ухапшеll 1929. 11 осуl)СII 
lIа 5 rОДlша РОБНје. l\Icl)y подеlШ1'l1 ОРЖ'ЈЩllзаТОРllма радшl'ШОГ ПОltрета у УЖJlЦУ 
ОД 1935. до 2. сnстсltог рата у сnојстпу сеltрстзра ОltРУЖIIОГ ПОПСРСНIJШТnЗ КПЈ 
11 члана ОКI{ПЈ за Ужице •• ЈеДан од подеlшх орrаНltзатора орущаllOr устанка у 
УЩI1'ЩО~1 "рају It Itомаllдант Ужнцс у Шl1, Поrш{уо у борбll с .ЪОТllћсnцшЦl. 
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летализовала У јаВНИ:"1 манифестацијама ПОВОДОМ разои]ања Чехо
с.:лова'l.Ш.е и окупације Чешке и освајања Албаније. (У .стварању 
повереља према Сlюјевцима у редакцији одређену улогу Је игра~о 
и ЊИХОВО свесрдно залагање У припремању листа, поготово што Је 

АвраЈ\ювић био и аутор, а делимично и редактор, коректор и са
l\:упљач рукописа 

Први ·Ј·акав текст о стварању широкоr' политичкоr фРОН'I'а за од
брану земље, укључујући и КQмунистичке омладинце, објављен је 
на првој страни првО! броја "УЖИЧКО!' одје!(а", од 1 јула 1939., 
под насловом "Од невешI'ИХ земља плаче" са псеудонимом С,. Ч, 
П - Стевана Ч. Павловиnа, професора Учитељске школе,11 

у наслову сажету суштину свога чланка поткрепио је с неколико 
примера. Не плаче 'ли земља од невеште примене зан:она о штампи? 
Не плаче ли земља од невеШI'ИХ бабица при порођају хрватског 
питања? "Не плаче ли земља од злостављања омладине, од јефги
Hor· набацивања на н:оректност њихова c'I'aBa? Сваки младиfi 
који није добро покривен угледом родитеља а уз то има јачу 
наклоност реагирања на УЗI'редне неправде врло се лако квалифи
кује као еЈсстремни левичар и у њеГОВИ!lI потезима 'I'рюки се траг 

Москве, и онда кад он даје израза својим најсветијим осеnањима 
националним. у легитимисаљу комуниста треба бити обазрив; до 
екстремних левичара има читава скала умерених и њихових симпа

сизера; вештина је јавних раДНlпса да их не одбаце даље улевоо 
Треба рачунати са њиховим реВОЛ'IОМ и инатом И пред 'бауко!>"! 
рата мора се бити обазрив према омладини" Ко је застао у 
јавној функцији, нека се опомене да не сме НИКОI'а изазивати против 
др:жаве УЈ да је дуж:ан капитал светих осећања својих r-рађана 
(;ачуваIИ неОШI'ећен др}н:ави за дане искушења." 

Оправдано је Ш'IО је, до н:раја био јасан у CBOi\-I члаюсу "Радништво 
за одбрану земље", на другој еграни првоr· броја "У:жичког одјека", 
партијсн:и секретар Вукота Дабић. свима познати, најУIледнији 
КОi\'Iуниста-радншс, који је издрж:ао шес'I година на робији збш· 
илегалне l{Qмунистичн:е активности и хапшен, без судске одговор
ности, у познатој краrујеDачкој провали. Да би спречили окупљање 
свих народних СНЩ'а у ОВИl\I КРИТИЧНИМ данима, писао је В Дабић, 
разни Сl\IУТЉИВЦИ капи-rулаНП·Ј и експонеНIИ непријатеља нашег 
народа, дани су се на посао да акцију радника оме1')' поДмећући 
им ,неискренос'I', злу намеру, ЈП"Д Радничка класа данас свима и сва
IШi\1е ставља на знаље да хоће да брани слободу и независност 
,]уr'ославије Отн:ако се заКОШ-['IИО, раднички -покрет водио је борбу 
::за слободу, за мир, за бољи живот, против ропства и насиља сваке 
врсте, Бранећн земљу од аустро-немачких завојевача прострељано 
је велико срце Botle -н уч:итеља србијанскО! радништва Димитрија 
Туцовића 

,Ми хоћемо да одбранбене сншс попећа?l1Q до највише illepe 
А ево н:ако: 

11 ЛЦЧllа сеЈ\ања аутора. 
;'\1Ј10драг ВеРГООЈ1lј (УЖl1це, 1899-196i, ТIIТОПО ~',К1ЩС), у'щтељ у разним ,'ICCТlI~Нl 
.бог IIO.'llfltllJCItOr прогона као ПРlшаДIIIII{ 1IапреД1IОГ У'ПIтељског II0ltpeTOl, пред 2. 
(ЋСТСК11 рат 11 у УЖIIЦУ. Бlto capanll1l1t НОП~а у IfСЩl'1КОllf paTIfO~1 заробл.Сlllf1IIТПУ. 
Бавио се Пllсање;u JI преl10ђењеl\l. 
CTenall '1 Папдоонh (Табаll0DllhН, IIожега, 1897-1944, Београn), nCMOltpaTCКJt Opltw 
jCllTHcaJf професор :\"'f1!тељскс lIшоде у l{par;yJcnlty 11 Уншцу, l{ао пршtаДI1lШ 
IIОП~а за ОРСМС окупаЦlЈјс nрогаљаll од Немаца ц JbllXOUIlX сараДIIIIЮ1, ПОГIIНУО 
прн iiоМбардоnању Београда, 
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1 МаНИIИ се kabr-е са онима са којима сутра треба заједно поћи 
на I'Раницу и заједно лежати у рову. Без СЛОI'е, без решења уну_ 
rрашњих пи-гања, а нарочито хрватског, нема ефикасне одбране 
2, Окупити у одбранбени ФРОНЈ све здраво и поштено, ујединити све 
који воле ову земљу, све што молсе пушку понијети, јер само сло
бодан, задовољан и уједиљен народ мшке успешно: бранити и од
бранити своју независност То чини наше снаге више HeI'O два 
пута јачим, 

3, Погребна је борба ПроН1В капитуланa-rа свију нијанса 
Ово су конкретни задаци даиашњице на којима треба да се окупи 
све поштено, демократски располож:ено радништво, сељаштво, гра

Јlанство и сва слободољубива јавност, а омладина у ПРВОМ 'Реду." 
Трећи тан:ав чланак "Омладина и одбрана земље" објављен је на 
првој страни ДРУIоr- броја "Ужичкш' одјеlса" од 16, \·јула 1939 .. с 
потписом ст, права МиодраIа Аврамовића (Чланак је писан у дого
пору с Вукотом Дабићем) 
Први светски рат са свим својим СIраховиrи!\"t послед}щама, светска 
економска криза са пропадањем ионако сиромашних слојева - све 
10, писао је Аврамовић, довело је 01\Iладину свих занимања, рад
ничку, сеоску и интелектуалну у исти положај и наметнуло по
требу збијања свих ЊИХОВИХ ОЈ\шаДИНСIСИХ сиаr·а за побољшање 
LoncIBeHor- Јкивота ОсвајаЧЮ'Ii1I pa'IOBHi\Ia, заузимањем мањих, неза-
1Зисних зе!'lшља без испаљенOI ме'lка, Југославија је, као и све 
маље земље, доведена у опаснос'I Омладина је, овш'а лута, као је
дан човек повела аlсцију на духовном лрипремању народа за од
брану земље Тако су студенти обишли скоро целу Србију дајући 
сву да ку л rурио-патриотске приредбе, одржали С·! ре љачки и:урс, 
приредили многа предаваља на универзиr'еlУi дали иницијагиву 
за СIварање Одбора Оl\'1Ладинских орr-анизација, у ICDMe су засгупље
иа скоро сва омладинска удрул<еља, а овај одбор је приредио 
величаНСIвену академију у Бешраду, Iсрајем априла 
НепријаIељИl .... tа народа, који нападају ОЈ\1Ладину да не жели ИСI<рено 
да брани земљу, да јој је 10 ИЗIОВОР за нешто друго и да то чини 
по лсељи неког друr-or', аутор одговара овим речима: "Омладина 

је схватила свој данашњи рад на одбрани земље као продужење 
11 лоrичан иасr-авак своје раније борбе за Ј\ПIР, ДРУШ-Iвену правду 
н политичке слободе 3.најуll.и да ће у својој независној земљи 
~lOћи најбоље и најпре наћи решеља својих проблема, омладина 
хоће искрено, без икаи:вor· устезаља да брани ову земљу ~ . јер п,[ме 
бранимо себе и своје право на живо'! . Како је то било пред 
ратове од 1912, до 1918, I није УОllШIе питање lсако ко МИСЛИ, 
!Зећ хоће ли да браНЈ1 земљу, кад је за све опаСНОСI очиrледна, 
или не А не да се врше сумњичења н дуга испитивања о способ
носпr, желећн да се IИillе прикрије издаја" 

ЧеIВРНI I'ЗIсав чланак појавио се у броју "Ужичкor одјека" од 
19 aBI'YCTa 1939. Суштину пренесенor одломка из реферm а др С То
~lНћa са КО:Ш'реса југословенског проФеСОРСЈсоr- друштва у Сарајеву 
представља следећа мисао: "Нашем народу не прerи НИl{аквu 
бољшевичка опасност, наша земља НlIје легло lсомунизма Она је 
90 посто сељаЧlCа земља и љој прети мање комунистичка опасност 
иеr'о иједној другој земљи у Европи То треба да чује читав све1, 
УНУ'Iарњи и ваЊСIПl непријa-rељ, Не ПОС'lоји ниједна lCомунистичка 
др:жава која намерава да уr-рози нашу независност О бdљше
ВИЧlCој опасности lСОД нас почело се говорити и писати од прије пар 
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l'одина lшд је ступила У акцију освајачка пропаrЋнда са својом бор
бом против демон:.ратије, Глајшалтовани национализам и протек
торашн:н дух - чедо освајачке пропаганде, једина су права опасност 
Iсоја прети овој зеrl1JЬИ.Н 

Уз захтев да се у школи забрани туђинска пропаганда, ширена у 
туђем ннтересу и туђим новцем, говорник у име професора ,упу
Нује нарОду поруку, понајприје драI'ој омладини, да схвати једну 
једину истину нашег времена: наша нација има данас само једног 
јединог непријатеља - то је сваки онај који Јкели да јој одузме 
слободу. 
у том смислу је карактеристичан и УВОДНИ чланак у броју 2, 
"Ужичког одјека" од 14, јула под насловом "Село и његов борбени 
духН , пОТillIсан иницијалима "Др"о Распитује се село у овим данима, 
пише аутор, нарочито после несрећне судбине бра'гске IЧехосло
вачке, и брине, да град не изневери, Радосно је када добије нега
тиван одговор и уз то ДQдаје: ми не дамо земљу, ми ћемо је бра
нити до последњег" Срећа је што дО њега не допиру малодушност !и: 
дефетизам самозваних националиста и што их оно lМУШКИ одбија, 
уколико покушавају да му се приближ:е. "Треба rи:Ћи у село, са 
селом разговарати, па ће се тада сазнати шта жели 'и шта хоће 
права народна душа. "Сличниы духом су провејавали и чланци: 
учитељ а Лазара Бјелића "УЧИIељство и народна одбранаl\ у броју 
2. "Ужичког одјека" од 14, јула, и непотписани чланак у броју од 
1, августа "Наш народни СПQразум - Наша одбранбена линија", 
двадесетак дана пре потписивања споразума Цветковић-Мачек 

МеђунаРОДНО-ПОЛИТИЧl{И значај наше aIщије за одбрану земље 
приказан је у двема рубрикама. Под насловом "ОIl,шадина словен
ских народа говори" ("УЖИЧЮI одјек". 1, 07 1939) објављени су 
изводи из неколико наших и страних докумената. Из резолуције са 
заједничке академије ПРИЛИ:1{ОМ боравка београдских студената у 
Софији, маја 1939. истиче се мисао: Сви народи Балкана су под
једнако угро:жени. Само заједничким отпором можемо се успешно 
t:упротставити свим покушајима разбијања јединства балканси:их 
народа :Из изјаве пољског одбора покрета Светско!" омладинског 
конгреса се наI'Лашава: Нећемо више нападачу одговарати само 
дипломатским протестима, веn оружаним отпdрима целога народа 
који је решен да брани :интересе пољске ДРЋсаве и међународне 
правде .. " "Изјављујемо да је дух попуштања и Iшлебања стран 
нашим редови:\ш Опасан је за нашу слободу и независнос'Г, за'1'О 
ћемо се против њеI'а борити, сматрајући '1'0 за основну ду:жност 
свих родољубивих снага" - и:а:же се у прогласу словеначке омла
дине ЛИС1'у "Словенска Ј\lладина" Гласило хрватских студената 
,Нови студент", број З, пише: .,Спасимо Хрватску бранимо Југо
славију! У слободној II независној Југославији ИЗI'радит ћемо сло
бодну и сретну XpBa'ICKY - сграни освајачи раскомадат ће и 
ОПУСТОШИПI нашу ДОМОВИНУ,," ~, резолуцији свих омладинских opr'a
НJIзација са скупа у Беorраду, :значајне су ове мисли: "Апелујемо на 
све факторе др:жавнor' и ј авнOI' :жнвота да се у интересу одбрамбене 
CHare сва унутрашња шпања :земље реше ШТО хитније и на начин 
I~оји ће ОСIIrурати пуну cJIory, слободу и равноправност СВИХ Срба, 
Хрвата Jf Словенаца, Тражимо да се наша земља у пуној ~Iери 
оспособи да наш народ у љубави и братству може да сгане на 
браник наше зајеДНИЧI<е др:шаве, ради одбране љених граница 
II СlIободе," 
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Из парискOI" дневника "Евр" пренесе н је, у броју 5, "УЈН:ИЧКОГ 
одјеI{а", од Б. септембра, извештај "Једна де~еI'аЦИја ~paНЦYCKe 
омладине у Југославији", Реч је о посети КОЈУ су и:раЈем Јула, 
под покровитељством Светског омлаДИНСIШГ конгреса за мир, југо
словеНСI{ИМ омлаДИНСКИМ организацијама учинили представници 
омлаДИНСIG1Х организација Амерю{е, Енглеске 11 ФраНЦУСI{е. Оду
шевљен, најпре, срдаЧНИl\I дочекам у Далмацији Iде је ПРИШНШМ 
ЊИХОВОI' искрцавања становништво певало "Марсељезу", француски 
учесник наводи да је врхунац одушевљеља био достигнут на aI{a
демији коју су у љихову част приредили студен"ги беOI'радског уни
верзитета у физичкој сали Правног факултета Iде је присуствовало 
преко шест хиљада особа, "Они усклици, они неописиви аплаузи, 
оне борбене пароле и ;,кивост нису били управљени само нама, нити 
пак орr'анизацијама, HeI'O Вама, целом народу Француске За омла
дину Француске ми одговарамо: Да! Ми вам обећавамо да нећемо 
разочарати ни наше југословенске прија"I'еље, као ни осталу омла
дину, јер ми идемо путем који су нам указали наши С'I'ари," 

Остварење ПРШПИЧНОI" програма рада на одбрани земље праћено 
је двема врстама написа, Војно-стручна објашњења и упутства су 
садржавали дужи 'I'екстови: "Потреба предвојНИЧКОI' васmпања'\ 
"Одбрана од напада из ваздуха" и "Нападу из ваздуха" У веСЈ"нма 
су приказане поједине праI<'I"Ичне делаlЯОС'I'И, 'Најзначајнија је, зБOl 
своје прорадничке обојености, вест "Удео наше радничке омладине 
у народноослободилачкој акцији" Уз Iшнстатацију да је Ужице 
одувек имало свесно и напредно радниш'1"ВО које је умело да покаже 
своју вреднос'Г и преко своје умеrничке групе "Абрашевић", у ин
формацији пише и ово: "Две последње соколске академије пока
зале СУ јасно lЮЛИКО је наше раДIIИШ'ГDО спссно 11 национално, и 
1'0 да се с љим увек мшке рачунати кад је у шнању одбрана 

:)(~Mљe" Ова шпивност наше радничке омладине добиће УСIШрО l\.ОД 
нас и одређенији облНI{ кад отпочне систематски рад на предвој
ничком васпитаљу омладине". ТО1\'1 васпитању посвећена је само 
једна вест да је крајем аЮ-УСIа стрељачка дру;,кина одржала на
градна гађања за своје чланове и омладину. Није познато l{ОЛИКО 
се О1\Iладинаца ТOI'а лета одазвало позиву већ уходане златиборске 
"Ш кале за безмо'I'ОРНО једрење Академскor' aePO-Юlуба", али је, под 
руководством градских лекара Ира Гутмана и В МаРИНl\ОБића, 
30 жена завршило самарићански течај из прве помоnн 

у посебну категорију се сврставају написи из српске националне 
историје, Три чланка су се односила на пораз српске војске пред 
османлијСКО1\I најеЗДОl\'1 1389 I'одине: ,,550 Видовдан", "Косовска 
битка", "Видовданска прослава"о ШесI' текстова су представљала 
сећања учесника из првш" cBeTCKor' рата: "По.лазак из Бизерте" 
(д' Радовиn), "Успомена на Кајмакчалан - 1916" (прота В Вида
ковић), "Сећајмо се 1914" (НН), "Ђаци одлазе на фронт" и "Ни 
н:орака даље" (Из ратнш' дневника М Верговића), "Очеви и деца", 
Четири ПРИЛDI'а су била посвећена ранијим и савременим догађајима 
из 'IрИ европске држ:аве Изводоы из предавања професора Драгу
I'Ина Прљевића била је обеле:жена С10педесета I'одишњица францу
Сl{е револуције.. Из књиге новинара Рипкеа "Чехословачка траге
дија 1938, године", у издању зarребачке "Бннозе", прештампано је 
више одломака С француско!' су преведени чланци "Пољска омла
дина" и Бенеш .у Чехословачкој"_ 
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Редакција је ОJ\IOIућила да се У "У;Ш:ИЧI\:ОМ одјеку" од 1 a.ВIyc'ra 
обј ави и некролог познатот' lШМУНИСТИЧКOI' студента Петра Тодо
ровића "др Драr-ослав Јовановић'\ по.све.ћен преминулом Ректору 
БеOI'раДСIЮI' универзитета, научнику КОЈИ Је много помогао снал(ењу 

напредна!' студентсн:ог покрета на беОI'радском универзитету 
Само, ова сарадња са Ј'рађанскнм орr'анизациј ама за одбрану земље 
није дуго трајала, Морала је биrи прекинута после 23 .. августа 1939. 
године када је сн:лопљен cobjeI-ско-немачки пюп о ненападаљу. 
Разлог се налазио у "IoMe да се не наноси штета др:жаВНИ1\'I инте

реСИ!l-ta CaBjeTcKor' Савеза Такву одлуку окружноr' партијског РУIЮ
водства саопштио је Bykor-а Дабић члану редакције "У:жичког од
јен:а" М )К Аврамовићу Прекид би се, без икаквог политичког 
објашњеља, извео 'Јако ШI'О је Лврамовиn имао да 'I·ра:ш:и да се у 
лисrу обавезно објаВlJ члаНaI(, вероватно писан у партијском KO!l-IИ

IGTY, У lюме је разрађен ондашљи став ЦК КПЈ У прилог совјет
ско-немачког паК1а Два водећа члана редакције :нису, како се и 
uчекивало, прихватила поднесени чланак, па је и сарадња КП у 
овој акцији преСIала последњих дана aBl'ycr-а 19;39 године.!:! 

Нова ситуација у Европи, crBopeHa немачким нападом на Пољску, 
l'i:ашпулацијОl\-1 Пољске и окупацијом делова Пољске од Совјетског 
Савеза, на основу тајнш дела склопљеног споразуыа, :нанела је 
Парн!ји rренупш извесну шr-ету Настала је, најпре, недоумица 
~.Ieђy комунистима и ОСlаЛИi\I аНIифашистимu, привремено је ослаб,· 
љен утицај КПЈ и СКОЈ-а и ОIежани њихови напори за стварањ<= 
народнот' фрон"! а н јеДИНС'IвеНОf' омладинског покрета, Али чиње
IIнца да је КПЈ прихва'Iила наведени пакт само као споразум 
двеју држава, односно 1\:аО bojHO-СТРUlешки потез совје'гске владе, 
али да истовремено није наПУШ1ала своју антифашистичку пози
цију, нзражену у борби за очување мира и незаВИСНОС1И Југосла-
1:Јије уз наслон на СовјеIСI\:И Савез - морала је донети плодне 
реЗУЈпаЈе 1:1 Они су се у земљи, па и у Ул~ицу, испољили у ства
раљу широкOI аНlифашис-нrчкOl' фРОН'Iа, без помоћи и против 
воље сrраначких првака, па и интелектуалаца, из r-рађuнског та
бора, чак и из љеговоr либеРЕ1Лно-демокра-I-СКОГ дела. 

у духу такве оријентације, Окру.жни KOblHleI је већ ПОВОДО1\I не
:Ш1Чl\ОГ напада на Пољску, 1, септембра позвао становништво на 
;\шрне демонстрације, чнјНi\I је l\'ШСОВНИ1\I успехом кренуо у оства
риваље широкor' ан-r-ифашис-гичкor фронта сада под непосредним 
РУIИВОДС1ВОМ КПЈ ,1.\ 

После изласка КОl\IУНИСIИЧКИХ нреДС1-авннка, редакција "УЈКИЧl{QI 
одјека", чији је власник н одrоворни уредник непрекидно у име 
Соколске .жупе У:жица био адвокат Ђорђе Драшкић, издала је 
само још два броја писrа: 6 сепrембра и 7 октобра. На избијање 
ДРУI'ОГ све1СКOI' paIa pearOBaJIa је на првој страни последњег броја 
~ два KOMeHlapa l{Qји су иеу-rралносr' југословенске владе према 
овом сукобу 'I-умачили на раЗЛИЧИ'Iе нач:и,не, У редакцијском уводни
ку "Крв се поново проливаll пружена је, под условима већ пооштре
HOI' цензурисања писања штампе о ратним ДОI'ађајима, недовољно пре
цизирана квалифии:ована подршка владином ставу Из неопходно 
(;лободнијеr' приказивања произилази да западне државе, чувајући 
УI-лед ве.fIИI\ИХ сила, не Mory прихва'тити ;\1ИР на основу деобе 

'1 ЛII'(II<I. сеlщња аутора. 
11 М. BnclIl" 11. д, стр. 51&-5'Ј8. 
'1 "РnДIIII'IЮf IIOlipeT У1ЮРI}(оr I,paja", "Рад", liеОfllад, 1965, eTp~ 272. 

Пољске а фашистичка Немачка је већ С"Iупила у рат. Тај нај'I'ежи 
дипломатски 11 војни проблем се не посгавља за Југославију, јер 
r а је решила пре HeI'O Ш'IО је и ИСТaI(НУТ, За то је доказ званична 
изјава о неутралности и мирољубивости југословенске јавности 
Одувек смо били мирољубива нација, али "И спремни за одбрану 
н:ао гнездо ОСЈЩа, за случај напада на нашу независност" 

АУ10Р другог члаНI(а "За мир и неутралност" Милош Т Јовашевић, 
земљорадник из Пре љине, датиранOI' под 10 септембром, изнео је 
нешто друкчије 1\-Iишљење сеоског стэновништва "Ми нећемо ни
кога, а ако нас нападну, бранићемо се говоре људи и у подсвести 
им лебди Абисинија, Шпанија, Кина, Чехословачка И расте осећај 
r нева против оних који су проносили маску демократије, а у с-т'вари 
су помаI'али нападача" Следи још јаснија мисао "Рат се води 
између два табора великих сила Ми који С1\Ю досад слабо видели 
користи од њих, МИ најмање имамо рачуна да се мешамо У њихов 
сукоб Поготово сада, када су кривицом владајућих на Западу 
пропали толики напори за стварање и осигурање колективне без
бедности" На крају се износи и предлоr-: "Народ је противу угње
'Јача, противу насиља ма са које стране оно долазило Народ је 
способан да се бори за слободу, за благостање, за један срећнији 
и лепши живот, У 'IOM знаку и ми ћемо се борити ако будемо 
нападнути, На тој основи МО! ло је да се изr'ради непробојан фронт 
:нира" 

Тако је "УЖИЧЮ1 одјек" обуставио своје излажење недоречеНО1\I 
самоинициј ативном поруком свог СПОЉНОЈ' сарадника о изградњи 
новот, непробојног фРОН'I а мира Ту ПОРУI(У ће бити У стању да 
употпуни само КПЈ ствараљем своје платформе која ће боље одго
варати значајно, ако не и битно, измељеним приликама у Европи 
и свету 
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МИЛОРАД Т" ВУКОВИЋ 

Сарадља uредраШНllХ llаРШllјСКlIХ оргаНlIзаЦllја 

СуБОШllчког uрав1l0г факулшеша 11 Београдског 

УIl11веРЗШllеlllа са освРШОАt на улогу 

Ђока Кова'lевllћа 

у овш .. I н:рагким сећањима хтео бих се осврнуr-и на пред ратну сэ
радњу студеН81а БеOI'раДСКQI' универзитета и Субот.ичког правног 
фаи:ул-rета, ОДНОСНО ЊИХQВИХ партијских ОРI'анизација Ту бих изнео 
Ј1 :неке појеДИI-IOСПI, верујем, досад непознате, или мало пазнаIе, 
о ОДIЮСИi\ia И сарадњн Ива Лоле Рибара и Ђорђије - Ђака Кова
чевићэ, ПРВОТ" секретара УнивеРЗIпеr'ског комитета београдског уни
оерзитета О ТИМ ЊИХDБИl\-I односима није ДО сада посебно писано 
и није i\юrло бити писано и зБOI' тш-а ШТО је Ђоко Ковачевић, поред 
"Ј'ш'а ШТО је био изузетно скроман ЧОВeI{, био исто ~олИIШ и КОН
спирапшан. И најбли:жи другови о организационим и конспиратив
НИl\1 пи'тањима l\юr-пи су знати само онолико колико је потребно 
за одређени посао ТОЈ' се принципа доследно дРlкао. 
Осврнуо бих се, на крају, врло н:ратко, II на поче1 ак рада прве 
партијСI{е орr-анизацнје после ослобођења на ПраВНОЈ\1 факултету 
БеorраДСIЮI- универзитета, јер Cal'i! имао ти пријатну дуж:ност да 
фОРilшрам ту прву орr-анизацију н да је водим: од новембра 1945. 
'10 јуна 1946 године 
Прво, о полити'--шој И друтој сарадњи ИЗ:i\1еђу СуБО'ПIЧIЮI правног 
фаКУЛlеIU и БеorРUДСlюr- универзитеrа .. 
СуБОП[ЧЮI правни ФаКУЈнеI је организационо био везан са Бео
I'раДСКИilI унивеРЗИI'еТОi\l МеlјУТИi\-I, сарадња међу њи:ма, а ПOI'010ВУ 
lIlеђу С1удентима, БИЈШ је слаба, скоро никаква, За такво стање 
Gило је више разпоr'а Сам СуБОНIЧКИ правни факултет, по својој 
намени, имао је, поред кул [урно-просветне и одређену пол:итнчку 
у поrу На крајњем северу зеыље, фаКУЈпе1 је, у многонационалној 
среДИНJI, са OI'ромноы већИНОi\l I10љопривреднor' становниш'тва, ма
JlИ:i\I бројем студена1а и још IIlаЊI1I'1I бројем оних који су редовно 
посећивали предавања, био без скоро ИlшквоI' КУЛТУРНОГ, а поготову 
ПОJIl1л[чкоr, Ж:ИВО-Iа 

На фаКУПЈету су ПОСI-ојала само дна малобројна УДРУlкења: "ЈУI'О
словенски аероклуб" 1I "Југословенско-буr-арска лига!!, са јасно JIзра
ж:еНОЈ\1 национаЛИСIИЧКОЈ\1 оријеН1ацијом, што је још више изоло
пало студеНl'е од Сl'<lновниш-r-ва Субопще. То је потрајало таl\:О 
све до пред крај 1933, r'Одине, која је означила н:оначан преокрет у 
животу и раду на Фан:улr-ету. На ЈО је У-Iицао читав низ околности, 
у првом реду фОР1шрање ПРВС паРIијсн:е ор! анизације На Факул
'Iет је приспела већа I"рупа студената из унутрашњости са извесном 
револуционарном оријентацијО:.\I, од којих су неки, у IИ!'IIназијама 
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Јде су БИJIИ, веn имали блю,ке контакте са КПЈ. а било је и 2 - :3 
члана СКОЈ-а, ~БOI' лошеI' ма1еријалноl' положаја добар део је 
становао н:од рођака КОЛОНИС-Ја - добровољаца у северној Бачн:ој 
и одатле су долазили на предаваља У Субо'гицу~ 
у '10 време, септембра - октобра 1933" године, долазе на факултет 
Петар Радовић и Ристо Лекић, већ искусни чланови Партије, који 
су били протерани са БеOI'радскOI- и Заr'ребачког универзитета због 
cBor' политичког рада, као чланови КПЈ. Њима није требало ћ1НОГО 
времена да већ у октобру 1933, године формирају две партијске 
ћелије у којима је било обухваJiено 10 11 С1УденаIа (Петар 
Радовић, Ристо Лекић, КРСIО Попивода, Радоје Вујошевић, Михајло 
Ћетковић, ГОЈКО Дурутовић, Милорад Вуковић, Радосав Бојовиfl. 
Бо:ж,о Милетић, Јосиф Мердовић и l\'taло и:асније и Саво Пеј ановић), 
Од тOI- броја ОРI'анизоване су 2 групе - ћелије. Једну је водио 
Петар Радовић r а ДРУI'У Ристо Леи:иn 
Петар Радовић се одмах обрагио БеOI'раду, преко својих партијских 
П,еза, ради повезива~а са партијском организацијом у Суботици, 
Баш у то време, од Јесени 1933 .. I-одине налазио се у земљи Благоје 
ПаровиЋ (рођен 1904. I'ОД У Невесињу, погинуо у Шпанији јула 
1937, године) где је остао око пода године на обнови партијске и 
СКОЈ-евске ОРl'анизације у Србији и Војводини, Он је, у пролеће 
1934" lодине, упутио у Суботицу МаЈ а Видаковића (рођен 1907 год 
У Прковцу код Винковаца, ПOlннуо .у Београду 1941. год, код 
правље,ња експлозива, за ди~ерзантсн:е аl{ције - по повратку из 
ШпаНИЈе) и Милоша I ЛИГОРlџевића (рођен 1911" ГОД" У Прибоју на 
JIИl\'IУ, погинуо као ПОТПУИ:ОВНИК Црвене армије у Пољској по по
вратку из Шпаније), Интересантно је да су сва тројица: Паровић, 
ВидаI\:овић и ГЛИI'оријевић били кожарски радници, робијаши и 
шпански борци Године 1934, послат је у Суботицу, ради помоћн 
~шд формирања паР'Iлјскоr- РУКОВОДСIва, и Јован Мариновић, н:оји 
Је био права љен 1\:ао Cekpe-l'ар МК КПЈ за r-рад БеOI'рад, 
Све "Је ОIшлнасти омоr-ућиле су Gрзи развој пошпичког ж:ивота на 
фан:ултету и успостављање везе са партијском организацијом у 
Суботици, чији су чланови yr-лаВНОl\I били Мађари, као и обухвата
ље политичким радом добровољачких насеља од Кикинде до СОћl
бора и Срба брана, а такође н редовну везу са партијском орr-аниза
цијом на БеOI-радском унивеРЗlп'е'rу. Та се веза из године у годину 
стално повеnавала у погледу сарадње, метода и садрж:аја рада. 
ЛЈ,~чне везе И. позн.анства између студената у Беor-раду и Суботица, 
КОЈа су посто~ала ЈОШ од раније из предстудентских дана имала су 
велики значаЈ, нарочито у време провала, откривања организације 

н хапшења .. Те личне везе, у оно време, значил~ су много у усло
Р.има прекида других веза МИ Сi\Ю, нэпр., У Суботици, имали од 
19~2 до 1940, провале сваке ДРУlе године Увек су те провале, 
lШЈе су почињал~ ван фаКУЛ-Iета, заустављане на факултету, јер 
су се ДРУГОВИ НЭЈчешће добро држ:аЛЈ[ код полицијских тортура и 
нису одавали организацију .. 
Једна од најте:ж:и:х провала била је октобра 1934. I'одине, Било је 
ухапшено о!ю 70 другова, чланова Партије, СКОЈ-а и симпатизера, 
међу њима велики број студената, од 'Гога је 11 љих било осуђено 
на робију и строги затвор и већи број на l\IaJ-ье временске казне, 
Но, ипак, нису СВИ студенти чланови Партије били ОТI{ривенн 
Ин'гересантно је да су код 'Iе провале двојица искусних илегалаца, 
Видаковић и Глиr-оријевић. избеr-ли хэпшење Глигоријевић је са 
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Јщнцима на рукама побеI-ао из руку агеНата који су 1'а водили да 
им ПOIщ:же Hel{a места Iле је, наводно, одржавао састанке После 
је успео да оде у СССР, а одатле у Шпанију и вра-rио се поново 
у СССР 1939 r-одине, где је касније погинуо као потпуковник 
Црвене армије 1944 године као падобранац - паРI"Изан 
Од краја школске године 1934, до септембра - октобра 1937, {'ОД. 
наПУС'I'J1D сам редовне студије и редовну везу са партијском орга
низацијом на факултету, јер сам, по налоrу ПК КПЈ за Црну Гору, 
задржан на паР'I'ијСКОJl.I раду у ДаНИЛОDI'раду, као секретар ћtесног 
(cpecKor') Iюми-гета КПЈ за срез Даниловград, ради сређивања и 
јачања партијске ОРI-анизације, Ристо Лекиn је, такође, био -тада 
задржан на партијском раду у срезу Бар, а Петар Радовић, Крсто 
Попивода и Јован Мариновић су осуђени и посла'I'И на робију,. Но 
ипан:, наIШ је орr'анизација била јако ослабљена, а везе покидане 
једно вре!\'1е, преосr-али чланови партије су се повезали са кому
нистима и у Суботици и на Беorрадском универзитету, добијали Ma~ 
теријал и сарађивали по МНOI'им текуnим питањима" Један од зна
чајних резултата у '10 време било је освајање студеНIСКОГ удру
Јi..::ења "Светлост!! крајем 1935, год. }шје је нешто раније формирано 
као студен-т'ско по-тпорно удружење, "Светлост" је постало стручно 

студентска удружење повезано са Акционим одбором београдских 
студената, То је касније бина солидна леr-алНа основа нашег поли
'lичкоr- и друштвеног рада на ФаКУЛ'l'е'I'У и легална веза са друго
вима са Београдскш' унивеРЗИ'I-ех-а 
Пошто је Акциони одбор С'ТРУЧНИХ СIудеlПСКИХ удружеља Београд
скоТ" УНlшеРЗИ'Iета ОСНОВаН јунп 1934, године њихова су искуства 
коришћена колико год је било МOIуће и на услове у Суботици. У 
том циљу су у СуБО'IИЦИ долазили Мојсије Стефановић, први прет
седник Акционш- одбора, а нешто касније, 1936" тодине, у два пута, 
1-1 Вељко Влаховић, У време борбе за јединство студената наш циљ 
је био поставити ш-rо солиднију и чвршћу сарадњу са удру.лсењем 
.. Академски север", lшје је окупљало претелсно војвођанске сту
денте l\:оји су припадали Самос-rалној демокра'I'СIШј сrранци и један 
мањи део Хрватској сељачкој странци, а то СУ били Буњевци 
који су се изјашњавали као Хрва-ти, Та сарадља развијала се по
сх-епено, почев од заједничких шаховских сусрета, фудбалских 
утакмица, заједничких приредби на факултету и излета, што је 
довело до међусобнOI' зБЮ-I1кавања и најзад до заједничко!' штрајка 
25 маја 1938, године, када је ПОСПII'ну'IО потпуно јединство по 
свим питањима, У том циљу био је формиран и један јединствени 
одбор који је имао задатак да ту сарадњу даље развија, Два пред
стаВЮ1ка "Аи:адемског севера", Сава ГаВРИћ и Лаза Тик:вицки, по
НIНули су у овом рату, а 'Iрећи, Мама Будисављевић је такође 
наСI'авио блиску и без резервну сарадњу. 

у неICDЛИКО ћшхова студенти из Субо-rице су масовно присуствовали 
зборовима беОI-радских студената у физичкој сали и на другим 

манифеС'тацијама у Београду Једна од заједничши организованих 
манифестација Беоr'радскоI' унивеРЗИ-Iета и Суботичког факултета 
биле су ман_ифесх-ације по Војводини 27 - 29 маја 1939. rоднне 
под паролом "бранићемо зе1\IЉУ" (Нови Сад, Суботица, Сомбор) Ве
'Iику групу, углавном војвођанских студена'т-а, предводио је Баја 
Секулић Велика I'РУl1а с-т-удената Беor'радскOI' универзих-ета, са више 
I'Qворн:и.н:а (БраЮ{Q Поповић и др,) дошла је на сахрану Босе Мили
liевић у )Кедник код Суботице, н:оја је раљена 14, децембра 1939, 
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rодине у Београду, а подлеI'JIa ранама 19~ фебруара 1940 године 
Пуну сараДЊУ са Акционим одбором смо имали, као и помоћ OI{О 
решења питања студентскот- дома и отварања С'Iудентске мензе. а 

такође И по мншим ДРУГИМ питањима 
Овде би 'rребало укаЗa-lИ на још један облик сарадње У 1938 
години и lшсније, полиција је чеш1iе откривала теХНI<ШУ за штампа
ље материјала у Београду, па је наша орr-анизација, преко веза 
које смо имали, неколико пу-rа решавала тај проблем за Београдски 
универзитет, Колико ми је rюзна-IO, само нам је једна !,пошиљка" 
пропала, мислим у Батајници, јер се никад, збor- строге контроле 
у Беот-раду, -тај l\-taIеријал није директно носио до Беоr-рада. Не 
-треба заборавити да се ту радина чак и до 1 - 2 кофера штампа~ 
H01- материјала. Један од таквих био је и ma-I'еРI<.fјал за "Студент", 
н:оји је требало да изађе поводом крвавих ДOI'ађаЈа од 14, децембра 
1939. године, Материјал за тај број био је донесен у "Народни 
l'пас", један народнофронтовски ЛИСI, који је нешто раније почео 
да излази (уредник је био Ћоко Јованић, а. сара~ници, УI-лавном 
студенти из БеOI-рада и СуБО'Iице). IVIa-rеРИјаЈI Је донео Лакан 
Иштван - ГИI-а, С'Iудент Беor радскor правноr- факу лте'r~а, иначе из 
Кикинде Он је био један од пећ познатих курира, Он Је са Т-орда
IЮМ Ивачковић, СIуденткињом медицине У БеОI'раду, такође Војво
ђанком, веn и раније обављао ову ДУ)l~НОСI'" Ова питаља Сl\Ю реша
пали на разне начине прен:о наших доорих веза са комунис-['има -
Мађарима, н:оји су радили у редал~цијама листова "HJD" (Мос-т), 
"NEPSZAVA" (Народни глас), па чак и ГраДСl{ој Ш'I'аJl.шарнји и др,. 
ИЛИ У приватној штампарији ФИШЕР 
Те везе између нашеr- фаКУЛIеrа и Акционor одбора, као и наших 
лар'гијских организација биле су уходане, Ш'рmлан број друrова се 
упознао н зблнлпю, да и поред великих проблема које су СI-варале 
Iюлицнјске проване, буквално сваке ДРУЈе године од 1932 ЈОД, 
до новембра - децембра 1940, Ј'ОД_, никад "Ie паузе у раду и везаl\Ш 
НИСУ дуго трајале, поготову ПОСЈlе 1936, r-одине То, у првом реду, 
јер орr-анизација на факуЛ"Iету није никад п?тпуно откривена, 
захваљујући добром др::жању ДРУI'Oва на 110ЛИЦИЈК Др:жа:ње Крста 
Попиводе 1934 године и ДРУЈ-Н пу'1 1937 I'одине ИС'нщано је као 
пример како се '1реба др;,каНI пред класним непријатељем То је 
била чврста основа за СИl\ша-r-ије које су СIудеНIИ IШМУНИСТИ стекли 
у многонационалној Субонщи н код добровољаца - колониста у 
читавој Бачкој Те се везе још н данас повремено одряшвају пово
дом неких заједничких јубилеја и прослава, Старији другови: Срби, 
Мађари, Буњевци и други пренели су го на своју децу, па lе везе 
још и данас трају 

Говорећн о нашој сара.ц:њн са Беоr-радским универзrн'е-I'QМ нисам 

истакао једну од значајних веза - посебно везу са Ђаком Кова
чевићем, ceKpeTapOl\I УннверзитеrскOI- коми-r-еr-а до поласка у Шпа
нију 1937 године, који је, као "човек у сенци", стајао и иза рада 
Акцнонш- одбора и i\IHor-их акција на Беоr-радском универзитету 
l-iаравно - не сам, и не мешајући се често директно у аlщије, него 
одабирајући пажљиво и помюкући, просто l:Iегујући и подн)ку~и 
:.'Iшађе кадрове кроз разна задужења н аКЦИЈе, како у раду ПОЈе

ДИНИХ организација, руковођеља појединим акцијама, тако и ода-
5ирајући, у крајњој линији, оне који су касније достојно заступали 
наше c'raBoBe и студен-т-ски покрет на разним међународю1М су

сретима 
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'ЂОКО Ковачевиh, н:ао ис:акну'ГИ: и врло заслу>кени партиј~ки руко
водилац У јеДИО!l'I значаЈНОМ и преломном пери?ду, био Је с':аЛНQ 
човек у сенци", добро познат сај\IO Jliшњем: брОјУ другова КОЈИ су 

~a њим непосредно сарађивали, од којих је данас врло мало :;КИВИХ, 
ЗбоI' ТOI'Э полако пада сенка заборава преко једне овако врло 
заслу:ж:не ЛИЧНОСТИ Потсетити на њеI'а, његов начин рада, СКРОМ
НОС'Г И ОДНОС пре)\'1а људима, то је, донекле, део испуњења једне 
:моралне обавезе. Из тor· разлога ун:азујем на неке мало познате 
IIЛИ уопште неПОЗН8'I'е ПОДатке 

Ђоко Ковачевиh је РОljен 1912. !'ОД у Доловима КОД Даниловграда, 
Матуру је завршио у Подгорици, 1932" год Две године је био прет
ССДНИК удру:ш:ења "БудуliНОСIЦ у гимназији, Такође је био активни 
организатор два сусрета омладинаца литерарних друштава из Под
Јорице Цетиња и Никшиhа 1931. и 1932 године, У 1931 .. год., У 
пролеkе, био је један од тројице r-имназијалаца (Никола ВујаНОВИћ, 
'Е1Око Ковачевић и Милорад Вуковиh), од н:ојих је формирана прва 
илегална маРКСИСIичка организација у Подгоричн:ој гимназији. Упи
сује се 1932. год. на Правни факултет у Београду, 1933 Iодине 
(октобра?) примљен је у КПЈ, а средином 1934. год, на Првој паР1иј
сн:ој конференцији, изабран је за првш' секретара новоформиранш" 
Универзитетскоr" КОl\Iите1а КПЈ на Беш'радском универзитету_ 

О Ђоку Ковачевићу није лако писати. Он се био скоро потпуно 
посветио партијском раду У суровим условима шеС'Iојануарске 
ДИI{"Iатуре, честих Ј\ЩСОВНИХ хапшења, пребијања на полицији и 
t:лања на дугогодишње робије, Партија се бранила чврстом органи
зацијом и CTPOI'OM конспирацијом у раду, Зато се о Ћоку Коваче
Dићу мо:;,ке говорити само на основу личног искуства у раду са 
љим, на основу узгред написаних сећања њеI'QВИХ сарадю,ша и 
на основу КРУПНИХ, далеIшсежних и значајних акција којима је 
рун:оводио Универзитетски комитет и Акциони одбор, у чијој је 
сенци био Ђоко Ковачевић, Па ипак, и из "гих делимичних пода
Та!{а и свеДочанстава добија се слика о његовој величи.ни и заслу-
1 ама lШО руководиоца, који се за кра'ГIШ вреlче истакао као даровит 
организатор, врло образован комуниста велике културе и из'у
:Јетног такга у раду са људима, који је постао "један од најлепших 
ликова које је дала КПЈ између два свјетска рата/< (Спомен албум 
фО'!оrрафија КПЈ и СКОЈ-а, Бгд. 1971 1'). 
IЬеr'ова политичка активност није била ш'раннчена само на Бео
граДСЮ1 универзитет .. За време ле-пьих ферија он је из ст'удентскоr" 
одмаралишта у Будви активно 'учествовао, 1935, I'одине, у обнови 
и учвршћењу партијске организације У ПаШlровиhима, Тан:ође је, 
1936 I'ОД .. , за време летљег распуста, дошао у свој срез - срез 
даниловr-радски, Ја сам тада био секретар СрескOI' КОi\пнета КПЈ, 
Поручено ми је да у одређено време сазовем cacIaHaK комитета, 
јер долази дру!" из "вишеr- руководства" Тачно у одређено вреЋ-Ie 
појавна се друг из "вишег рун:оводства" у лику Ђока Ковачевиnз, 
Значи, он је био ангщкован оц стране ПК за Црну Гору, Боку, 
Санџак, Косово и Метохију за ПОМОn партијским организацијама на 
lepeHY .. 
Пеr-ар Стамболић у својим IшзиваЊИi\Iа наводи да је "као инструк
"ЈОР ПК КПЈ за Србију био често ангаж.ован на одређеним зада
ЦНi\Ш које је добијао од секретара Универзитетско!' комитет'а Ћоке 
Ковачевића" Та пран:са да се аНl'ажује известан број студена1'а 
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од CIpaHe парпrјских руководстава за извршење одређених партиј
ских зада"Ј'ака пракrикована је 11 раније, а нарочи''Го после пето
l\шјских избора 1935. године (юю ННСТРУКЈОРИ, чланови и секретари 
i\-:есних комитета итд ,Ј, 
Значај н УЛQI'а Ђока Ковачевића у учвршћењу JI омасовљењу пар
Нlјске организације на БеOIраДСКОl\I универзитету, а и шире, може 
С(; схватити ако посматрамо ЋокС! Ковачевића н:ао крупну фигуру 
)' нашој Пар-r-ији, lшја је знала и умепа да ПаР1-ију и СКОЈ, као 
;i[(иве ОРI"анизме, прилагоди и оспособи новим условима живота Ј1 
рада, да Партију и СКОЈ извуче Ј1з уске, ЧИС"IО завереничке зача~ 
урености, да комунисти уђу у све оБЛИl{е друштвенOI" живота, у 
проблеме друштва, да се Н:ОilIУНИСТJI ангшн:ују у решавању текућих, 
:.кивотних проблема ДРУШIва, у првом реду омладине, да се ставе 
на чело омладине и заједнички решавају своје проблеме кроз разне 
uблнке удруживања, од спортске, културне, стручне, економске 11 
~pyгe фОР;"1е рада Ђокова је велин:а заслуr"а што се проблеми:ыа 
)- логе 11 метода рада Партије прилазило све више дубоким наУЧНИl\I 
сазнаЊИil1а И убеђеное'Ii'f, а не само срцем и нереалниы жељама, Он 
је дубоко схватао и прак!'ично спроводио одлуке VП Конгреса 
Коминтерне и VI KOHI"peCa КОМУНИС'I'I'lчке омладинске ИН'I'ернацио
!шле (КОИ) ( јули - aBIycT и октобар 1935 године), као и одлуке 
!V Земаљске конференције СКОЈ-а у ЗаIребу септембра 1935 го
дине Код свих крупних заокрета у раду наше Партије, код прила
l'ођавања метода н садржаја рада новнм условима, увек се ДOI"ађа.ло 
да Hacl'aHY застоји, кашњења, отпори, неразумевања, зБOI' којих је 
ПаРIлја имала знатне штете, То је била последица дубоко укоре
љених навика :из оних услова тајновитости и скоро веРСИ:ОЈ' фана
нrзма, што је Партију доводило до неке врс"ге инертности, То се 

догађало прелаСIШМ Партије у илеr'алне услове после Обзнане 1920 
r'од:нне, после шеСI'ојануарске ДИК'IЗ'туре 1929, године, спровођењеы 
одлука VII Конгреса Коминтерне и VI Конгреса КОИ, излазак из 
строге илеr"алности и прелаЗaI{ на широки пут народнофрон"I'ОВСЮ::~ 
политике Нешто слично је било и код прилагођавања Партије на 
ратне услове код дизања устанка, у го ку НОБ-а и најзад код ре
организације и измене улоге Партије после VI конгреса КПЈ -
уместо непосредног руковођења и управ rьaњa прелазак на улогу 
идејног усмеравања, 
Значај и величина Ђока Ковачевића је у томе што је он на BpeJ\'Ie 
знао да прилагоди партијску орr"анизацију новом садржају и ме
тоду рада, у духу поменутих одлука КИ и КОМ 
Несхватања и озбиљне разлике у l-ледањнма на пран:тичну примену 
одлука VII Koнrpeca КИ и VI Koнrpeca КОИ била су тако зна
чајна да је дошло до ПРЗlпичне ликвидације СКОЈ-а н до честих 
неслаr-ања Универзитетског комитета на челу са Ђаком Коваче
вићем и инструктора ЦК СКОЈ-а Карла Лутера - Џина и Рада 
Укропине - Бor'дана, Срећом, праКГИЧНQ су спровођеН!1 ставови 
Ую,rверзите'r'скоr' комитета и схватања Ђака Ковачевића и других 
чланова Универзитетског комите'Iа, Тек касније су схват.или и при
::шали своје rрешке и Џин И БшдtlН 

Круна и најзначајнији резултат овакве ПОЛИI"Иl{е Универзитетског 

комитеr-а на челу са Ђоком Ковачевићем била је победа и, може 
се слободно рehи. историјског штрајка 'На Београдском универзитету. 
који је трајао двадесетпет дана од 3, до 28 априла 1936" године 
Он је био замишљен као јединствена акција свих студената Бео-
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1lрада, Загреба и Љубљане, као и факултета у Суботици и Скопљу, 
Међу'тим, етуденти Љубљане прекидају штрајк већ деветог априла, 
а студенти Загреба 15-0Г априла~ На Суботичком и Сн:опском 
факултету и није CIBapHO била услова за оваl\:О дуготрајан подухват. 
Поред општеr' полицијског терора, на Универзитету је дивљао и 
терор профаШИСТИЧI{е студен'тске ОРlанизације ОРНАС (Организа
ција националних студената), ударна снага реаIЩије на Универзитету 
под заш'1ИТОМ полиције, Деловале су и грађанске политичке орга
низације студената, Постојала је такође разбијачка троцкистичка 
r'Рупа на Универзите'rу, која је била за перманентну, револуцио
нарну борбу на челу са "чистом" марксистичком организацијом, 
против сарадње са другим антифашистичким организацијама, 'ТЈ 
против опште политике на народнофронтовској линији, Захваљу
јући, у првом реду, раду Ђака Ковачевиhа на њиховом раскринка
ваљу, они су били одстрањени из свих менза и УДРУЈкења и пот
пуно изоловани, аЈrи тек пошто су нанели Aoc'I'a штете политичком 
раду и на Универзитету и ван њеl'а Успех априлског штрајка 
значио је пораз СВИХ разбијачн:их група и групица на факултету" 
Значај великог, двадесетпетодневног априлског штрајка, пре свега 
је у његовој чврстој организованости, јасним циљевима, добром 
РУIшвођењу, масовности и уједињавању свих демократских снага 
на Универзите'I'У. То је био и крај спонтаних, недовољно организо
ваних студентских иступа, крај борбе издвојене с'гуден'Гске аван
гарде и почетак борбе свих студеню-а - стварање јединственог 
студент-ског покрета, 

Говорећи о месту и улози Ђака Ковачевнћа у свим акцијама на 
Универзитету, Вељко Влаховић н:юке: "Ђака Ковачевић. је био 
невидљиви оргапи::ниор ЧИIЂВОI- покреп.l напредних с-rудената на 

универзите'I'У, главни ОРI'аниза-гор рада Партије и СКОЈ-а Био 
је иницијатор многих великих aIсција студената у оном периоду 
ЮЈда је револуционарни покрет на БеOI-радском унивеРЗИ'l'ету почео 
да добија у ширини, снази и утицају. У свему томе Ђоко Ковачевиh 
је играо водећу улоrу, имао је и тада, а 11 касније, велин:е заСЛУl'е 
за оно што је напредни студеlII'СКИ покрет на БеOI-радском универзн
Је-х-у значио у развитку наше Партије ," (Б. Влаховиn: "Сећања из 
о;.lлаДИНСКОI покре'fа, ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА, КЊИIа IV) Говореlш 
даље о Ђоку Ковачевићу, Вељко Влаховиh у ТИ1\! сеhа:њиJl.Ш Iш:же: 
,Био је одличан ОрI'анизатор и изврстан анаш·пичар. У npaBOl\I 
смислу "човјек у сенци", Ђоко је држао све конце илегалног рада 
партијских и скојевских ОРI'анизација, као и леl"алног рада који 
се одвијао кроз АIЩИОНИ одбор и студентска удруж:ења На састан
ЦИl\Ia УнивеРЗИ'lеТСIШ!' I{Оl\IИтета износио је анализе рада, а :мени, 
као председнику Акционог одбора, често је скретао па:жњу на неке 
недостатке у раду, на основне проблеме и начин љиховог реша
нања, Имао је необичан осјећај за потребе Оl\'!ЈIадине и стално је 
инсистирао на 1шришћењу свих леI'алних форми рада Ц (В Влаховић, 
у ИСТОМ чланку), 

у својим сеhањима, Угљеша Даниловић, r-оворећи о Ђоку Коваче
виhу каже "да је улсивао велики ут-лед и неподељена поверење и:од 
свих КОМУНИС'I·а који су r·a познавалк Он је био познат по знаљу, 
озбиљности, одлучноети и СКРОМНОСТИ Иако је био крюшг здравља, 
он ј!=. ванредно MHOI'O радио на свш .... t ЛИЧНОi\1 уздизању, Био је ду
боко npи[нциm1јелан и објективан, Све ове љегове особине дошле су 
до изражаја за релативно кратко време док је РУКОВОДИО Универзи-
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те-гским КОl\Iитетом и радом комуниста до лета 1937, године у коме 
је оставио дубок траг,Н (М, Дамјановић: "Напредан покрет студе
ната БеОI'радског универзитета књ, П, стр 202-203), Његова систе
ма'l'ИЧНОСТ у раду дошла је, поред осталщ-, до изражаја и у "Упу-r
ству за рад студентске КОМУНИСТИЧIЩ омладине преко школских 

~ерија са младим сељацима" донетом крајем јуна, или почетком 
Јула, 1935 .. год, Сл~чно упутство донео је и "Пролетер", али скоро 
годину дана каСНИЈе, 

Биле су јако запюкене и теоретске дискусије Ђака Ковачевиnа у 
дебатном клубу и на Правном факултету, посебно по питањима 
сарадње са студентима из других демократских група на Универзи

тету и професорима Iшји су били спремни на сарадњу. У тим диску
сијаЋ'1З било је иначе доста штетног "љевичарења" 'Воко је увеI{ 
налазио праву реч и аргументе и доводио c-гвар у ред. 

Још је у гимназији добро стајао са страним јеЗИЦИl\Ia, На ТО1\'lе је 
радио и преко школских ПО'lреба_ Као студент, он се већ солидно, 
~HO се литературе тиче, СЛУЈКИО француским, немачким и руским 
Језиком. ,А почео је .да учи и есперанто Он је добијао RUNDSCHAU, 
као и L HUMANITE и ПРАВДУ и са лакоћом преводио текстове. 
Сеnам се једнО!' случаја када са:и 1936, I'одине, у пролазу, навратио 
у Београд Са Ђоком са>! свратио у књижару ЦВИЈАНОВИЋ. Књи
)кар му је испод тезге дао ВРЕМЕ, ондашњи режимски лис'г, Када 
смо СI-JН-ЛИ у стан, Ђоко је из тщ- ВРЕМЕНА извукао друr-и мате
ријал Касније сам дознао да је у ВРЕМЕНУ био неки "пункт" 
нреко н:ога се добијала партијска ПОшта .. Ту везу је касније, прили
н:ом хапшења, код Чања, између 3 и 4, марта 1937, године, при
ликом слања добровољаца за Шпанију, открио београдској полицији 
Адолф МУК_ Он је начинио једну од највећИх издај<1 у Партији 
О .cBO~l држању је Адолф Мук још из затвора написао извештај, 
КОЈИ Је Ђилас, преIШ Ђака Ковачевиnа, послао партијском руко
водству у Париз (Ел. Дедијер: ,.Тито", Култура 1953, стр. 256). 
Доласком на Правни факултет, у јесен 1935 године, Лала се брзо 
нашао и зближно са Ђаком Ковачевиhем, ПознаНСIВО н зближавање 
са, Ђаком Ковачевићем импоновало :ыу је, јер је наишао на ЛИЧНОС-I 
]ШЈа се одликовала озбиљношћу, дубоком принципијелношћу, објек
'l'ивношnу и ШИРОКOJIiI културом, Тако су се сусрела и зблнжила два 
велика човека, две велике енергије н кулгуре, који су ОС'I8ВНЛИ 
Dидан траг у нашој Партији, У то време ја сам био на партијској 
дужности у Даниловграду, али сам са ЂОКО:i\! одр:жавао редовну 
писмену !3езу, а повремено смо се и сретали Добро се сећам једно!' 
писма КОЈе сам добио у пролеће 1935,_ године у коме 'Ноко езоповсюr 
пише о Лоли, н у коме говори о Њнховом односу, сарадњи 11 Лоли
НОМ, прихватању ставова Партије Тада је веn наговеш-r-авао њеI'Oп 
ПрИЈем у КП, ПI'~шућн да, шш се "ороДимо са Рибарима", биће '1'0 
0,:.1; великOI' значаЈа за нашу "породицу", Касније, када Смо се нашли. 
у лето. 1935, године, Лала Рибар је већ био члан КПЈ Није битно 
да ли Је Ђоко непосредно ПРИМИО Лолу У Парпrју, аllИ је, сигуран 
сам, fberOBa сарадља и његов утицај био одлучујућн. 

Лолине велике способности I'eK тада су дошле до изра:жаја, Он се 
DИНУО као метеор Лала је већ од 29, фебруара до 1, i\шрта 1936. 
године био делеIат студената Београдског универзитета на Међу
народној омладинској конференцији у Брислу, на О:i\JлаДИНСКо:\l 
конгресу у )Кеневи (август - септембар 1936" год.), на МеђунаРОДНОћl 
KOHI'pecy студентске заједнице (25, 28 ащуст 1937" год) итд, Лола 
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r'рада, Загреба и ЈЬубљане, као и факултета у Суботици и Сн:опљу, 
Међутим, студенти Љубљане прекидају штрајк већ деветог априла, 
а С'l'удеН'I'И Загреба 15-01 априла, На Суботичн:ом и Сн:опском 
факултету и није стварно било услова за овако дуготрајан подухва'l',. 
Поред општеr' полицијскOI' терора, на Универзитету је дивљао и 
терор профашисгичке студентске орr'анизације ОРНАС (Организа
ција националних студената), ударна снага реакције на Универзи'тету 
под заШ"IИI'ОМ полиције, Деловале су и грађанске политичке орга
низације с'тудената Постојала је такође разбијачка I'роцкистичка 
група на Универзитету, која је била за перманентну, револуцио
нарну борбу на челу са "ЧИСТОl\-l" марксистичком ОРlанизацијом, 
против сарадње са другим антифашистичким организацијама, \тј .. 
против ОПШ'l'е политике на народнофронтовској линији Захваљу
јући, у првом реду, раду Ћока Ковачевића на ЊИХDВОЈ\'1 раскринка-
13ању, они су били одстрањени из свих :менза 11 удруж:ења и пот
пуна изоловани, али тек пошто су нанели доста штете политичком 

раду и на УнивеРЗИ'Iету и ван њега Успех априлског Ш'грајка 
значио је пораз свих разбијачких I'рупа и I"рупица на факултету, 
Значај великог, двадесетпетоднеш1О!" април ског штрајка, пре свега 
је у његовој чврстој ОРI'анизованости, јасним циљевима, добром 
РУIшвођењу, ЋtaСОВНОС'IИ и уједињавању свих демократских снага 
на Универзитету, То је био и крај спон-ганих, недовољно организо
ваних студеI-ПСКИХ иступа, крај борбе издвојене студентске аван
l'арде и почетак борбе свих студенаIа - стварање јединственог 
студентског покрета 

Говорећи о месту и улози Ђака Кшзачевиllа у свим акцијама на 
Универзитету, Вељко Влаховић КаЈке: "Ђока Ковачевић је био 
невидљиви органиэа'ГОР читаво!' покрен\ напредних студената на 

универзитету, главни орr'анизатор рада Партије и СКОЈ-а Био 
је иницијатор многих великих акција студена'l"а у оном периоду 
када је револуционарни покрет на Беш'радском универзитету почео 
да добија у ширини, снази и утицају. У свему томе Ђоко Ковачевиh 
је играо водећу улогу, имао је и тада, а и касније, велике заслуге 
за оно што је напредни СIуден'I"СКИ покрет на БеOI'радском универзи
н:ту значио у развип::у наше Партије," (В, Влаховиh: "Сећања из 
оыладинскоr nOKpcra, ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА, књига IV), Говорећи 
даље о Ђоку Ковачевићу, Вељко Влаховић у тим сећањима ка::ж:е: 
"Био је одличан организатор и изврстан аналитичар, У праВOi',-f 
смислу "човјек у сенци", Ћоко је др:асао све конце илегалног рада 
партијских и скојевских ОРI'анизација, као и леr'аЛНQI' рада који 
се одвијао кроз АIЩИОНИ одбор и студеН'!'ска удру:;,кења На састан
цима Универзитетсн:ог комитета износио је анализе рада, а мени, 
1\(10 председнику Акционог одбора, често је скреlао пал;:њу на неке 
недостатке у раду, на основне проблеме и начин њиховог реша
вања. ИЈ\-Iао је необичан осјећај за ПОI-ребе омладине и стално је 
инсистирао на коришћењу свих леl'алних форми рада" (В, Влаховиh, 
у истОЈ .... I чланку). 
у својим сећањима, Уlљеша Даниловић, I'оворећи о ЋОl{У Коваче
ииnу каже "да је уживао велики углед 11 неподељена поверење код 
свих комуш!ста који су I'a познавали_ Он је био познат по знању, 
озбиљности, одлучности и скромности Иако је био крхког здравља, 
ОН је· ванредно много радио на свом ЛИЧНОЈ\1 уздизању, Био је ду
боко принциm1јелан и објективан Све ове љегове особине дошле су 
до изражаја за реланшно кратко време док је руководио Универзи-
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1етским комитетом и радом комуниста да лета 1937 године у каме 

је оставио дубок траг .. " (М, ДамјаНОБић: "Напред ан покре'l студе
ната Беor'радског универзите'га књ, П, стр 202-203) Његова систе
матичност у раду дошла је, поред ОС'1алOI', до изражаја и у "Упут
ству за рад студентске КОМУНИСТИЧI{е омладине преко ШКОЛСIПIХ 

ферија са младим сељацима!' донетом крајем јуна, или почетком 
јула, 1935, год" Слично упутство донео је и "Пролетер", али скоро 
годину дана касније, 
Биле су јако запажене и теоретске дискусије Ђака Ковачевића у 
дебатном клубу и на Правном факултету, посебно по питањима 
сарадње са студентима из ДРУI'ИХ демократских r-pyna на Универзи
тету и професорима који су били спремни на сарадњу" У тим диску
сијама била је иначе доста штетнOI' "љевичарењаН , Ђоко је увек 
налазио праву реч и аргументе и доводио ствар у ред. 

Још је у r"Им:назији добро стајао са страним језицима, На томе је 
радио и преко ШIЮЛСКИХ потреба. Као студент, он се веn солидно, 
што се литературе 'l'иче, СЛУ1КИО француским, немачким и руским 
језиком, А почео је да учи и есперанта. Он је добијао RUNDSCHAU, 
као и LЋUМANIТЕ и ПРАВДУ и са лакоћом преводио текстове. 
Сећам се једнш' случаја када сам 1936, r'одине, у пролазу, навратио 
у Беorрад. Са Ђаком сам свратио у књижару ЦВИЈАНОВИЋ Књи
::rKap му је испод тезге дао ВРЕМЕ, ондашњи ре::rЮIМСКИ лист, Када 
смо стигли у стан, 'Воко је из тог ВРЕМЕНА извукао други MaTe~ 
ријал, Касније сам дознао да је у ВРЕМЕНУ био неки "пункт" 
нреко 1\:OI'а се добијала партијска пошта, Ту везу је касније, прили
ком хапшења, IШД Чања, између 3, и 4, марта 1937, године, при
ЛИКОМ слања добровољаца за Шпанију, открио београдској полицији 
Адолф Мук, Он је начинио једну од највећих издаја у Партији, 
О .CBO~1 држању је Адолф Мук још из затвора написао извештај, 
КОЈИ Је Ђилас, преко 'Вока Ковачевића, послао партијском руко
водству у Париз (Вл. Дедијер: "Тито", Култура 1953, стр. 256). 
ДолаСКО!'.'1 на Правни факулте'l". у јесен 1935 тоДине, Лала се брзо 
нашао и зближио са Ђоком Ковачевићем, Познанство и зближавање 
са Ђаком Ковачевићем импоновало му је, јер је наишао на ЛИЧНОСI 
која се одликовала озбиљношћу, дубоком принципијеЛНОШћу, обје к-
1"ивношћу и широкш.r културом, Тако су се сусрела и зБШfжила два 
велика човека, две велик~ енеРПlје н културе, који су ОС'I-авилн 
Dидан трю· у нашој Партији, У 10 време ја сам био на партијској 
ду::rкности у Даниловграду, али сам са Ђоко",! одржавао редовну 
писмену везу, а повремена смо се и сретали, Добро се сећам једнOl 

писма које сам добио у пролеnе 1935, године, у коме Ђоко езоповски 
ПЈ1ше о Лоли, и у коме говори о љиховом односу, сарадњн и ЛОЛН
НСМ прихватаљу C'IaBoBa Пар'тије, Тада је веn наr-овештавао његоп 
пријем у КП, пишуnи да, aIЮ се "ОРОДНЈ\Ю са Рибарима", бнllе го 
о,ц веЛШШI' значаја за нашу "породицу", Касније, када Cl\IQ се наш.ЈШ, 
у ле'IО 1935 rодине, Лола Рибар је већ био члан КПЈ Није битно 
~a ли је Ђоко непосредно примио Лолу у Партију, али је,' сш'уран 
сам, њеIова сарэдња и љегов У'I-ицај био одлучујућн, 

Лош,ше велике способности тек тада су дошле до изражаја Он се 
DИНУО као ме1еор Лала је већ од 29. фебруара до 1. '!арта 1936 
године био делеГЭI' студената БеOI-раДСIШI' универзитеIа на Међу
народној омладинској конференцији у Брислу, на ОМl1аДИНСКО~ј 
конгресу у ?Кеневи (aBrycr - септембар 19360 год.), на Међународном 
конгресу студеН'1ске заједнице (25 - 28 август 1937, годЈ ИТД Лала 
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Рибар је на тим састанцима бриљантно заступао Београдски уни
верзитет и стекао велики УIлед. Иза његовог избора за делеI-атэ. 
није тешко наслутити да је c'I'ajao "човек у сенци", "невидљиви и 
неухватљиви руководилац готово свих акција напредне омладине!l -
секретар Универзитетског комитета и Акциони одбор, То је и иначе 
био његов начин рада за одабирање и aHI-ажовање другова у 
земљи и у иностранству _ Он сам је један једини пут са ЛОJIОМ 
учествовао К<:Ј.0 наш представник у ,иностранству, на Међунаро,щној 
конференцији Светске студентске заједнице у Паризу (25.. - 2К 
августа 1937. године) .. Одатле је продужио за Шпанију, 'де је по
I'ИНУО крајем 1937. године, на арагонском фронту, као коыесар бата
љона "Ђуро Ђаковиli" и партијски секретар југословенске групе, 
Пишући о Ћоку Ковачевићу, Војо Ковачевић, који је Ћока знао 
са факултета и из Шпаније, каже: "Доживио сам Ђокову смрт као 
претежак I'убитак - интимно најтежи у Шпанском рату. И још 
више - као неку врсту личне несреће ("Четрдесет година" књ, 
Н, стр. 423) 
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ДРАГОСЛАВ МУТАПОВИЋ 

Рад КПЈ II СКОЈ-а 1Iа ПољоiiРllвред1l0-шу,маРСКОJlt 

факултешу од ОС1l1lвања 11 до краја 

другог светског рата 

Пољопривредно-шум:арски ФаКУЛIет основан је 1919 године, а прве 
С1уденте уписао је у зимски се:меСI ар 1920 године, У прво време 
радио је у БеOI-раду и био гост на разним факултетима, тако ди 
су студенти трчкарали са предавања на предавање, и из улице у 

улицу Тек 1933, r:,одине, у децембру, коначно је завршена нова 
ЗI'рада у Земуну и ,с.туденти су се преселили у њу У прву годину. 
1920,. уписано је укупно 45 студената од којих 26 на пољопривредни, 
и 9 на ШУ!lШрСКИ одсек, И у следећим годинама број студената који 
су се уписивали био је скроман, Тек са усељењем у нову зграду 
број уписаних је знатно повећан Са усељењем, услови за рад 
на Факултету су знатно лобољшани 
J.I после пресељења у Земун, ЖИfЮ'I на ПОЈЬопривредн:о-шумарском: 

факултету био је чврсто повезан са :Ш:ИВОТQМ И радом осталих фа
I<ултета Беоr'радског универзитета. а СВИ заједно са ПОЛИТИЧI<ИМ и 
економским збивањима у земљк Општи услови студирања и живота 
нису излазили из оквира ПОЛИП1ЧКО!- и економскО!- стања земље. 

Победнички и револуционарни занос после 1 светског рата брзо је 
и насилно преКИНУ'I-, Обзнаном и Законом о заштити државе забра
њен је рад Комунистичке партије, настали су прогони њен1'1Х чла
нова. Шестојануарском диктатуром 1929. године укинуте су и гра
ђанске партије. Широки слојеви народа су ПОЛИП1ЧКИ ПО-IЛУНО обес
прављени, Овом терору се придружује и тере'!' економске и аграрне 
"ризе и ЊИХОВ lКИВО'I постаје све тежи, Рађа се отпор који постаје 
све ОРI'анизованији и јачи, 
Студентска омладина, као део народа. је уз народ. иако малобројна, 
(;'I-упа на политичку сцену бивше Југославије и све је r-ласнија, Први 
удар Шестојануарској диктатури дали су студенти у својим демон
СI'рацијам'а децембра 1931. године. да би у каснијим годинама ти 
удари постали све чешћи и све :жешћи,. Студентска омладина је 
у ПРВИМ редовима борбе против Шестојануарске диктатуре, за бољи 
:ш:ивот раднш' народа, радничке класе и сељаштва. 

Активност студената се развијала у више области и праваца" На 
првом месту треба истаћи борбу сгудената за боље услове студи
рања. за бољи ре:жим студија, за ислитве рокове, за ниже испитне 

'laKCe, за уџбенике и скрипта. за одбрану аутономије Универзи'тета, 
нарочито у 1936. години На овом пољу активности истичу се сукоби 
са професором Петром Ћорђевићем:, професором ботаншсе и сукоби 
t.:a Јованом Марковом и Танасијем lVIитровићем, професорима на 
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сточаРСlшј I'рУПИ предмеr-а Није било уписане r-енерације која се 
није сукобљавала са 'Ворђевићем Најоштрији сукоб избио је 1936. 
ЈОДине и прерастао у дужи Ш'Iрајк студената 1 године Због непеда-
10Шl\.оr' и осорнOI- држања професора Маркова и Мlнровића, добар 
број студената прен:идао је студије на ФаКУЛ-I'е'I'У у Земуну и од
лазио на фю,;:улте-I' у 3аI'ребу да ликвидира групу предмета ових 
професора 
Друго поље делатности били су напори да се побољша економски 
положај студената, Врло Ма1IИ број СI'Удената је добијао стипендију 
11 могао да се С~lесr-и у студентске Домове, Са економском и аЈ'рар

нам кризом, КОЈа се нарочито :ШОШI'рила од 1929 I'одине, живот 
радника и сељака, а н осталих радних људи, из чијих је редова 
ПО'ТЈ.щала вевина студената, био Је све теж:и, а то се одражавало 
и на ЈКИВОТ студена"Iа, Чињени су напори да се кроз оснивање И 
рад студеН-IСКИХ ilIензи ОМОI'уnи јеФ:rИНИја исхрана за све студенте, 
а у исто време и да се добрш.х БРОЈУ студената омor-уnи студирање 
кроз рад у студентским :мензама, првенсr-вено као келнера Од 1931, 
године до рата, ПОзна-ге су по свом раду и активности _ општа 
студентска менза, медицинска менза, војвођанска менза, све у Бео
I раду н i\Iенза Пољопривредно-шумаРСl{OI" факу;iте-х-а у Земуну 
Радна снага у овим мензама, изузев стручне - ,кувара, били су 
студенти, Дост-а студената били су ЧЛанови студентске задруге 
"Самопомоћ" и разносачи млека по граду, а МНОI-и су давали часове 
I)ацнма r-ш,\шазије, итд, 
За студенте који су, због својих напредних идеја и учешћа у по
KpeIY, били хапшени и осуђивани, ОРI-анизована је правна зашнпа 
1-I С1удеlпс!.;:а самопомоn која је успешно интервенисала и није 
дозвољавала да се ухапшени или прогањани СI'Уденти нађУ 
усамљенИ, 

На притисак диктатуре и њене маневре са изборима за ОПШ'Iлнсн:е 
управе и скупштину и на стварање профашистичких странака ЈНС, 
ЈРЗ, као и на стварање н рад фашистичких странака Ходјере н 
Љотића, покушајима да се разбије и омладински покрет - првен
С1вено студе,;пски стварањеJl.'! ОРЈУН-е и ОРНАС-а - oДI'oBapa се 
успешним БОЈ~ОТОМ избора 1931, године и, касније, стварањем Удру_ 
ж:ен_е ОПОЗИЦИЈе, КПЈ ради на својој легализацији, На Пе-гомајским 
изборима, 1935, ~'одине, покр.еће листу Павла Павловиliа, као листу 
радничке парТИЈе, а каСНИЈе ради на С1-варању Странке радног 
народ?, Упоредо подупирући _рад на стварању Удружене опозиције 
наСТО]Ј'1 да се c-r'Вори Народни фронт слободе, Успева да оствари 
сарадњу са левим крилима I-рађаН::Ю'IХ партија и да на зборовима 
и СК~ПО~ИilН1 Удруж:ене ОПОЗИЦИЈе преовладавају њене пароле 
ПаРПIЈИ ]е успело да се Й,~ .децембаРСКНl\I изборима 1938 .. године, 
ПОЈаве, у низу срезова на .листи Удружене опозиције, и кандидати 
СтраН1{е раднш' народа раднички кандидати. 
На ОПШТННСIППlI изборима држаниi\t раније, низ је опш-гинСких 
управа преш.ла у руке Удру:ж:ене опозиције, у ствари Народног 
(j;pOHI-а СIудеНI-СКИ п~креI БеOIрадског универзитета, као и других 
универзите-га, учеСТВУЈе У раду Удружене опозиције Н:ао јака и 
I1РЛО орrанизована CHara КПЈ 
На ЕеограДСI\Оi\I универзиrеIУ, као послеДI'lца рада Партије, јача 
::ева поли-r-ичка орНјентацИја У прво време студенти се организују 
1\<;10 налр.едни, а IП1СНII.lе као народни С'Iуденти, На факултетима се 
оргаНИЗУЈЈ' стручна студентска удружења која почетком ЗО-тих 
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IаДина прелазе у руке напредних и народних студената, На факул
-rе'l-има се држе зборови и МИI-ИНЗИ, излази се на улице и демон

С-I"рира, КОРИС'Iе се разне форме рада и пропаганде; орr-анизују се 
излети, предавања, приредбе, посете зборовима и манифестаци
јама - и у EeOI-раду и изван њеЈ-а; покрећу се и издају листови 
и зидне новине, УДРУЈкење студената Одсека за пољопривреду издаје 
зидне новине "Зинус", а келнери мензе "Зинку" 
Организовано, као појединци, студенти раде изван сrудентских сре
дина, међу радницима у r раду, а за време годишњих распуста и у 
срединама из којих потичу, Шире идеје напредног покрета и орга
низују радне људе у борбу за заш'I'ИТУ својих права и интереса 
ПрИ~taју се и у лазе у илеr-алне организације КП и у њихове 
форуме и раде у њима Помажу и CI-Bapajy партијСI.;:е ћелије на 
l'epeHY 
Студенн! Пољопривредно-шумаРСlШI факултета, и ако прилично 
у"даљени од других факултета и студената били су у свему са
с l авни део студентског покре'I'а БеОI-радског универзитета, Није било 
ни једнOI- :ыало већеЈ- дor'ађаја на Универзитету и у Београду на 
I\Оме нису орr-анизовано учествовали и студенти из Земуна. Њихова 
појава на зборовима, митинзима, демонстрацијама и дрУIде, била 
је уве!.;: примеliена по броју и специфичности наступа, С обзиром 
да су из ЗеЈ\'lуна у Београд прелазили у прва време само бродо~ 
пима, а касније бродовима и 1'рамвајем, често и пешке, увек су 
били у r-рупама и падали су у очи 

llавешћу само значајније акције на којима су видно учествоваЛЈ1 
1[ СЈудеН-ЕН Пољопривредно-шумарског фаКУЛ-I'ета: у јануарским 
демонсr-рацијама 1934 године на Теразијама; ис-r'е I'одине у мајским 
деМОНС-I'рацијама :на Правном факултету после који је уследило 
:illасовно хапшење, а међу њима н велики број студената Пољопри
I1реДНО-ШУЛtaрскоI' факултета; у фебруарским: демонстрацијама и 
шграјку на Правноы факултету 1 фебруара 1935 годнне, поводом 
о-шарања ЛOIора у ВишеI'раду у којем је погинуо студент права 
:'vIирко Срзен'I'Иn, После масовног хапшења r-рупа од око ЗО другова 
IIос.лата је у логор у ВишеI-рад, а већ.и број студената протеран је 
из Беor'рада Међу ЛOI'орашима, са нашег Факултета, били су: 
Бјећеслав Цимер и Уr-љеша Даниловиh., дотерани у логор у првој 
l'рупи крајем јануара, а почеI'КОМ фебруара, после демонстрација, 
прикључени су им ухапшени: Млађа Филиповић, Каписода ОIјепан, 
Дрar'ослав Му! аповиli, Васа МаРТИНОВIIћ, Воја Ивановиn и Божидар 
Зоr-овић - шумар, Треба забелеЈКуПИ масовно учешће студената, а 
i\leIjy њима и студенте JiЗ Земуна, на збору Удружене опозиције 
половином 19З5, године у Кршујевцу _ Нарочито је била бурна 19З6, 
IОДина позиа-Iа по борби студената ПРОНIВ фашизације Универзитета 
1I покушаја завођења унивеРЗИIеl'ске страже на факултетима Чувен 
је аПРИJlСКИ ш'rрајк те године у коые је, на Медицинском факултету, 
1100'ИНУО CI-уден'I )Кари:о Мариновић, избоден ножевима банде 
ОРНАС-а Овај штрајк био је Ш-I-рајк свих уннвеРЗИ'lета у земљи 
Чувене су и демонстрације проr-ив коююрдата, 1937, r-одине, широм 
.земље, са масовним учешћем студената у њима, У пролеће 1937, 
I'оДине, на Славији, су изведене демонс-r'рације са паролом "Спа
C;'Iil-Ю живо'! Адолфа Мука" н захтевом за пуш-rање на слободу по~ 
:;,:апшених добровољаца lюји су се спре:мали за Шпанију И СТУ
ден-т-н Пољопривредно-шумаРСКОI факул-теr-а учествују, у пролеће 
1936 године, поводом годишњице рођења Светоз?ра Марковиliа, У 
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:\lИТЏНГУ на гроБЉу У Ј аI'ОДИНИ, данашње Светозарево Исто тако 
",асовно учествују 28 фебруара 1937, rодине у разбијању Љоти
ћевог збора у Сарајевсн:ој улици, у н:афани "Триглав" Познато је 
уt.lешliе студената Беor·радскor универзитета на демонстрацијама 
против r'рофа Ћана и ФОН Нојрата, министара фашистичких влада 
Италије и Немачке и манифестације приликом доласка Бенеша и 
Ивана Делбоса у Беоrрад, Студенти Пољопривредно-шумарскor фа
култета су учествовали, поред друrих, у демонстрацијама јула 

ltJ37, године про'пIВ конкордата, а марта 1938, године против ан
шлуса са Аустријом и исте I'одине ПРО'гив поробљавања Чехосло
пачке. Бројно је и њихово учешће на демонстрацијама 14, децембра 
1939, године. које се заврши ло ПOI-ибијом неколико другова - сту
дената и радника Не мо:;н::е се забораВИ'I'И ни излет у КОШУ'Iњак, 
8 IX 1940 године. када је полиција ору:ж:ано напала излетнике 
па је било више мртвих и рањених, И, на крају, студенти Пољо~ 
нрнвредно-шумарскOI' фан:ултета масовно су учеСТ80вали и у де
r.JQнстрацијш .. lа увече 26 Map'ra 1941. I'одине, против приступања 
Југославије ТројНО;\l пщпу, које су се 27 марта претвориле у велики 
народни пои:ре'I за одбрану земље, 
БорБОЋ'1 студената БеограДСКQI' универзитета као и борбом студе
нага на Пољопривредно-шу;\щрском фаКУЛ'Iе'I"у руководила је КП 
,1) гославије Иако радећн под најтежf.~М условима илеr'алности, 
('1 ално прогањана и разједана фран:цијСКI1М борбама, КПЈ је сти
;щла све шири кру! ПрИС1 елица ,У CBHi\'I слојевима народа, првенстве
но код омладине н студената Беor'раДСКОI" универзитета, Од пресе
љења у нову ЗI'раду у 3ei\IYHY, са сван:им нОвиi .... l УПИСQJI,I, расте број 
ОРI"анизованих, напреДНIIХ СlудеНсl'1а Избором Угљеше Даниловића 
:;а председника Удружења СIудената ar-рОНОi\ta у студеНТСКШ;l по
l(рету се, изузев појединаца, налазе сви студенти Ово Удружење 
н раније је било у рукаыа напредних Сl'удената; пре УI"љеше, пред
с~днИI\ Удру.жења био је Милун Ивановић, прогресивно орјентисанн 
С'1уден-у После избора ParKa Кне,ш:евића за председника Удру.ж:ења 
(: Iудената шумара и ШУЋШРИ посr-ају све aIнивннји у покрету Од 
гада, па све до ра1а, оба ова дру.жења су сr-ално била у рукама 
напредних, касније народних СI}iдена'rа 

По својој масовнос!л JI ДИСЦИПЛННI-[ СIудеНПI ПољопривреДНО-ШУiIIар
e1{~I' факу Л1'ет~ су се ВI:IДНО ИСПНЏIЛИ у СВИi\l ан:цијама и манифеста
ЦИЈама. Непри]юељ НИЈе успео да продре у њихове редове за све 
нре:-"lе до рата,. На Пољопривредно-шумаРСКОl\I факултеl'У није било 
ни je~He проваЛ,е, НИ паР"Јијске, нн Сlшјевске организације док је 
НОСГОЈаЈШ .. Било Је хапшењн и ПРОIеРИВаЈьа ради учешћа у акцијаЋШ 
!ш Универзитету н изван њеlа Било је н хапшења збоr' рада у 
:1UРIIlјСIП1l\I 11 скојевскнм OPI'-анизuцнјаi\Ш у ДРУНЈМ срединама. То 
.Је.О:\IOIуПавала ширина покреIа н њееова акпшносг Није било 
~ОЈединаца. а .r:и потребе, да c~ нарочиrо издвајају Jf ШIрче l\аКО 
Ш1 их ПОЛИЦИЈа запаЗlIла If евеН'Iуално хапсила, Сви су били 

Ш\IИВНН; неорганизоваНJf некад и 6учнији од ОРI'анизованих, Нај
мање између 150 и 200 ДРУЈ-ова и ДРУIарrща било је увек спремно 
ца се !>lОбl!лише 11 СIУПИ у акцију на УнивеРЗИlе-rу, у Београду и 
l;a друrИl\1 ;\leCHIl\!a Списак активис-rа уз овај tekc-r далеко је од 
,!ши да буде ПО1ПУН. Број активних студената на Факултету био 
ј!..: далеко изнад побројаних у списку, нарочито У њему недосr-ају 
ан:тивисти са шумарског одсека 

Упщај студената у Земуну, међу радницима и грађанима. био је 
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врло запажен, а исто тако запажена је и љихова делагност~ Писали 
су пароле, растурали летке и учеС1'вовали и у другој пропагандк 
Сарадња са професорима на Факултету била је врло добра. изузев 
раније наведена 'IрИ примера. Посебно је била добра сарадња са 
асистентима, а нарочи·го од када су почели да се регрутују из 
редова старијих генерација студената Факултета 
Сарадња са професорима OIледала се не са:r.ю по питаљу наставе, 
испита и слично, него и на ши ањима борбе против фашизације 
Факултета и у отпору непријатеЉСКИ1\'! елементима да на њеI"а 
продру, Прилин:ом избора Ратка Кнежевиliа за председника Удру
;,кења студената шум ара, а нарочито за време априлског штрајка 
1936, године, с Iуден'П[ из ОРI'анизације ОРНАС-а су покушавали да 
продру на Факултет, Поред спреl\IНОСТИ СIудената да их у "Ј'оме 
спрече преко Ден:анаIа, трюкено је и од земунске полиције да се 
н она и студенти ОРНАС-овци удаље испред зrраде Факултеrа, ш-rо 
је JI уважено Оr'уденти ПољопривреДно-шумарскor' фан:ултета од
ликовали су се и Дисциплином и Н:ОНСIрун:тивношћу На факул-r-ету 
ннје ни једно СТаКЛО разбијена, мада је на њему било бурних 
сцена, Бачено је неи:ошш:.о јаја и поле'rеле циrле на ректора Ћоро
вића у април ском штрајку. н:ада је дошао на ФаН:УЛ1ет да на њему 
"заведе ред:' У'Iеи:ао је у Декана-Ј' и више се није појавио међу 
ету деНТИllШ, 

На Пољопривредно-шумаРСКО1\I факултету радиле су орr-знизације, 
првенствено организација СКОЈ-а, до њене реОРI'анизације среди
ном 19З6. године и орr'анизација КПЈ С обзиром да је рад ОРlани
::шција био строго конепиративан, тешко је данас утврдити и рекон
СlруисаПI рад Партије и СКОЈ-а на Факулте-r-у, Тшде је разлOI- ДУЈ'О 
нреме од ДОI'ађаја и мало данас живих Према казивањима друга 
Петра Стамболића прве скојевске rрупе орr-анизоване су 1933 го

Дl1не. Било их је три, Ћелија Добривоја Радосављевиliа - Бобија 
у којој су били: Михајло Грнчаревић, Млађен Филипови1i и Павле 
Јовановић Јота, Она је радила до хапшења друr-а Бобија 1934 
године, У другој ћелији, којом је РУl\:ОВОДИО Васа Прља, бил!! су: 
l\ЛlIЛИЧКО Барјактаревић, Нико Вучковић и Бо:ж.идар 30I'овић (сви 
ШУIlШРИ); трећој, lшјом је руководио Петар С-Iамболиli припадали су: 
Илија Михаилов, Мирољуб Костић, шум ар и Угљеша Даниловиl1 
Пре свих r'рупа, позна-IИ lШО комунисти, на фaI{улте'1У су радили: 
Душан Влаховић, Максим Горановић, Томаш )Кижић и Боривоје 
Марковиli - Цакан Запажен је и рад и активност Вјећеслава 
Цим ера. 

i uдине 19З5, и почепшм 1936, до расформнрања, на Факултету је 
радио акти в СКОЈ-а у КОillе су били: Драгослав МУIаповић, секре
'1 ар, а чланови; Видо Нонвеје, Мауриције МаI'ашић, ГојlШ Бједов, 
Рюко Алеl(са и Гојко Гошовнli., шумар. ПреЈлосташ{а је да су у 
нсто време на ФаКУЛ'Iету радиле најмање још две скојевске r'рупе 
юронома и једна шумара, То се мог'ло зан:ључи'I'И по аИ:ТИВНОСIИ сту

дената l{aO целине и у одзиву и масовности у акцијама С обзиром 
на орr-анизационе принципе илеlаЛНQI' рада знало се за ОРI'анизован 

рад и припадносr орr-анизацији само оних ДРУl'ова са којима се ди
реи:тно радило у IРУПИ, а за остане се l\IOI'lIO само наслућива-ги" 
Према сведочењу УI'љеше Даниловића у то доба. на Факул'rету су 
постојале 4 скојевске орr-анизације, На ФаКУЛ"Iету је радно и фа
КУЛ'Iе'I'СКИ коми-rеr СКОЈ-а Секретари су били: Васо Прља, до 
о,цласка са факулте1'а; као секретар факултетског комитета СКОЈ-а, 
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по казивању друга Уиьеше, једно вреfl1е Вјећеслав Цимер, после 
Dишеr'рада Стеван Бошковић, а после његовог хапшења Угљеша 
Даниловић - до реорr-анизације СКОЈ-а 
Средином 1936 r-одине, одлуком о реорганизацији СКОЈ-а, 'која је 
t~асније оцењена као ПOI'решна, сви скојевци, према мишљењу друr-а 
Сlаыболића, преведени су у чланове кп. Зна се да је на Факул'гету 
организована партијска ће.лија у којој је секретар био Гвидо НОН
веје, а чланови Гојко Бједов, Гојко Гошовић, Ратко Алекса и Мили
воје Ђилас Требало је да буде организована и друr'а ћелија -
Драгослав Мутаповић као секретар, а у њој, поред других другова, 
и Франц Адамич, До формирања ове ћелије није дошло зБОI' хапше
ља МутаповиJiа, а I{асније и збоr· lber'OBQf одласка на одслу:жење 
DojHOf' рока Није утврђено да ли су формиране још неке орr'ани
зације КП После одласн:а другова: Гвида Нонвејеа и Гојка Бједова 
у Шпанију, у другој половини 1937, године, партијска ћелија на 
ФаКУЛIету има следећи caC-1ав: Ратко Алекса, секретар, а члановИ: 
Миливоје Ђилас, Млађа филиповиn И, кратко време, Љубинка Мило
сављевић, У 1938_ години cekper-ар партијске ОРI'анизације је Мили
воје Ђилас, а чланови су Душан Асановић, Милица Кри.жан, Муниб 
Кучевић Помињу се као чланови КП Херман Липер и Милу'l'ИН 
,:lакићевић Према подtЩИi\lа Милована МаРlсовића почетком 1939 
године на Пољопривредно-шумаРСКО1\l факултету су радиле две 
партијске ћелије чији су чланови били: Душан Асановић, Драго
слав Бorавац, РИС10 Грбовић, Миливоје Ћилас Миња, као секре-
1 ар ОРI't1низације, Милица Криж:ан, СлаВIЮ Крупе:ж:, Муниб Куче
вић, Слободан Пенезић Крцун УЈОКУ 1939 године у КП су 
ПРИ!\1љени: Петар Дакић, Слободан Мацура и Алфред СarПННIr, 
Крајем 1939. године ПОСЈојале су три паРIијске ћелије и партијсIП'[ 
биро Секретар партијског бироа је био Слободан Пенезић 

ПочеlIЮi\I 1940 године већина чланова КП послата је на рад у 
УНУIраШЉОС1 земље Тада је за руковођеље радом на Фш{ултету 
формирано повереНИШ1ВО у коме су били: Алфред Санл,IНИ, секре
гар, Слободан М.щура, Предраr Новичић, Милован Марн:овић и 
Јован Радача Овај акнш је npecrao да ради Kpaje?ll школске 
1939/40 {однне У јесен 1940, године веl1ина чланова КП се вратила 
у ЗећIУН, на Факулн~r, ТОКOiл 1940, И 1941, rодине у КП на Факултету 
ПРИ;\Iљени СУ и НОВИ чланови: Добривоје Бабовић, Владимир Дамја
новић, Бајо Јојић, Јован Пирић и Јован Радача За чланове КПЈ 
кандидовани су: Мато Кнежевић, Десимир Капларевнћ, ПредраI' 
Новнчнћ, Милован Марковнћ и Божидар Павловић У јесен 1940, 
на ФЩ{Уllтет се уписао Баја СеI{улић ради покрића за легални бора
щщ и рпд у Беоrраду, а на Факултет су долазили и Добривоје 
Радосављевнћ. - Боби, Петар СrамБОJIнћ н Љубинка Милосављевић 
Није у'шрђено постојаље и рад СКОЈ -а на Универзитету и факулте
'пп\ta после његове реорr'анизације Неда Божиновић преноси сећање 
Добрнвоја Радосављевића и -rврди да се СКОЈ УК.JIопио у народне 
С'Iуден'!'е н да до ра-1а више није обнављан Љубинка Милосављевић, 
која је била секретар ПК-а СКОЈ-а, у својим сеnањима наводи да 
су у ПК-а СКОЈ -8 бини: НlII\:Опа Никић, а после њer·а Слободан 
Пенезић, предст'авници СКОЈ -8 са Универзитета. То би био доказ 
да је СКОЈ обновио рад Милован Марковић у свом тексту 
ГраЬа за 1!С1'орuју о llap1ujCJi:OJt 11 скојевС1\:ОЈ! раду на Уnнверзltтету 
од 1939-1941, <oJltHe наводи да су у школској 1939/40 и 1940/41. 
{'одини радиле чеНlрН посебне групе СКОЈ -8, по годинш\-ш, из којих 
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су регрутовани чланОви КП, По њему од r'енерације УI1исане 1937, 
I'одине на Факултет у овим групама су радили: Даница Богићевић
-Гајић, Владимир Дамјановић,* Петар Дои:ић,* Бранислав Јелић, 
Љубо Крушчић, Слободан Мацура', Милица Пауновић, Неда Беса
рић, Алфред Сантини,' Бранко CIynap, Ћирић Од генерације 
уписане у 193К I'ОДИНИ: Добривоје Бабовић, Сара Бертић, Јован 
)Кивковић, Десимир Капларевић", Мага Кнежевић", Томаш Марко-
11ић, Новичић Предраr'*, Слободан ка Стефановић, Драги Тозија и 
Тасо ГРИI'оријевски, Од I'енерације уписане 1939, године у групи су 
били: Салко Аљковић, Радивоје Бољевић, Слободан Глиr-оријевиh, 
Мирко Ћуровић, Миодраг Дамјановић, Владимир Живковић, Милун 
ЈаНIсовиh, Милован Марковиh*, Радмила Милојевић, Илија Оровча
нац, Јован Пирић*, Раденко Пејчиновић, Јован Рада"t.щ*, Емин Реџе
rrагић, Ј аНIЮ Симеуновиh, Добривоје Стокиh, Светислав Урошевиh 
и Будо Шакић 
Од генерације уписане 1940. године били су: Виктор Бенишек, Мило
ван Вучковић - Геле, Бранко Дамјановић, Радисав Домановић, 
Јеленко Зечевић, Вукашин Кујић, Србобран Марковић, Миливоје 
Милићевић, Саво Поповић, Мато Радуловић, Јусуф Реџепагић, На
дежда Си:м:овић, Ружица Станишић, ОЛI'а Џуверовић. Постојала је 
засебна Јрупа СКОЈ-а сгудената - шумара у којој су били: Даут 
Сулејмановић, Божидар Павловић, Владимир СаН'I'ИНИ*, Саво Шу
шовић, Мирко Чемерикић, Петар Цакић, Бајо Јојић*, Будалица 
Касим, Радомир Ј аковљевиh, Александар Ј анковић и Борис Гру
јевски, У овим групама су одр:жавани састанци и теоријски и радни 
и aKI-ИВНО су учествовале у акцијама на факултету у Београду, 
на Универзитету и у радничн:им срединама, (Имена обележена зна
ком ,;. су имена чланова и l{андида-I а КП) 
Било је студената чланова КП Iшји су били повезани ван Факул
'lета - Добривоје Радосављевић - Боби, Петар Стамболић, Угљеша 
Даниловић., Љубинка Милосављевиl1, РаДl'iu!Ла ИвковиЋ - Лала, а 
J\iо:ш:да и неки други, Петар Стамболић наводи да је као члана 
Партије на личној вези држао Арсен Петрова (Буr'арин) 
Од чланова КП и напредних студената тра::;кило се да буду и добри 
СlудеН1'И. У ШIюлској 1937/1938, години није више било СI'удената 
уписаних 1932, и 1933 године, а нарочито старијих генерација Ве
ћина студената Пољопривредно-шумаРСIЮ{" факултета тада је за
вршавало студије за четири и по, највише за пет година, изузев 
оних н:оји су били на робији и ДРУl'ова који су )Ю1вели у илеr-ал
ности збor' полицијских потера Сви дипломирани другови напуштали 
су Факултет и ишли у војску или на обавезни стюк, а друr'арице 
су одлазиле на стаЈК За време СI-ажа комунисн[ и скојевци су 
улазили у организације у MeCHtMa у којима су стажирали, MeC-l'а 
за ста:жирања су се одмах добијала, а стаЖИС1е је плаћало Мини
старство пољопривреде, Са долаСКОј\I Бранка Чубриловића за l\-1ИНИ
СЈ'ра пољопривреде у влади Цветковић-Мачек, Друштво инжењера 
пољопривреде имало је уговор са МИНИСIаРСТВШiI да се инжењери 
пољопривреде запошљавају по paнr' листи, Чим неко дипло:мира 
уписује се у њу и постављање иде по реду диплом:ирања Тш'а се 
правила држало до априлског рата 

у давању пода'I'ака о раду КПЈ и СКОЈ ~a учествовали су, поред 

Пеr-ра С-1амболића, Угљеша Даниловић, Вида Нонвеје Љубинка 
Милосављевић, Влада Дамјановић, Душан Асановић и Милован 
1lIарковић~ Свакако да ово није пш'пун преrлед ·развоја партијске 

331 



и сн:ојевсн:е орr'анизације на Пољопривредно-шумарском факултету .. 
Све ДО апрИЛСIШI- рата Факултет је остао у Зеr.'1УНУ" Међутим, после 
окупације и распарчавања земље, Земун је припао Независној 
ДРJIШВИ Хрватској Факулте'I је пресељен у Београд, Опрема и 
архива спаковани СУ у сандуке н пресељени у ЗI-раду на СтудеН1-
ском тргу, а Фш{ултеI' и наставна особље у Таковску улицу. За 
време окупације Факул'rе'r није уписивао нове студенте, већ су 
само полаr-ани нспити 

после аПРИJIСКOI- paI-а, неЈде крајем априла 1941 године, форми
рана је партијска организација у Министарству пољопривреде, у 
којој су, поред Драгослава Мутаповића, секретара, били чланови: 
ннжењер Нада Димитријевиh, Лука Мркшић, Вера Перишић, Мирко 
Папакочо, Љубомирн:а Ј шш:овић И, кратко време, до одласка у 
пар-r'изане, Вера Црвенчанин, 
Са припремамt:I и О-I-почињањем УС1 анка .у Србији, ова орr-аниза
нија, преко нас двоје агронома, организу]е ударне групе на Фа
ку лтету. На пољопривредном одсеку r'PynoM руководи Љубиша 
Илић, а на шумарском Тома Бун.Ушевац - оба асистенти на Фа
н:ул-r-еrу, Група се орrанизује и у заВОДИ!l-Ia у Топчидеру_ Њоме РУКО
Iюде Никола Ружичић и Радмило )Кивн:овић - инж:ењери. Трећа 
1 рупа била је ор! аНI1зована у "Расаднику" на ВОЖДОВЦУ. а рун:о
водили су JIаш:о Лarинчић, радник И Миша Милошевић апсолвенI' 
шумарства - управник "Расэдюш:а", Ове групе су биле акr'ивне 
за све време окупације. 
Одласком у пар-rизане Муr-аповића, 1 ОКIобра 1941 r-одине, CeKpe'Iap 
орr-анизације постаје Лука МРН:Шl1ћ, који Hcr'o тан:о услед опасности 
ОД хапшења, одласком у паРlизане, напушта ОРI'анизацију и секре-

1 ар ПОСlэје Нада Димитријевић .. Љеним хапшењем, септембра 1942 
године, зоOl' издаје секретара реонскor- КОМИIеrа, партијска органи

:н:щија престаје са радом Сви чланови Партије, неки пре, а неки 
IJQсле њеНОI' хапшења, склонили су се из Веот'рада и отишли у 
партизане У партизане су отишли и неки чланови rpyna: Ратко 
Ла-Iинчиh, Никола РУ:Ш:1-Iчић 1-1 Пеrар Марн:овић, Чланови наше орга
низације и чланови r рупа учествовали су у акцијама у окупираном 
Беor'раду Му-r-аповић је учесrвовао у прихвэту и смеш-гају друr-а
рица Митре Митровић и Ha'I-е Хщшћ из Видинсн:е болнице, а Петар 
~\JapKOBIIћ у rрупи при ослобађању IIохапшених ДРУI'эрица из Олште
Д'flл'Швне болнице: Бабе ЋорђеВИћ, Вере Гуцоње-Вребалов и Вере 
':IаЗО8ић Чланови наше ОРI'энизације су данима, из ОШI'ећене ЗI-раде 
lVIИННС'IаРС-I-ва унуrрашњих послова, на углу Немањине и Кнеза 
l\'Iилоша улице, износили па}l;:еrе раније зэплењене илегалне литера
т-уре - Лењинова дела, ИС-Iорију СКП (б), ДИМИIрова о фашизму 
и ДРУI'а, н предавали вишој вези. 
Ни влада Симовића, образована носле пуча у ноћи између 26~ и 27, 
r.шрr-а 1941, године, није мењsла по.ли-rику, није предузимала ништа 
ПрОIЛВ Пе'Iе колоне која је вршља.ла по земљи и никакве озбиљније 
7I'lepe за одбрану земље Напори КП чињени у правцу одбране 
Јемље нису могли да спрече КS1астрофу и Јуr-ославија је, за cber-а 
12 дана, кашн-улирала Међу-rим, напори КП пон:азали су се као 
DРЛО значајни у припреl\'IИ народа за борбу и устанак lшји је избио 
само 15 дана после напада ХИ-Iлеровске Hei\-IaЧIсе на СССР 

Не зна се 'Iачно, али се рачуна да је близу 400 студенаlа и иняtе
љера пољопривреде учествовала у НОР-у, и било орr'анизатор 
устанка широм земље 
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Борили су се као борци, командири и по.лИТИ"'Ш:~l комесари од чете 
преко батаљона, бриr-ада и дивизија. Вила их Је чланова главних 
llпабова, Стамболић је био командант ГлаВНОI' штаб.а НОВ и ПОЈ 

С бију, Били су секретари ларп·[јских ОРI'ан.изаЦИЈа, секретари и 
~~ан~ви месних. среских 11 ОКРУ:iI;'НИХ паРI'И]СКИХ комите-r-аiI~~~
ст Ic'ro и ПК-а и ЦК-а, чланови ЦК-а и чланови Политбироа . 
ЬЈ;%О јеР већника АВНОЈ-а и већника Антифашистичких већа CICYX:
штина будућих република, Преко 120 их је пало у борби, 15 их ]е 
проr-лашеио народним хеРОЈима 
у п вим данима ослобођеља Беоrрада чланови наших група -
ЈЬУб~ша Илић и Тома Бунушевац су аНI'ажовани У раду Народно, 
фроюа и народне влас!и у центру <'рада, а :Живковић у раф

ду У 
Народном одбору Сењака и Топчидерског брда. Наш про есор 
синиша СIаНICовић био је први председник ЈНQФ-а Београда, а 
ускоро и први председник АСНОС-а, Студенти и ин:жењери пољо
привредно-шумаРСICоr- факулте'I'а били су дирнуп[ И ПОН~СН~~та~!~с~~ 
су преlСО радија познали Iлас CBOI'8 професора - ~иниш . 
Dића који је саопштавао одлуку Уставотворне скупшrине ЈугослаВИЈе 
о ПРОI'лашењу ЈУI'ославије ФедераТИВНОJ\-I Народном РепублИIСОМ 
Југославијом 

НАПОМЕНА: 

СПИСАК АК"I'IШIIСТА 
19ЗО, ДО 19-11, ГОДИНЕ 

С'l'УДЕНАТА Ј1 C-!'УДЕН'lЋ.lIЊА НА фЛl{УД'Ј'ЕI'У од 
]соји НИСУ СПОМЕНУТИ У РАНИЈЕМ TEliCTY КАО 

ЧЛА1-IОВ1[ КП 11 скОЈ-а 

1 Aopa:l101I11lI. :\IlIлнпоје 
" АпраМОШll.i. J\-tнлутин 

З .. Алтар:щ СаМУСД 
.1. БарJlШltli. ВјСIШ 
5. БаРllшцl, ДаВОl} 
6, БСШ1"ШРll1~ Анте 
7. БеРТll11. Сара 
8_ БлащеПСЮI Јордан 
9, БОШIШОПllћ Анте 

10, гajll1~ Дашща 
11. I'аЈнl;, PaTltO 
12. r-ардаwеПlllt ИЛJlја 
lЗ. r-ојlшппl1. Мllлорад 
Н. IОРЩШЈ! ФеЛЈЩС 
15. дамЈаllОПlllt жщшо 
16, даltопнћ Аlш:tI 
11. Дш.ШТРllјеПllћ Нада 
18, 'БорlјСЩlћ МJtЛЈща 
19. ЋУРllћ ВОilшдар 
20. LУРlt·щll. влажо 
21, ЋУРИЧllћ. Дуwашщ 
22. LУРIШПIIII. Воја 
2З. l1iеnJша сокола 
2-1, IIШШОDltћ ВојЈ1СЈШlЈ 
25, ИгњаТОПllll. Вера 
26, ЈаЮlша нспешш 
27" Јаltшиll воЈна 
28. ЈаltШllћ ДраГУТIШ 
29. ЈаУl{ОПl1l1 Драго 
ЗО_ Јахура СIIМО 
31_ ЈеЛСНЈ{ОПllћ Војислаll 
З2 ЈСРОТI1ћ С.'lOбод:шна 
ЗЗ ЈОНСIIl\10ПlIll. Драгол.уii 
З,1. ЈОЦllћ 1ItllDојШI 
З5 ЈОЦllћ !'\1IIJНЩIШ 

:Н;, ,ђ'I'О Богдан 
37. КаПllсода Стјеllаll 
З8, Н:араЏllћ l\lItJlopaA 
:19, Itолбс Предраг 
'10, Itуз:ttallОПlII\ ДрllfJtња 
·11. И:УТlIа'Ш НеПСIllШ 
·Ј2, JI:tJlaTOIIJl}1. Петар 
·13. ЛСП1l А.'Iбсрт 
,н. љубоЈеШl11. МJlлан 
·15. l\1аРШШОПЈ111. Соља 
<16. маРКОПlll1. Пстар 
47" l\Iapl{OBIlIi. !)аДОIШll 
·18, МаРТЈIIIОIIЈЈћ Васо 
49. МаРТIШОDJlћ Јулија 
50 .. МатеЈЈ11i ДоБРllла 
51. МI1ЈатОllll1i НснаД 
52, I'I1llлеlШOlш!i i\1lfЛорад 
5:1, i\1ltлосапљеШll\ Бра1l1IСJl:lIl 
:Н. J\-IllЛошеп Васо 
55. МщшЦа Јоснп 
5П, Мllрltоп Bnco 
r.1. МЈIтровНIi ДН1\Пlтр1!јс 
58. i\1юшli Саво 
59. МJlШI{ОD1Iћ :Ш:нворад 
{Н). МОIIТII Јопан 
61, lIеДlllJ. Заrорю!. 
62, lIеДIIН БJtсеlшЈа 
!ј3, lIеДIl1> РаД1\IIIЛ;Ј. 
64, IIlшолJlJI. ДаllllЦа 
65, IIИ'lста БОШllдар 
пв, ПаllЛОПllћ Љубо 
67. ПаПЛОDJlI\ МНnШЩ 
1;8, IIаЉСПJlћ ЈЬубlшој(! 
69. пајреlС Борис 
јО, перосаЩlћ Анте 
7Ј. пеРIllUllћ МlImшоје 
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72, петрошtћ дуЈе 
73, Пеурачз Ј\Iнлснко 
74. псшут КаТЈЩа. 
75. ПОЩШТОСIШ Славко 
76, ПОПОDltћ ДУIШШ 
77. ПОПОЩlћ Душаllка 
78. ПОПОDlfl!. Милан 
19. ПОШТllћ РаДllша 
80. ПОПОDIlIi. Петар 
81. РадоЈеВJlћ БОfО;'lШР 
82. PaAe11КoDl111 БУДIIМЦР 
83. РаДОЊllћ Павле 
8~, РСПllћ БР:lIШО 

85, РУЖII'l1Iћ Jlшtола 
86. С31lДић !\1IIЛllh 
81. Сешih 3аDllша 
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88, СШШШl1ћ СтраХllња 
89, CTCDlIIt. БоrоЈе 
90. Стојаl1ОЩlћ Драrоlltllр 
91. Стој::ШОВllh Стојанка 
92. Т:щnсЈЈјеВIII!. Ъорl)е 
93. TOAOpOullla Србољуб 
94, ХРИСТОВ Дll1l1lШ 
95, ЋеРI{ОПЈII\ ЛJlдJtjа 
96, ЋОСllћ Радr.ЩЛQ 
97" Ћ.уба Ратко 
98. ЋузбашJtIl. МII.'IОШ 
99. lliиљак lI{аРltO 

100. ШобаЈЈ111. ПаЈо 
101, ШалаЈа РаДО:ШIР 
102. Штонео Ото 

4 

ВЛАДАН ЈОВАШЕВИЋ 

Радll11чко-сшудеllшске де.лtОllСШраЦllје 

26 • .лtарша 1941. годll1lе у Београду 

На Београдском универзите'rу студирао сам ГОДИНУ и по дана пред 
рат, Зато MOI'Y сведочити О догађајима који су се збили у 'rOM ИН
'I'ервалу .. Један од љих су 11 демонс-грације против приступања JYI'O
славије Тројном пан:ту, 26, марта 1941" године" Наравно, ово је само 
прилог lШ1ром ПDI'леду на револуционарна збивања TOI·a времена и 
учeшhе студена'rа у њима. 
ДеМОНС>I"рације против приступања ЈУIославије Трајном пакту, у 

ноа 26 .. марта 1941. године, догађају се у одређеној друшгвено-нау
чној ситуацији. Наиме, позна'I'О је како се немачки ню.Џ1С>ГИ одмах 
по преузимању влас·ги интензивно припремају за светски рат, са 
циљем да створе фашис"Тичку империју, ОЮI :ж:еле да шкивотворе 
вековни сан ПРУСКИХ милитар:ис'Ж'а "DI"ang nach OstcnH

, За·го је 
требало да освоје словенске и ДРУI'е територије у централној (и ис
тачно ј Европи, да окупирају нафтоиосна поља на Средњем и Бли
ском истоку, да покоре Индију, И-ГД, У овим историјClG1М условима 
и са оваквим IЭ.мбицијама нациста, Југославија је постала посебан 
и ВИllIeС'l'РУКИ предмет ЉИХОВОI' интересовања, Управо, Немачка је 
настојала да силом или милом по'гчи:ни !Нашу земљу, да окупира 

њену територију, да неограничено користи њена природна богатства 
и траНЗИ'Ilне путеве 'и да робовски еl{сплоа-rише наше становЮ1ШТВО, 
Тако се односи између великог Немачког Рајха и Југославије УI{ЉУ
чују у оrшпе односе војнополитичких блокова у свету. 
Тада, у Југославији, слично Icao и у ДРУIИМ: европским земљама, 
настаје поларизација lНa политички прщ'рееивне и реакционарне дру
lLГI'Beнe снаге При томе Комytн:истичка партија Југославије успева 
да мобилише и динамизира радне масе у борби за одбрану нацио
HaJЦIe независности и решавање социјалних проблема у оквиру ши
рон:ог ан'гифашистичкоr покрета, У овим акцијама, I{ао што знамо, 
изванредну улогу има омладина, нарочито са БеограДСКОI' универзи
тета, која се непосредно и свестрано ОРI'анизује и припреl\'18 за осло
бодилачКiИ pa'I' и социјалну револуцију .. При томе се удру.жена јуто
словенска - односно СРПСl{8, хрва'гска, словеиаЧI{а, муслиманска, 

итд. буржоазија све уже повезује са агресивним реaIщионарним си
лаNIa у cBe'IY.. Ради одбране својих !Непосредних матерttjалю-rх и 
l\:ласних И1iтереса она срља у !Националну издају, 

Почетком 1941.. Iоди:не не:мачка солдатеска се концентрише rнa грани
цама Југославије и настоји да је опколк Југословенска владајуhа 
екипа се колеба али постепено и сигурно ПQЛИТИЧl{И И еI{ОНОМСЈСИ се 
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приближава ХИ'I ле-ровом Рајху" Влада кнеза Павла Караljорljевиliа 
на челу са ЦвеП{Qвиfiем, Мачеком, Креком 11 Спахом - приступа 
Трајном паљ:ту и постаје савезник фашИС'I1ИЧКИХ ОСОВИНСКИХ Сила" 
При '10ме најшири народни слојеви - радници, сељаци, интелиген_ 
Ц11ја и па·грио'I'И свих социјалШ1Х C-I'aњa су OI'орчени Щ'l'О Влада 
безобзирно ниподаштава и издаје :нацИQна.лне :интересе и спремају 
се на отпор страном ае'ресору> Вој!Н'Ици, који слу:же I{ЗДРОВСКИ рок 
И ОНИ који су мобиJU1Сани, радници, омладиrнз и r-раljаЮ1 на :l\fНОГИМ 
местима и у разним облицима протестују и демонстрирају против 
политичке Владе, нарочиl'О против њеиог Савеза са rнацис'гима (и 
фашизма УОIШlте, У овим околностима народ је у СВИМ крајевима 
земље и посебно у Веаr-раду, нрајње депримиран, осећа да влада
јуhи ре:;,ким не Ш"l"11"ГИ њеrов националЮf ИДентитет и достојанство 
А'I-мосфера постаје крајње напета, пуна ТУI-е и при:оса 
Тих дана, јеДНОI' поподнева, са I'РУПОМ колега, налазио сам се у сали 
за вежбе на Техн:ичи:ом фан:улте'I'У, Радили смо пројекте из грађе
винских н:онст'рукција и коментарисали политичку СЈнуацију. Исто
времено се Булеваром Револуције, 'l'адашњом уmщом Краља Алек
сандра, кретала већа група средњошколаца, дечака и девојЧЈ'ща, 
петнаеСТОI-одишњака. Тихо, тужно и пркоcmо певали су "Хеј Сло
вени" и "Ин-тернационалу" Њихова песма, која је дубоко одјеIпr
вала у срцима свих који су је чули, одражавала је стварно располо
жење И те:жње омлади.не и читаВОЈ- народа. 

Јуr'ословенсн:а влада је била поли'гички Н:ОМПРОМЈ1'I'ована, обесна
жена и разоружЗ!на Влас'!' јој је постепено а.тrи 'Неминовно 'Измицала 
из руку _ Њен једини ослонац у борби против сопственог народа 
били су фашис-rички савезници у ИНОС'I-ранству Патриотски настро
јени официри И демокра,{-ски оријентисани 'Грађански политичари 
нису се м:ирили са политиком Владе, КОМУЮ1С11ИЧка партија поли
"ГJIЧКИ и оружа:но се припрема за аКТИВНОС'I' у HOBJf1o,-I условима. ~ 

'I-аквој сит'уацији она ОРI-э':низује деМОНС'l'раишне акције широм зем
ље, па и деМОНС-I'рau;ије у БеOI·раду у НО11. 26. мар'т'а 1941 године. Ове 
демонс-т'раЦl1је за разлику од веhrине пре'I·ХОДНИХ припремају се на 
~ниверзитету доста јавно, О њима су обавештени не само члагнови 
Партије и народни студенти, него и друr·и демокра'I-СКИ и антифа
illИСТИЧКИ нас'гројени омладинци. Међутим, пошто се очекивао бру
тащ-пи, оружан, наступ жандармерије и полиције у акцију су пошm·[ 
најборбенији омладинци. Студенти Техничкоr' фаКУЛ"I'е'га кренули су 
из својих удружења r-руmю у сумран:, бочним улицама према Сла
вији, где су почеле познате четрнаес-rодецембарси:е демонстрације, 
ОН:ОЛ'ЮJ1l.1: улицама кретале су се групе с-т'удената, радника и средњо
школаца према Славији ~ 19 часова масовно смо С'I'УПИЛИ на Трг,. 
Одјею·rуле су прве пароле против немачких нациста, сила фашисти
чке осовине, Трајног пакта, Владе ЦвеТКОВИli Мачек, издајничке 
јуr-ословенске буржоазије, Залепршали су се -т-ранспаренти, маса 
народа ИСПy-LНила је простор Славије Наша колона се средила и кре
нула центраЛНО1\! беOI-радси:ом улицом Краља Милана, данас Мар
шала Тита, Борбена н:олона складно је скандирала пароле и исти
цала ·rранспарен-ге ~сnyт lHai\-I се из разних праваца прикључују 
.нове групе демонстраната. Сви се усмеравамо 'н концентришемо на 
Цве'гном TpIY, преко пута данашњеI' ЈугословеНСКОЈ' драмсн:OI' по
ЗОРЈ1Ш'I'~, :и у околним улицама._ Овде прис-гижу и нови демонстран
ти са разних страна, Маса се повезала ~ њени протес-т'И све анаж
није одјекују, Тада се на бетонси:у or-раду Трга пење Милан-Бата 
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ЈаНКОВИЋ, студент мед_ицине из Чачка, иначе члан 'УниверзитеТСКОI' 
КОМИ-I ета Комунистичке партије Беоr-рада _ Млади комуниста ватрено 
совори о издајству Намесништва, Владе и реакционарне буржоази
је; о спремности народа да штит'И своја национална права 11 да се 

бори за социјалну правду; о неопходности Савеза са Совјетском Ру
сијом, безкомпромисне борбе против фашистичких освајача :и влада
јућег друш·гвеног поретка, Тада су интервенисали ж:андарми на ко
љима и са исуканим сабљама и спречили нам прилаз према центру 
града. Зато је колона кренула десно према KpyrнCKOj, данас улиц·и 
ПролетеРСЮfХ Бригада, затим се усмерила овом елитном беоr-радском 
'l'рансверзалом ка Калениfiа пијаци, где се такође сукобила са по
ЛИIЏ1јом, која је ухапсила неколико ДРУI·ова. Успут смо посебну 
пажњу обраfiали, управо убрзавали кораке, када смо наилазили на 
побочне улице, пошто смо :моr·ли очекивати да о'т-уда жандарми Ј[ 
пошщија пуцају на нашу колону. 

~лраво у то време, ОрI·аюr ПРШiуде владајyliег режима, оружјем су 
често атан:овали на демо:нс-т-ранте и штрајкаче и чеС·I'О их масакри
рали - као што се десило у БеOI-раду, децембра 1939, и септембра 
1940 I-одине, и у ~.жицу, Сплиту, Чачку, Мостару ИТД. Ове мартов
ске ноliи могло се очекивати да са домаћом полицијом на сцену 
ступе, такође наоружани, фолксдојчери и гестаповци пошто је био 
ЗЗ1{ључен Тројни пакт .. Но, '1'0 се није догодило. 

На Пашином брду наша масовна колона се раЗI·ранала, поједине 
I'рупе су кренуле у разне рејоне града. Наша група - Iшју су чи
нили претежно студенти технике и станари СтудентскOI· дома, пош
ла је ка улици Димитрија Туцовиhа и Olш.mн:им улицама, а затим на 
Карабурму, Iде су уr-лавном станова.т,! радници и сиромаuши I-pa
ђани ~спу·r· нам се масовно придру::;,кују радници и средњошкоЈЩИ, 
а стариј!И људи нас дочекују добродошлицом. На многим nyнкто
вима смо орr'а:низовал:и краЋе МИ-ГИНI'е на lшјима су наступали ватре
ни х-оворници. Наша н:олона се непрестано омасовљавала. Тю{о смо 
до после пола ноhи кружили раДIO-IЧКЈ>J1I.1: квартовима БеOI-рада и 
сна:ж:но демонстрирали. Била је касна ноћ. и:ада смо се разишли и 
вратили у своје C-I'анове, увереЮf да се непосредно приближавају и 
наши оружани сусрети са немачюам нацис'Нtма и гестаповцима ~ 
осталим деловима града ДOI-ађаји су имали слича1Н ток и карактер. 
у ован:вој ЛОЛИ·I-ичкој a'I-:мосфери у -току но11.и група официра је без 
отпора сруш.ила власт првог !{раљеВСКОI- hameCIO-tка, Павла Кара

l)орђеви11.а и Владе ЦветковиЋ Мачек., Власт је преузела Коалиција 
rрађанских деМOl{ратских странака на челу са I'енералом Душаном 
Сиьшвиhем. ~CKOPO је освануо 27, март. Народ је масовно и снажно 
манифеС-I'овао своје одушевљење зБОI пада КВlIСЛИНШКQI режима и 
изразио спремност да се бори за национа mнy независнос-г земље н 
праведније друштвено уређење 

На крају хтео бих да укажем на -r-o ш-та СУ показале н шта су зна
чиле демонстрације 26. марта 1941 године Пре cber-а, ове демонстра
ције предс'тављају веома значајан доr·ађај у ПОЈш-гичком Ж:ИВОТУ 
Беоr-рада и чи'т·аве земље пред II светски рат, чији се значај нео
правдано запоставља, Ове демонстрације као и оне 14, децембра 1939 
године по'!'врдиле су OrpOJ\1HY ПОЛИ-ПР-ШУ chaJ-У и ауторитет Кому
юrстичке партије, која је успсла да мобнлнше широке масе омла
дине радника и народа уоrnuте и да их поведе у оружану борбу 
ПРО'Г;1В непријатеља националне сrюбоде н социјал:ноr- прогреса Оне 
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а се радни слојеви становништва упорно су
су '~aкoђe :tокаЗ~~С~ИЧКОј [и грађанској опорту.НИС'r~IЧКОј. rидеола
протстављаЈУ Ф , Ове деУЈ:онстрације и догађаЈИ КОЈИ су не
гији, пОЛИТИЦИ и праКСИ~е о из~анредном моралном паду и дезо.р
посредно. СЛ~ДИ:оа~~e:r~ поJIИТИЧКОГ режю.щ У старој ЈУI,ославИЈИ. 
ганизацИ]и ур . емносТ омладине, радкичке класе и се~аш-
они такође п~каЗУЈУ спр непос едну оружану конфронтаЦИЈУ са 
тва ЈУI'ославИЈе да пођу У Р и љИХОВИМ домаliИМ трабантима 

фашистичким силама 
:~~Т~:=жртвовано боре за ново друштвено уређење. 
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МИЛИВОЈЕ ТРНАВАЦ 

Деловаље и улога МllЛllllКа КУШllћа у найредНОА! 

сшудеmUско.IИ iiокрешу Београдског УНlIвеРЗllшеl7tа 

у напредном студеаI'СКОМ покрету Београдског универзитета, пред 
П светски рат, а и касније у НОБ-у и СОlJjИјалистичкој револуцији, 
Милинко Кушиh је имао веома значајну улогу, али стицајем разних 
околности многе појединости из љегове богате револуционарне де
ла'IЋОСТИ остале су у ширим оквирима непознате или, и оне о ко

јима се знало, бледе - заборављају се. 
На БеОIрадски универзитет Милинко Куши!i се уписао у јесен 1931, 
године. Било је '10 време када је, у смелим и јавним демонстраци
јама, почело политичко буђење с·гудещата против режима дикта
туре, односно време када се студен'I'СКИ покрет почео учвршhивати 
као један од најснажн.ијих ослонаца КПЈ. Његово име веа је било 
познато МНОI"ИМ студентима пошто је годину дана раније, као ђак 
VП разреда гимназије у Чачку, на КОНКУРСУ међусавезничке деце, 
који је организовао ФИДАК иЗ Париза (Federation international 
des anciens combatants), добио прву награду - Златну медаљу за 
мир - за најбоље обрal)ену тему "Шта мислимо о миру и како за
:r.п·шzљам среау коју он даје човечаlIСТВУН. 
Из пријавиог листа датираиог 30, IX. 1931, године види се да се Ку
шиh био определио за Технички факултет, одсек те}Снолошки. Међу
TJll.:'I, на полеђини истог листа дописано је "Заведена у деловодн:ику 
Фил. факултета 6. Х 1931, Бр. 6768", 
На Филозофском факултету студирао је српскохрватски језик и 
југословенску књижевност (тадашња ХП r·рупа). Апсолвирао је у 
редоаном року, у летњем семестру 1935. Мада је био вредан и добар 
с·rудент, студије на овом факултету није окончао. Да би стен:ао 
диплому филолога, требало је да код професора Белиhа ПОЛО':ЖЈ1 
само истIТ из српскохрватског језика са старословенски:м језин:ом 
"на који је" - кан:о пише у уверењу Деканата Филозофског факул
тет'а од 26. ХII 1935 .. - "C'I'eH:ao право/! Нема до}{умената који би 
потврђивали да је на испит излазно. 

Када се говори о овом периоду кушив.евог живота и рада, обично 
се каже да се у првим годинама С'I'удија својски предао учењу, а да 
је каСЮ1је ПРЈ.ШIао напредном С·I·удентском покрету и целим бићем: 
и char-ом се предао борби Партије, чији је члан ПОС1'ао 1936. "УВИДОМ, 
пак, у његове пријавне и семестралне листове долази се до сазнаља 
да је I"ОТОВО ОД поче'I'ка студија испољавао значајну активност и у 
С'I·удентским удружењима, Тако у пријавио:м: листу за треhи семестар 
(15, Х 1932) стоји да је члан Удружења за Југословенску юьюкев
ност" У IV семеС7'РУ (пријавии лист од 21. III 1933) ве!; је потпред-
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сеДн.ик апстинеН'1'С!{ОI- удружења "Истина" Иста функција УШlсана 
је и на npијавном листу за пети cemeC'1-ар (14, Х 1933) као и да је 
члан Н(адзорног) О(дбора) Удружења за српскохрватски језик и 
југословенску I{њижевнос'!', Како је 'Управа тога 'Удружења тада у 
целости била у рун:ама комуниста (Бориша Ковачевиh, Спасе Бла-
10јевиh! Ђорђе ЛопичиЋ, Сретен Живковиh и други), сасвим је ве
роватно да им је Кушиfi као члан Надзорноr- одбора био близак, 

На пријавним листовима за шес'11И (8 ЈП 1934), седми (9, Х 1934) 
и осми семестар (18, ПТ 1935), у рубрику "Је ли члан управе кога 
студентскоr- удружења") Кушиfi уписује да је председнин: !!Истине!lо 
Једно време био је, још и члан Н(адзорног) О(дбора) Студенгске 
секције Бугарско-југословенске лиге (пријавни лис!' од 8, ЈП 1934). 
Озваничено је да је Кушиh у Партију примљен 1936, Имајуh'И, пак, 
у виду да се УТЈЩај Партије rнa напредне студенте испољавао преко 
с-тудентских удружења и да су се с-rуден-ти марксисти као по пра

вилу учлањавали у готово сва удружења, као iИ да су приликом 

избора настојали да њихове управе преузму у своје руке - може 
се :са: вели:ком верова'тноћом претпостави'I'И да је Ку:шиh у С'I-удент
СКУ 'КОМУНИ'стичку, орr-анизацију примљен не 1936, већ 2 или 3 го
дине раније, односно, -најl{асније 1~34. Кушиhево учеrufiе и видна 
улога коју је имао у демонстрацИЈама, скуповима или зборовима 
напредних С'I-уденат.а! функције у управама студентских удружења, 
као и функције које су му касније повераване - иду у прилог прет
ходној тврдњи, 
Деловање Милинка Кушиhа у напредном с-туден-х-ском покрету Бео
r'радског универзитета, испољено У уз лазном KOH-ГИН:'fите'I"у, могло 

би 'се УСЛОВНО узевши, поделити у два периода, Први период, од 
1931, 'до окончања генераЛНОI- студентско!' штрајка у априлу 1936, 
подудара се са периодом сазревања мисли о потреби удруживања 
свих напредних char-а ;на 'УrнивеРЗИ'I-ету, 
Када је јуна 1934, створен Акциони одбор С-1'РУЧНИХ студентских 
у дружења (lшординирајуhе тело напреДНОI' студентскщ' покрета и 
ИiНструмент Партије за њену I'OTOBO леЈ алну делатност), КyrшlВ из
бија у прве редове напредне c-тудеНТСl{е омлади~;, ПРИЛИКОМ изб?ра 
за апстинентско студен-тско удружење "Ис-тина , одржаних краЈем 
1934 или јануара 1935, комунисти У њему су, управо са Милинком 
Кушиhем на челу, водили енерr-ичну борбу за преузимање управе. 
Поред функција у већ поменутим с"гудеНТСI{ИМ удружењима Кушић 
је у овом периоду имао видну улогу у свим активностима покрета 

за одбрану aY-I-Qномије 'УН1иверзитета, О -r-оме у својим сеhањсима све
доче, ис-r"ииа доста уоnштено, Љуб.ИВОје Пајевиh, Војо :Н:иколиh, Мир
ко ЋУКОВЈ-!Ћ! Стојан Жуr-иh и ВОЈО Јеремиh, Виђали су та на прво
мајским и другим излетима у Кошу-гњаку и Топчидеру са Вељком 
ВлаХОВИћем Ивом Лопом Рибаром, Fифатом Бурџов:иli.ем Тршом и 
другим напреДНИl\I студентима. Био је у групи ОД 01Ш 600 студената 
н:оја је под видом Ћурђевда-НСlшr- излета 6, маја 1934 лађом стигла 
у Смедерево са циљем да осује'ги режимске манифестације. О томе 
је ВојI{эд-{ Јере1\шh записао: !!'" зајапурени раС'гурамо збор, мини
стре, жандаре и рушимо затвор - cz:acaBaMo другове пловимо 

Дунавом поред града, среhни што на Јарбол уместо застав~ дижемо 
црвени ман'DИЛ, и певамо о црвеном ДРуrу Димитрову што Је ударио 
џелат~ у лице. " ... . . 
Као веЋ формиран студентски "триоун учесник Је демонстраЦИЈа од 
19 јануара 1935 11 протес-г:них зборова про'гив хапшења и одвођења 
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Ц, 

напредних студената у лor-ор, у Вишеr'рад, У демонстрацијама од 1. 
фебруара предводио је групу која је дошла са КалемеIдана и која 
се са Филозофског пробила :на Правни фаКУЛ'1'ет, Ту, у аули Прав
ног, био је један од ватре-них r-ОВОРНИ1{а за распуштање логора у 
Вишеграду. Стојан Жугиh је о 'Ј-оме записао: "Из уста Tor'a, тада 
физичlШ1 I{РХКОГ И високоr, студен"та мисли и оштре ријеt.tИ сијевале 
су као варнице иЗ усијаНОI" жељеза. њеr-ове даровите ријечи про
сто су нас плијениле". А када је полиција покушала да продре у 
зr-раду ПраВНОI-, придружио се друr-овима који су са барикада пру
жали отпор_ Кушиhеви блиски ДРУI'ОВИ осеhали су његов утицај и 
у ДРУI'им ЗIПiИВНОСТИl\13 вођеним 1935, и '1'ОКОМ априлског штрајка 
1936, као ш-I'о су: враЋање Оrшпе студентске мензе на управљаље 
студен-r-има, ПОНИШ'1ење Одлуке Универзите'!'ског сената о кажља
вању С-Ј-удената за тобожње преступе, укидање Одлуке о увођењу 
Универзитетске полиције и израда факул-тетских уредби којима би 
се спречило настојаље режима да студирање постане привилегија 
само студена-r'а бољег имовног стања, односио да се онемогуhи де
.ла'I-НОСТ напредних студената 

Из овОЈ- периода Кушиfi излази као професионални револуционар 
Подређујуhи личне интересе општим, не завршава студије на Флло
зофском, Као апсолвент нема право да буде члан студентских уд
ружења, па зато деловање у покре-I-У наставља у новој средини -
на Правном факултету~ 
Уписом на Правни факултет отпочео је ДРУI'И период КУШИћевor 
Деловања у напредном студеНТСI{QМ ПОI{рету, који ве трајати до сре

дине 1938, када је проваљен и осуђен на једнor'ОДИШЊУ робију, По
стоје ИНДI,щије да се Кушиh на Правни фю{ултет уписао по задатку 
Партије, Његово леI-ализоваље у овој средини било је, по свему су
деhи, од посеБНОЈ- значаја пред изборе за управу С'I"удеНТСI{ОГ прав
НИЧКОЈ" друштва одржане 31, маја 1936 Као што је познато! на избо
рима је, у :жеСТQI{Qј политичкој борби, наДМОћНО победила листа 
НаРОДНОЈ' фронта универзи"гетске омладине на челу са Ратком Ми
тровиhећ'I. 
У вези са напред изнетим занимљиво је освет-лити околности под 
којима се КУllЛ1Ћ уписао на ПравЮ1 фю{улте1\ Непосредно пред 
тенераJIНИ студентски ш'рајк априла 1936, он се (17. ЈП 1936) обра
-ЈИО ДеканаIУ Филозофског факултета захтевом у коме пише: "По
што сам апсолвирао на ХII r"рупи и ХОћУ да се упишем на Правни 
факултет у БеOIраду, то МОЈй-1М деканат да ми ради тога изда 

ма'ТУРСI{У сведоџбу и друr-а по'гребна документа ," Већ сутрадан 
(18, ЈП 1936) поднео је Pe.ktopa'r-у молбу следеће садржине: "Молим 
ректорат да ми се одобри накнаДЮI упис у летњем семестру I'одине 

1936, на Правни факултет БеОIраДСКОI" универзитета, пошто из не
предвиђених раЗЛQI-а материјалне 1-1 аДМИНI1С-Ј"ративне природе ю'!сам 
СПlI-ао да се на време упишем. Документа прилажем." 'Универзи'гет
ска управа проследила је молбу Деканату ПравнО!' факултета, одо
бравајуhи Кушиhу накнадни упис 'јако -l1спуњава услове чл, 189-
196 Опште уредбе 'УЮ1верзитета"" 
Студентски покре-г после аПрИЛСИ.ОI штрајка 1936, lшракт-ерише про
цес јачања свих С'IудеН-IСКИХ удружења и прелаз њихових управа 

у рун:е КОМУЮIс'та, За време Ш'I'рајн:а и l{асније јављају се и нови 
облици леl'ал'Ног деловања СКОЈ-а на УнивеРЗИ'I-ету, Један од њих 
била је нова орrанизација студената под именом Народни c-гyдeнT~1, 
чије су јеЗI ро чинили студеН-Ј-И КОМУНИСТИ, Према сеhањима ВОЈа 
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Николиhа 11 Боја Ковачевиfiа, Кушиfi је 1936, односно 1937/38, 
био секретар једне комбиноване партијске в.€лије коју су поред њета 
ЧИНИЛИ још и Зденка illeI-ВИћ, Осман КарабеI"овиh, Миро Попара и 
Воја Ковачевиfl." Ћелија је била међуфаН:УЛ'I€тска, а пред Централ
I·rИ1\'I одбором Народних студената и пред Партијом одr-оварала је за 
три сектора: за "Уједиљену студентску омладину, са "Самопомаfi" -
организацију за економско збрињавање студената - и за ДОМ сту
денткиља. Кушиh је тада РУIШВОДИО Народним студентима Србије 
и са Миром Поларом одr'оварао је за Уједињену студентску омла
дину_ Иначе као секретар Партијске li.елије морао је имати} поред 
других квалитета и дуже партијско искуство,. Осим сећања нема 
других података на основу којих би се могло I'ОВОрИТИ о Кушиfiевом 
деловању у студентским удружењима и организацијама од 1936, и 
њех'овом раду са појединцима. 
За време летњег распусга и у јесен 1936, захваљујуhи у првом реду 
Кушићу и fueIoBoM завичају - Ивањици и окол:и:ни - осе'г.ило се 
снажно политичко кретање међу омладином и радющима, Тако је 
ан био организатор разбијања ЉОТИЋеВСКОI' ,,3бораН (19. јула у Ива
њици), ОрI'анизатор одржавања конференције напредне омладине м 
присталица КПЈ (18/19. августа у Приличком Кисељаку), покретач 
и руководилац ПОЛИТИЧКО!' рада са омладином у о~иру Културно
-просвеmюг друштва IIЈ авор" (23, август), ОРI'ан:йзатор народног 
збора на коме се говорило о тешком eKOHoMcI{QM стању у ивањич
ким селима (25, августа), активиста за оснивање СИНДИЈ'i:алне под
ружнице и Ор1'ан:иза'I'Ор штрајка у РУЩН1Уш:у аН'I'Иl\tона у ЛИси 
(14. октобра), организатор демонстрација против ограничавања сло
боде (8 новембра - на дан оnштинских избора), те организатор 
кљижевне вечери посвеfiене Ћури Ј аКlШ1hу са изразито идејним 
J'i:apaKrepOM, на којој је одржао и беседу о Ћури ЈаЮ.lIиfiу (15. но
вембра). 
Кyшиhево деловаље у покрету у 1937. највеfiим делом Moryfie је 
пратити посредно, 3акључци о његовој улози и доприносу по
крету M01Y се изводи'1'И, између осталог, и из ове две чиљенице, 
Прва: поводом доласка председника Чехословачке Републике Еду
арда Венеша (априла 1937), ПРОIресивне студентске 1'рупе, а међу 
њима и Народни студен-ги, издали су летке којЈ1ЋШ се разобљичавају 
лицемери владајуhег режима" ДрУI'а: на СКУIШIтини студентско!' 
правничког друштва (најмасовније студеагско друштво) одржаној 
новембра 1937, први пут У историји извора истакнута је једна једина 
по.литичка кандидатска листа под називом YjeдmьeHa студентска 
омладина на чијем Ће Конгресу уједињења наредне 1938, годи:не 
Кутиfi поднети један од три реферата. 
Савременици Ј-а се cefiajy 11З 1937_ као ОРI'анизатора 11 учесника у 
демонстрацијама против долас].:;:а ХИ'глеровог министра СПОЉЮIХ 
послова фОН Нојрата (7-10. јун 1937) и као учесника партијског 
l'i:ypca за омладинске руководиоце, одржаНОI' почеТI'i:а зиме 1937/38. 
Курс је одржан скоро илеrално у просторијама удружења "Стје
пан Митров Љубиша", Избор учесника и:урса извршен је из реда 
руководилаца покрајИНСI'i:ИХ I'рупа Народних студената, ЦентраЛНОЈ
одбора Народних студена'га и Удружења студенткиња 
За вре"'Iе летљег распуста 1937 _ КYUПIfi је у Ивањици орr-анизовао и 
предводио деЈ\IOНС'I'рације про'гив Конкордата, На једном протеСЋНОМ 
збору поводом Конкорда'га је говорио, зБOI' тога био ухапшен и 
држан у затвору 7 дана 

Од априлског шr·рајка 1936 па до Koнr·peca уједињења у фебруару 
1938, С'l'варала се, кроз акције руководстава студентских политичких 
и стручни.х удружења, основа на којој је израсла нова политичка 
ОРI'анизација напреднOI' студентскш' покрета Уједињена студентска 
омладина" Као ШТО је речено, Кушиh је на KOHI'pecy Уједиљене 
студентске омладине поднео један од три реферата (друга два под
нели су Вељко Миliуновиfi и Радован Грковић), Логично је СТОI'а 
да је Кyшиh у рун:оводс-rвима С'I'УДен'I'СКИХ политичк:их удружења, 
а посебно у Народним c-гудеН'I-има (организација комуниста преко 
које је КПЈ деловала полу.леI'ално) имао веома ОДI'оворну улогу. 
Чином Уједињења про!'ресивних студеН'rских I'рупа, њихово а-Ј'i:ЦИОНО 
јеДИНС'I'ВО је оснажено и ПОДИI-НУ'10 на виши ниво. Тако су у складу 
са Резолуцијом Конгреса створени покрајински одбори и Централни 
одбор Уједињене c-rудеН'IС!'i:е омладине" Делегирањем Милинка Ку
шиfiа у Централни одбор, покрајинска ОР1-анизација Србије одала 
му је признање за њес'ов ДО'1адашњи револуционарни рад, 

У руководству "Уједюьене студеН'I'ске омладине Кушиh је деловао 
до среДИЋе 1938 С пролеhа ·re године у Ивањици и ОКОЛИЮ1: је кру
жио леТaI'i: "Свој родољубивој јавнос'I\И, свим културним деМОI{рат
СI'i:ИМ и народним масама"., СТИI'ао је поштом и највероватније је 
да 1'a је на адресу једног "Опозиционара(l послао Милинко Кушиh, 
То је, иначе, онај познати летак који је уједињена студентска ОМ
ладина, као окоающа најреволуционарнијеI' дела покрета, издала 
после припајања Аус'rрије ХИ'глеровској Немачкој и у коме осу
ђује издајничку политику Стојадиновиhеве владе, 
Иаl{Q у нају:жем руководс'гву Уједињене студентске омладине, Ку
шиfi није ухаIШIен након ре:жимских провокација и полицијске 
преметачине 17/18, маја на Техничком факултету" Ово произилази 
из чињенице да је 16. јуна полarао посебан исm1Т из енциклопедије 
(УЗIред, добио је деветку). Као студентски трибун и револуционар 
морао је, без сумње, има'IИ значајног удела у свим политички:м 
активностима С-1'удената вођеним после полицијске провале, као 
што су штрајк зБО!' повреде аутономије Техничког факултета, осни
вање одбора за одбрану УнивеРЗИ'I'ета и издаваље разних летака и 
саопштења, 

Тек када су неки од ухапшењих после провале "технике" Уједи
љене студентске омладине, под ПРИТИСl\оМ страховити:х метода му

чења, почели да терете и Кушиliа, за њим је расписана потерница. 
Извесно време се скривао, а онда се, по директиви Партије, пријавио 
Државном суду за заштиту др:жаве. Тако је избе1'ао тортуру Глав
њаче, али се 16, aBIYC'1'a нашао у Истра.rжном за'1'ВОРУ на Ади. Ци-
1-анлији. 
Рел.:;:,и:мске власти и суд оптужили су га да је члан Покрај:юrског 
одбора IШЈ за Србију и као делеr ат овог Одбора члан ЦентралнО!' 
политичкщ' одбора КПЈ 1 те да је ширељем брошура и летака са 
КОМУНИСТИЧI\оМ садр:н{ином вршио пропах'анду за промену политич

l{QI' и социјалног поретка у земљи насиљем и терором.. ' 
У ИС'1'рази и \На суду КУIlIИћ се понашао онако како то комунисти и 
доликује, тако да су конци полицијске провале после тога поки
дани и више НИI{Q није ухаrnuен" ЊеIОВ друг Војкан Јере:миli за
писао је: "Ни једна од више ћелија Србијанаца (комуниста - М. T~) 
није О1-кривена,. Сви МИ l\Оји смо С Милинком расли и друговали: 
- у студеНТСЈ'i:ОМ покре1'У били више година у fiелијама СКОЈ-а и 
КПЈ - са којим смо одлаЗИJD1 (пре и после 1936) на састанке и 
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емонстрацще ]{QмуНИСI3, знамо да :ништа. није признао,. Иначе, 
~ОЛЈ!цпја б~1 тада похапсила нас С10'гине, КОЈИ СМО се међусобно у 
дуШУ знали 
Осуђен је на I'ОДИНУ дана робије и две I'ОДЈ.-1'Не губитн:а часних права. 
Казну је "Издржао у Марибору. Друr-ави ИЗ покрета нису прекидали 
везу са ЊИМ Слали су му писма, новац и лаке'I'е, а ОН је и у 
КЗЗНИШНЩУ УНОСИО политички динамизам и поучавао утамничене 

другове н:ака да :маРН:СИС"I'ИЧКУ теорију повезују са ЖИВОМ и рево
,ТIYЦHOHapHOM праксом. 

Мада је упyhивањем у истражни за'гвор и мариборску казниоН1ИЦУ 
- окончано Кушићево деловаље у студентском покрету БеОI'радсхог 
универзитета, треба осветлити и дати праву димензију његовом 
н3авештањуl" јер је ОНО у директној вези са студентским демонстра
цијама од Н. децембра 1939. 
у родну Свештицу крај Ивањице, Е-де је прогнан по изласи:у са 
робије, . до њеIа су, .непосредно после крвавих. догађаја, када је 
ПОЛИЦИЈа пуцала у мирне С'1удентске демонстраЦИЈе, уходаним кана

шrма стиrли леци о томе. У исто време Партија му је поверила 
нови задатак, Требало је да оде у Нит и у својству инс-rрухтора 
Покрајинског комитета за Србију настави политички paд~ Осе'I1ИВШИ 
суровост ненародно!' режима и npоцењујуhи да би iИ сам МО1"ао 
постати његовом ЖР'fВОМ, Кушић 18, децембра (четири дана, дакле, 
после "беorраДСКОI пон:оља") сачињава завеШ'I-ање за "случај изне-
надне смрти ИЛJf lшначног одласка из родног н:раја" 
То завештање - тес-гамен'1-) сачувана и до данас, али мало познато) 
велики је дои:умент Кушиhевог револуционарног С'I'ремљења и жрт
поваља _ Оно, као и 'Иаr'рађена му '1-ема о миру, како jeДIНoM прили
ком рече њеЕ-ОВ ДРУI- из студеН1-СКor- покрета Воја Ковачевић - "за
служују да се унесу у неку антологију људских вредности, Да би 
били присутни свакој генерацији/< 
"Завештањем" је Кушиh оставио део своје тешком муком добијене 
очеnнне (rрамзиnи сродници хтели су да I-a иси:ључе из наследства) 
"за засннвање Фонда Основне школе ОПШ'I-:ине шумљанске (данас је 
{о JlваЊJlЧI\::а основна школа која носи њеI'ОВО име - М. Т,.) из 
iИI а 1"1е СВЗI{е rодњне од чистог ПРiихода би'I"И наr'рађивано осам (8) 
понајсиромашннјих ђака који не морају би'I"И врло добри 'и ОДЛИЧНИ, 
али не смеју би-r-н ни сасвим слаби " 
ОВЈ1М својеручно написаним и ПОТIIJ1саним "Завештањем", он 
"МИ ЛИН ко Р Кушиh, с-гудоот права и апсолвент филологије'', КaIШ 
се потписао, а ху .... шННс-r-а н визнонар по убеђењу и револуционар 
стасао на црвеном Беоr-раДСКО1\I универзи-r-ету - оставио је ПОРУI{У 
чнсrу, раЗУi\IЉIIВ)' н родитељски брнжну То је порун:а за будуfi
ност у коју је сr-ремио, а у коју није стш'ао Оболео је од пегавOI' 
тифуса и у БУНЈЈЛУ се траr-нчно убио 24 мар-т-а 1943 .. у подгрмечком 
селу Мајки1ia Јапра као коыесар Четвр-rе I{рајюпке дивизије, 
За седаы rодина, колИi\О је провео на црвеном Беоr-радском универ
знте-rу, стасао је у једнor- од чеЛНЈЈХ органнза"гора 11 вођа студе:н:Т
СКО!- покрета CbeC-Ј-рано је У-Il-сао себе у рад бројних студеН'1'СI{ИХ 
С'I'РУЧННХ н ПОЛИТПЧКИХ удружеЊ2, СКОЈ-а н Партије и израстао 
~' професионалноr- револуцнонара У TO:'lI изузетном времену био је 
IIзузетна ЛЈ1ЧНОС'I За'ЈО rоворити о њеЈ-ОВОМ деловању н удози у 
напреДноы С'f-уден-тском ПОI-сре-т-у значи заправо r-ОВОРИ-!'11 О самом 

покрету 

-
МИЛАН КОЉАНИН 

CiйyдeHiйи Београдског унивеРЗUUlеUlа 

у заUlвориАtа II логориАtа на iiодручју Београда 

у ДругОА! cвeiйCKOA! paiйy 

После војничког И ПОЛИТИЧl{OI- разбијања Краљевине Југославије у 
априлском рату 1941. године, на подручју под немаЧI{ИМ Војноуправ
ним командантом Србије, створена је мрежа затвора и логора, 
која је служила за постизање основних циљева Ol{ynaTopa: паци
фикација земље ради безбедних комуникација, пре свега ка европ
ском истоку; привредна експлоатација у складу са моделом не
мачког "Великог привреДНQI- простора'', односно "Нове Европе", ко
јим је европском југоистоку намењена УЛOI-а Ј!Iзвора хране, сировина 
И радне снаге" Уједно, ова мрежа слу:ж.ила је и за спровођење на
цистичке расне ПОЛИТИ1{е, ТЗI{о да су, уз политичке противнике, 

затворе и логоре почели да пуне Јевреји и Роми којима у таквој 
Европи није било места. 
За 'I'ЗlШ замашне задатке ПОС1'ојеhи затвори нису били довољни: 
Главњачи и за'I"ВОРУ Управе града Београда на Обилићевом венцу, 
средином 1942. године ПрИДрУЈи:ен је -и "истражни затвор" Одељеља 
специјалне полиције у сутерену бивше КОњичке касарне у ЂYJ.IJ!Иној 
УЛИЦИ, Гестапо је за своје потребе пре'гворио у затвор зr"раду у 
Александровој број 5, а 'I\:ао затвор су му служиле и неl{е просто
рије Ратничког дома где је и било седиште Гестапоа, Све ово није 
било довољно, па је почетком јула 1941 ,I,оди:не у касарни 18. пе
шадијског пука на БањЈЩИ организован ]{онцентрациони лО!'ор (Ан
халтелагер Дедиње), l{Оји је прве за'I-оченике примио већ. 9" јула, 
Ташмајдан, па Топовске тупе на Ауто команди, убрзо су попуњоои 
јеврејским мушким С'I-ановништвом ПОС'I-ајy:hи, уз Бањички .логор, 
резервоар за све веће репресалије окупатора, које су расле упоредо 
са щирењем устанка у неПQl{Ореној и слободарској Србији" Ради 
"коначног решеља јеврејског питања" наредбом Команданта Србије 
од 28, октобра 1941. године, створен је на Сајмишту још један бео
градски ЛOI'ор (Judenlagel' Semlin), који је, после у.нИШ'I'ења јевреј
ске нејачи до касног пролеhа 1942 године постао, како логор за 
окупирану Србију, тако и за цели југословеНСI{И простор, па и за 
европски југоисток (Anhaltelager Semlin). Он је истовремено 
функционално био повезан и са системом ЛOI'ора у Независној Др .. 
жави Хрватској. 
Мрежа ЛОI'ора и затвора у Србијн, чије су основе били логори у 
БеОI'раду, Њrшу и Шапцу, а делом УЈ ограничено време у Крушевцу, 
Краљеву, Крагујевцу, Зајечару, Пож:аревцу, Лесковцу и Чачку, 
као и радни ЛОI'ОРИ у Ворском басену, Трепчи н Кос-rолцу, све 
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време слу:ш:.ила је ОСНОВНИМ циљевима окупатора, али и његових 
домаhИХ савеЗffi'ша, олнчених у lrВИСЛННШIrnм управама МилаНа 
Аhимовиhа и Милана Недиhа, Безрезервно су се С"I'авили у слу:жбу 
oKyna'I'Opa ради очувања класних 11 националних интереса, како су 
их они схва'и,IЛИ, а r-лавног неприја'теља видели су у народноосло-
60днлачком покрету учествујуhи у злочину ПРО'lив СОПС'I-веног на
рода, Управо у домену хапшења и TOp'Iype, КВИСЛИШliка управа 

имала је највећУ аутономију за lшјом је толико 'rелrnла. 
Иако Срби у Србији нису били изложени r-еноциду lrao у околним 
државама, пре cBer'a у марионетској НДХ, тако да је Србија била 
у'Гочиш'rе за преIШ 400 хиљада избеглих Срба, највећн број ма('")В'них 
злочина у Србији носи обе.ле:ж:је r'еноцида, До Irpaja окупације у 
њој је У:НЮIlтено преко 80 хиљада лица, док 'Их је кроз затворе rи 
логоре прошло прен:,о 100 хиљада Страховите репресаm1је (50:1 и 
100:1) и злочини, У ]rрајњој ,линији, су водили истреб.љењу Срба 11 
у Србији што је и одговарало њеном недефинисаном положају у 
Хитлеровој Европи, положају који се може упоредити са с-гатусом 
Пољске и окупираних делова СССР-а. 
Уз све напредне људе, пре cber-а комунисте, у сталној опасности 
била је и интелигенција, која је, осим малог броја, била антине
мачки расположена ДУIО плаЮ1рање 11 хапшење 169 водеhих ин
телектуалаца почеЂСОМ новембра 1941, године, показали су да се 
окупатор рун:оводио пре свеI'а принципом ]rюкњавања Срба, Он је 
посебно зазирао од црвенor БеОI"радског УtНивеРЗЈпета, знајуfiи 
поуздано да је он један од r-енера-rора социјалне револуције" То је 
убрзо потврдило учешhе беоr'радских студената у стварању "BpyheI
лета" за окупа'I-ора и квислннr'е широм Србије, Карактеристична је 
наредба IV управе РСХА од 12. априла 1941, године са потписом 
самог Милера, да се у целом Рајху и свим окупираним земљама 
похапсе и интернирају сви СРПСIШ С'Iудент.и и предс'гавЮ1ЦИ инте
лигенције, Наредба је проистеl{ла из Хитлерових Привремених смер
ница о подели Југославије донетих ИС"ГОI" дана. Свес"г о значај у 
Беоr-раДС]ШI- ytНиверзитета orледа се .у ставу окупатора према :ље

говим С'1'удеН'f-има и УЮ'Iверзитету за све време OIrупације. Напори 
КВНС ТН-Lншке управе да c'I'eKHe ширу друш-rвену основу нису дали 

Behc резултате наРОЧIПО у придобијању С'Iудентс.ке омладине, Ство
рена на неi\1ЭЧI{У иницијативу и по :љиХОВОм узору, Национална 
служба рада за обнову Србије требало је да ангажује, пре свих, 
средњошко.лце н студенте Још ЛDшији резултати ПОСТИГНУ'I'и су у 
мобилисању за Недиhеву народну I'арду 
Своје право распо.ложе:ње београдски С-1'уденти показали су учеству
јуhи у удаРЮ!i\-I r-рупама по градовима и у паР'гизаНСIПIМ одредима, 
не само у Србији, веn. и у целој раскомаданој Југославији_ Рево
луционарна борба из предра'IНOI" периода нас-rављена је у НОВИ1\t 
условима, новим среДС-l'вима, МНОНl од :љих 'грагично су скончали 
управо у затворима и лоrорима Беот рада и.ли су из њеI-а упyhени 
у друге nor оре, одакле се мало 1\:'0 вратио 
Одмах по нападу Немачке на СССР, по окупираној Европи почело 
је СПРОВОђење плана "Интернационала" - хаШlIење комуниста и 
:.љихових прис-rалица Иако није дала очекиване реЗУЛ'гате, ова ак
ција је довела до 'Нl1за хапшења: 23 јуна ухапшени су, међу оста
дима, и С'Ј'уден Ј'Н - aK'I-ИВИСП1 КПЈ и СКОЈ -а - Мнлан Ј овановиh, 
Вера Гуцоња Бребалов, Иванка Недиi1 Ј[ Вера Лазош,ll1. Две по
следње су aBJyc-т-а 1941 године упућене у БаЊИЧIПI логор. Баш 
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22. VI ухапшен је у теХ'ници ПК КПЈ за Србију Владега Пorюви:h 
"Пинецю['\ студент После пе-r дана, у свом стану, уха1Шlен је и 
члан Покрајинског одбора Народне помоn'и Слободан ШlrеровиЋ. Њих 
двојица су страдали већ у првим масовнијим стрељањима 16, и 18. 
јула 1941. године, међу 34 осталих заточе:ЮlIrа, 
Планом "Интернационала" по градовима Србије руководили су иза
сланици I{Омесаријата МИЕ:истарс-гва за У:НУ'I'рa.n.пье послове. Међу 
17 ухаrnuених у НЮllУ је био и СIудент филозофије Видак Марко
виh Сви су упyli.ени у БањИЧЮl лOI'Ор и, у року од два месеца, 
стрељани. У r'РУПИ од 46 ухаТШIених Чачана, КОМУНИС-I'а и чланова 
СКОЈ-а, је био и студент права Михаило Жижовиh, који је уписан 
као први заточеник БаЊИЧКОI" ЛOI'ора У овај логор су упуhени и 
похаIШlени у Крагујевцу - међу њима и C-Ј'УДент технике Брани
слав МиленковиЋ, Исто је прошао и студент из Лесковца Драган 
Томиh, као и група од 33 Краљевчана у којој су били си студенти 
Слободан Луковић, Миломир Рајевиn' [и Слободан У СКOIшвиЋ. Лу
н:овиh и У скоковиfi су заједно са Драr-омиром Томиfiем, таlшђе 
с'гуден-rом, С-I-рељани у селу Скели 15, abr-ус'rа 1941, године, 
Веkина :љих ухаrnиени су као "превеН'I"ИВЦИ", па су неlrи ускоро и 
ПУШ'ЈеЮ1. У групи, која је прва доспела у БаЊИЧЮ'1 ЛОГОР, били су 
II осуђени по Закону о зашл-r-rи јавне безбедности и поре-г]{3 у 
држави. Међу њима је био и СТУД€Н'I" технике Петар ПлаВКИћ, По 
овој основи 1941 rOAl'nнe ухаnшено је 104 лица и СВЦ су, по правилу, 
стрељани, У тој r-рупи били су 31 С'l'уден'I'И Зорка Ј овановиh и Кор
нелије Сенде ПОПОВИЋ, која је била један од 12 учесника Шпанскоr 
rpaljaнcKoI' pa'I·a ухапшених 1941, године и упуliених у Бањ"Ички 
логор, Стрељана је септембра 1941, r'ОДИ1-lе" 
.~:? другој ГРУПИ ухаrnиених :жена, Iшје су 2, августа 1941, r'одине упу
ћене у Бањички логор, су биле и студеНТЈСнње Мирјана СИ:М:ОВИЋ и 
Љубица Срзенгиh, која је сгрељана 16. септембра 1941. године ме!ју 
првим логорашима После суделовања у успелим акцијама спа
савања Александра РаНКОВИЋа, Вере Вребалов, Наталије Хоџић и 
Митре МИ'l"ровиfi, ухаIШ1ени су ударници - студенти Никола Милиfi 
и Грујо Лазовиh, који је стрељан септембра 1941" године. Истоr' 
месеца ухапшено је још двоје ударника - С'I'удената: Филип Ма
цура, учесник у паље:љу l'араже "Форда" 11 Марија Пајиh. Као и 
претходни, и они су после мучења упyfiени у Ба:ЉИЧЮ1 лоI'Ор и 
стрељани у групи од 91 таоца због напада на не1\шч]rе војнике на 
ЖелеЗНИЧlшј станици Топчидер. Са осталим члановима В РК КПЈ, 
25. aBI-уста 1941. године ухапшен је и студент Јован БенишеIС Сви 
су упуhени у Бањички лor'ор и C-l'рељЗ!Ни и:.рајем нареДНОЈ- месеца. 
Мира Мандл, студенткиња из Беоr-рада, била је члан једне од удар
них Ј-рупа, Ухапшена је од Гестапоа на задатку и стрељана на Ба
њици, односно у Јајинцима. На овои с"граЋИШТУ су исте 1941" године 
С'I-радали и припаДIНI'ЩИ НОП-а Јосиф Леви и О-то Весел, обојица 
београдски студенти. 

Гесгапо је хапшењем сеmембра 1941 преюшуо рад у НОП-у Рашеле 
Ароновиh, СТУДeJIТКJ-fiЬе из БеОI-рада, ИЈнернирана је на Бањици, а 
у децембру, заједно са свим преосталим Јеврејима, у логор на Сај
МЮllту, Овај ЛОI'ор уништења прot-У-1ао је и љен живот почетком 
1942. ,·одине. 

Крајем 1941 I'одине у лorорима и затворима у Београду, било је 
О1Ш 10 хиљада заточеника, :највеhим делом на Сајмишту и на 
Бањици, 
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и н.ова 1942 ГО.I:I-ина почела је са успелим акцијама ударнин:а: 21, ја
нуара спасена Је из болнице са тек рођеном ћерком, Иванка Муа
чеВиft:-НИЈШЛИШ, апсолвен'т медицине. у вези са овом аIЩијом, ухап
шен Је студент технике Владимир Вучинић., који је чувао стражу 
?ред болницом, и Иванкин бра'Ј' Петар, 'I'юшђе студент теХ!Нике, који 
~e на Бањици провео као 'Ј'аоц, !НеIШ.]I'ИI{О месеци, Због а-гентата на 
ЈеднО!- белоемитранта, истог месеца ухапшени су tI С'I-рељани у 
самом Бањичком логору, ла I-рудобрану, сгудеН'НI Момчило Митро
вић. и Миха~!ло Анђелковиh" Један од орr-анизатора ударних Iрупа, 
Руж~а ЩОЈЈ:йi, студент медицине, ухапшена је у групи од 15 Ом.ла
динаца КОЈ<: Је орrанизовала, CBY~ они УПУћ8НИ су У Бањички: логор, 
а Ружица Је стрељана У веЛИКОЈ групи од 96 '{-алаца 5, марта 1942 
!одине после убиства агена'I-а Залада и Космајца_ Као члан yдapH~ 
r-рупе 1942, !, ухапшен је .и С'I-уден-г медицине Израило Хазан и 
стрељан исте године: Иначе, В~ћина ударнИ1{э заточе:на је у Бањич
ком лоr'ору, а само Један део Је упуhен касније у НОвооснова!НИ За
вод за при~нудно васшп-ање омладине у СмедереВСlшј Паланци 

, 

Беоr-радски С'I-~денти били су релаП1ВНО бројни у партизанским 
одредима СрБИЈе, нарочито у њиховим командним саС'{'авима: од 292 
руководиоца од вода навише, 55 су били студенти, После СЛОма 
Ужичке ре:rублике и устанка у већем делу Србије, међу ухаfШ1е
ницима, КОЈИ НI1СУ одмах стрељани, је био и ПРИЈП1чан број бео
rрадских студената. 

МИОДР ... aI. Ивковиh "Миле Цуст", c'!-удеН'l- технике, ИНСТРУКI'Ор ПК КПЈ 
за СРОИЈУ у шабачком ОКРУI-У, заробљен је фебруара 1942, I-одиие и 
преко Бањичкоr- логора упућен у Маутхаузен где је страдао, У Ба
њички логор :УПУћени су 'и С'I"уденти Владимир Лаушевиh и Јордан 
Криловиh, КОЈИ се после распада ПОДРИЊСКОI- одреда прикључно 
че'У-ницима и ПОлитички радно међу њима до хапшења. Отрељан је 
19.. фебруара 1943 године У Мачви је Деловала и Нада Чалиh, 
студен-!' медицине, }ШЈа Је ПОСле боравка у Бањичкш.у логору упуhена 
у Аушвиц Један дру!и борац ПодрннскOI одреда, Александар Ку
ниl1, студент, преко Бањичко!, .тю!'ора УПУћен је у НорвеШiКУ, у "r-a
мошње ло!'оре, 

Преко 100 бор~ца В.аљевско! одреда после хапшења, УПУћено је у 
ЛOI'оре у СрБИЈИ: наЈвише у Шабац, затим на Сајмиште, Бањицу и 
у Нишу, а међу њима и студен-I'И Миле ИваНОВИћ и Велизар Пау
НОВJ.lћ, као и БОI-дан Јаковљеви1i, борац Посаво-'rамнавског одреда, 
Већина ваљевскнх пар'~изана упуl1ена је за-гим 24, априла 1942, !'О
ДИI;Iе У Норвешку, После 'l.Ie'Iничке издаје у јесен 1941. заробљен је 
и Један од РУЈ{Qводилаца у Ваљевсн:ом одреду Ото Леви студент 
права; С1рељан је 17. ХII 1941 у Јајинцима, Борац Поса~ског од
реда, Викт-ор Бенве.нити, заробљен је од Немаца фебруара 1942 iИ 
ннтерниран на Бањици, а стрељан је септембра 'НСте године. Од 
у:tК:ИЧIПIХ бораца и акгивиста, У БаЊИЧЮЈ ЛOIор упуfiею,! су и сту
де:t:tТI'~ Милорад РаДI1ШИћ, заменик комесара ЗлатаРСl{оГ ба'I'аљона, 
КОЈИ Је одатле упуhен у Ма-I-хаузе.н, док су на ВаЊИЧ:Ю1М стратнштима 
страдали борци Славко Петровиtl, Сн!исмунд Борисављевиfi, Миро
љуб Иr'Умановиl'i, Александар Вучковић., замеюш: командан-та Друге 
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ужичке чете и !{омаtНдан'I" Уж-ица У овом ЛОI'ОРУ су страдали и 
други с-гуденти, борци и ак'Т'ивис'I'И, или су преко њега упуhени у 
Норвешку 
И Чачани, ухаI1Шени после офанзиве у јесен 1941 године, улyhивани 
су у БаЊИЧI{И логор: секре-тара ОК СКОЈ-а Чачка, студен-та Миро
љуба Матијевиl'iа, четници су ухапсили [и предали Немцима. И он 
је С'I'ре.љан у великој одмазди 5 марта 1942. године, У овај лоrор 
су "ге и наредне године упуfiени и студенти Момчило Вилимоновиli, 
члан Градскоr· НОО Чачка и чланови ОК КПЈ Милорад Станишиli и 
Милена Јевтовиh Властелvща" Средином 1943 године она је стре
љана са Вером РадосављеВИћ Ћо:к.и:Ћ, Исти пут прошао је још један 
студент, Милан Миловановиh. У великој одмазди 5~ марта 1942" 1'0-
дине стрељани су си борци чачаНСКОI' одреда: Миливој Ђилас, поли
I'I1ЧI{И комесар Таковског батаљона 11 Рајко Му'тиh, борац исто!' ба
таљона. Од бораца - студена'Х'а, у БаЊИЧIП! логор упуliени су и 
Радован Црнојакић, Милоранка ЧВОРОВИћ, Надежда Јаяковиh-Вили
манови}'i, која је у лOI'ОРУ родила Кћерку, и Ружица СтаЮШIиfi 
Преко ОВОЈ- логора, у Норвешку је упуhено још двоје бораца -
студена-1-а из одреда: Слободан СТИШОВИћ и Алекса Тодоровиl1 Овај 
пут је прошао и Јован Пириh, политички [Комесар Чибуковачке чете 
Краљевачког одреда, док је Миломир Рајевиfi из ИС-У-ОГ одреда, 
такође C-1уден'I', убијен у Бањичком логору. У ис-ги логор доспео је 
и Зенун Хасковиh, студент, први борац-Муслиман у Копаоничком 
одреду И из шумадијских одреда заробљени борци су упуfi:ивани у 
ВаЊИЧЩ'l логор: Миодрar- Милиh, студеН'Ј', борац ДРУГО!' шумадиј
СКОТ- одреда, из ЛOI-ора је упyhен у Мау-гхаузен, док је Александар 
Мишиh, l1З исто!" одреда, такође студент, страдао у ЛОГОРУ на Ба
њици, 'у транспорту партизана упуhених 24, априла 1942, године 
бродом за Норвешку, је био и cTYAeH'I' медицине Никола ЛУКИЋ, 
Део омладинских активис-т-а је и одавде пОсле заточења у Бањичашм 
ло!-ору упуl'iен у Завод у Смедеревској Паланци. У овој груrrи су 
били и с"r"уденти: Радмила ЋИРКОВИћ, Надежда Миhуновиh-Дими
-rријевиh, Милена МаРКОВИћ 'и Анђелко Танасковиh, 

После хапшења у Крю-ујевцу, у Бањичн:и логор су упуhене Ha'I-алија 
"НаваН НедеЉ1ШВИЋ и њена КћН АНI'елина, студент, члан КПЈ, За
једно су и С'I'рељане 5 марта 1942, !'одине У логору је још септем
бра 1941 r-одине СЈ'радао и Данило Димитријевиh, студент права, 
сеl{ретар Сресн:о!' комите'та IШЈ за Ћуприју. Борац посавског одреда 
Чедомир КовачеВИћ, студент '1ех;нике, УI-ушен је Ј-асом 9~ :маја 1942 
I'одине. Из Косм:ајскOI- одреда у Бањич]{и ЛОI'Ор су упуhени и ухап
шени борци - студенти Миhа ПОПОВИћ -и Милета Виторовиh "Сли
кар", Iшји је ода-r'ле упуhен у Норвешку, Истакнути активис-rа 
предратно!- напредно! пои:ре'га Исак-Едн Давичо, C'I'yAeHT филосо
фије из Вео!-рада, био је комесар чете у Космајском пар'rизанскоl\-t 
одреду, У борби ПрО'ТИВ квислиншких јединнца октобра 1941. тешко 
је рањен и заробљен. После страШНОI' мучења у београдској Глав
њачи пребачен је у Бањички JlOI-ОР и стрељан 17, Х 1941_ Нешто 
касније, ту је страдао још један борац истО!' одреда, Јошко Зунана, 
студент права из БеОI-рада. Годину дана касније, почетком 1943. 1_ 
Немци су заробили Јону Пољокана, студеН'l'а, борца KocMajcH:or- од
реда Интерниран је на Бањицу и убрзо стрељан. 
И заробљени борци и активисти -из НИШКО!- краја, ако нису стра
дали у Нишком логору, упуl'iивани су !На Бањицу: после хarшrе:ља, 
фебруара 1942 rодине, овамо је упуhен цели Месни комитет КПЈ 
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I-Iи:ща на челу са Мирославом Стојановиtiем, студентом, У логор 
су упућени ,11 заробљени партизани - студен'ГИ: из Озренског од
реда: Стојан ЖИВКОВИћ, члан среског руководства КПЈ, l{Qји је 
стрељан у њему са I"РУПОМ заробљених бораца свог одреда, ДОК је 
борац СВРЉИlIIКОI' одреда Велимир 3ла'I-ановиh из логора упy}iен у 
Норвещку. У Бањичн:ам ЛОl'ору нашла су се и два заробљена борца 
- студенrа ИЗ лесковачког н.раја: С'Iојан СгефаНОВИЋ и Ален:сандар 
СтамеНКОВИћ, који су заједно стрељани на стратиш'!'У у Јајинцима 
септембра 1943. године 
После слома Уж:ичке републике, народноосло50дилачки покрет у 
Србији пре'I'рлео је велике губи·лсе. Бројни партизани, активисти, 
па и недужни грађаЮ1 побијеюr су на Лl'ЩУ мес'га ИЛИ после н:раћег 
ислеђивања, а велике I'рупе су упућиване у ЛОI-оре (у Бањички око 
1,000), одакле су после H:paher< или дужеl' бораВI{а, упуhивани у 
логоре у Немачкој - најчешhе у Маутхаузен, у ГенераЛI-уверман -
у Аушвиц, У НорвеШl{У, а касније и у ГРЧI\:У. Највеhи број је стра
дао на стратиштима Бањичког и осталих логора у Јајинцима, а 
касније ~И ;на Централном и Јеврејском I'робљу, МеђУ њима су били 
борци свих партизаНСЮ1Х одреда и ак'гивисти :из Србије, а међу 
њима 11 велики број београдских студената. 
Истовремено, настављени су ПрОI'ОЮ1 и хаlШIења и у Београду, на
рочито после неколИlШ великих провала, После мучења и ислеђИ
вања, скоро сви похаIШlI?НИ упућивани су у Бањички ЛОI'ор Iде је 
веh:ина С'I·радала. Ислеђивања су вршена у затворима Одељеља спе
цијалне полиције и Гестanоа Психоза "провале н издаје са свих 
странаЦ је веома неповољно утицала на држање заточеиика тако 
да је под тортуром један број признавао свој рад 11 одавао људе и 
везе. Међутим, део ухаIШIених држао се веома храбро, посебно међу 
љима студенти - комунис"!".к У великим хапшежима после "мар
товске провале" 1942, Ј'одине ухаnшена је и Драгиња Константиновић 
руководилац АИ::l'Ива СКОЈ -а на Сељаку, И поред страшних мучења 
није ништа признала, као ни Драгиља Маринковиh Радовановиh, 
'l'акође с-т'удент, lшја је зБОI' ужасне тортуре морала да буде преба
чена у БОЛЮ1ДУ .. Имала је сломљене нor-е, сву главу у ранама, По
шщија је ценила да не заслу:н-сује ида јој се казна 'I'pajHe конфина
ције ма и најмаље ублажиll , Њих 73 члана КПЈ који су преживели 
мучења, пребачени СУ у Бањ:нчки ЛОI'ОР где су две Драгиње стрељане 
25 маја 1943, 1"одине, Са љима је стрељана и Дара Павловиh, такође 
студеН'гкиња, курир ГлаВНОI· штаба НОВ за Србију, учесН!Ик у пэ
љењу немачких аУ'10мобила aВI'ycTa 1941, године код Ботаничке 
баш-ге и у Руварчевој УШЩИ, У априлу 1942, ЈОД1-ше, стрељана је 
још једна CTyдeH'!'K1-rњa комуниста, Дара Фрајденфелд из 3. реон
скОЈ' КОМИ'I'ета КПЈ У ,,!\-шртовској провали", ухапшени су и Војин 
Ннколиh "Студент'', се.кре'гар Меснот' одбора народноослободилачког 
фрон'га Београда и Александар СтаЮ{QВИh, члан 5" реонског коми
тета СКОЈ-а. Обојlща су стрељани почетком 1943. године. "у 1942. 
IОДИНИ страдала је још једна с'Т'удентюп-ьа-аКIЋвиста НОП-а, Магда 
Фрајденфелд. 
Током 1942 године, ухапшено је још активиста - студената: Ми
лан БарјактареВИћ, секретар 8 реона НОФ који је маја 1943, го
дине егрељан, Миодраг Здравковић, који је !из Бањичког ЛОI'ора 
упуhен у МаУ'I'хаузен тде му се губи 'l·раг и Радослав ПаЉИћ "Бибе", 
секретар 3, реОНСIШI' н:омитета СКОЈ -а, којеl'а је одвео ГеС'r'апо. Од 
рана задобијених у мучењу, исте r'одине умрли СУ у болници Сава 
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Мих-иh, комунист и ударник у Земуну и Дрю'ан Станковиh, 'Ј·акође 
члан КПЈ и студент. Као и он, у НОФ-у је радила и Љубица 
ОI'ОКИћ, заточена у Бањичком логору исте 1942~ године, која је 
стрељана уочи ОСЈIOбођења Беоrрада, 11 IX 1944 године. 
Укупно је 1942.. Ј·одине Одељеље специјалне ПОЛЈ.щије ухапсило 
5.465 љица, од којих је 1 007 УПУћено у концентрационе ЛОI'оре, 13 
умрло у затворима од мучења тако да је крајем године у затвору 
остало 196 лица, Истовремено, у Гестапо је спроведено 155 .mща 
Велика хаfШ1еља настављена су и наредне I'одине: до октобра 1943. 
године, ухаIШ.Iено је 2616, у концентрационе логоре упуhено је 520 
лица, а десеторо је умрло од мучења у затвору. И тада је међу 
ухаlШIенима било студената: априла је ухапшена аrлтациона Ј'рупа 
Милутина Сгарчевића.. Ланац хашuења у јесен 1943. годи:не је 
почео хаIШlењем орr',аЮ1заЦЈ10НОГ секретара ПК КПЈ за Србију, Ва
силија Бухе Одмах затим ухапшена је и Вера Милетиh, С'гудент 
медицине која је стрељана септембра 1944, године. У овој провали 
ухаIШleIiа је још једна студеН'гю'rња, Србијанн:а БУКУМИРОВИЋ, која 
је радила у теХНШЏ1 ПК КПЈ за Србију. И она је стрељана уочи 
ослобођења БеОI·рада 7. IХ 1944 године на ЈеврејСIШМ Iробљу, где 
је доведена из БаЊИЧКОI' логора 
Према срећОМ сачуваним логорским КЊИI·ама кроз Бањнчи:и логор 
је прошло 23.637 затворени"а Највероватнија цифра је 01{0 30,000 
јер нису сви реrлстровани, а било је и дуплирања бројева, Према 
истом извору - у логору је С'градало 3.849 особа, Међу заточеющима 
било је и 300 студена'та од .којих је ту 71 страдао. И овај број си
гурно је већИ тако да се, уз оне који су подлегли у затворима или 
затворским болющама, као и у другом београдском логору, може 
c!\-ta'I·ра'rи да је npси:о 100 београдсщих студената страдало у бео
I'раДСИ:Иl\1 затворима и логорима, док их је неколико СТО'НIна кроз 
ЊИХ прошло. Само неИ:ОЛЈ,щина је пуштена, а остали су уnyћени у 
концентрационе логоре ван Србије, одакле их се мало вратило. 
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Г.'ШШlIll Венцсслап, Тсрор Jt ЗДО'lJlJШ IlаЦllСТJI'ШС Нема'ше у Срu!ljИ 19H-19H, 
Београд, 1970, ДејаlIОПll1i Драгољуб, БllографJljс Gор:ща Озрс1tског iI СnРЉ1lШIШГ 
одрсда, ННЩ, 1974, ЋУРНШllli l\Iитар, ПарТIЈзанс!ш одреДI( у СрбlljИ 19"-1, Бсоград, 
1982, Itрагујеn::1'Шll I1артJlзаllСIЩ одрсд у ссliаlЪШШl бораца, Itрагујец:щ, 1973, Љy~ 
GЦ'ШIi Нш{о."Iа, УЖЦ'ПШ lIаРОДIIООСЈ10бодiша>ЈЮI lIарТJlзаНСIШ одред "ДII~tIIтрlfје 'l'y~ 
ЦОЩIћ", Бсоград, 1978, MapjallODll1!. Јопан, Устанаl{ н lIаРОДIIООСJlоGОДllJlа'JlШ покрет 
у CPUlIjl1 ]9·11, БСОГР:Щ, ]963, JICTlf, Бсоград, 196·1, l't1ПТРОЩf!~ Дој'I1ЈЈ10, Западнu Србllја 
19-11, Бео[рад, 1975, 1\1УШОЩIJi. Ејуб, Р:ЩОnll]l 1\1l1одраг, БорЦI1 I10nопазаРСЈ{ОГ "раја 
паЛJl "ј' IIОР-у, Нопи Пазар. 198-1, ПаllтеДI1!i Милојица, l't1аРШШОПll], 1\1. р:щопаll, 
IIЈШШllћ Владll~1JIр, ЧаЧ:l.lIСШI Ш1РОДllоос."I0()ОДlf:lачюr IlаРТllЗаЈlСЮI одред "др Дрn
ГIIШI\ l\-ЈИШОЩI}l.Н. Чачаlt. 1982, пармаI{ОПJl]' Драгољуб, МачnаllСIШ (ПОДРЈШСIШ) 113.
РОДIl00елоGОДIIЛJ.l'ЈЮI одред 19Н-1944, Шабац, 1973, ПеРОUJIIi. l\IllшшоЈс, ЛССltoпац у 
рату JI реполуцнјЈI, Београд, 1968, I1lfЉСUЈхl1 Ћорl)е, БогдаllОllll1i Радоl'lШР.' ГЩIIШII, 
llСllцсслап, 11{11П1'0nнћ Ншtо]ш, ШпаБJtIi l\-IJfдашlO, Ка'lаПСllда Петар, llујошеUJll1 
,Јован, ДIIl'IштрнЈШЩ!i Драгољуб, 'ННРltопиJi ВојнслаIl, Београд у рату JI реUОЛУЦllјll 
1941-1915, ШЬ, 1-11, Београд, 198-1, Романо Јаша, Јсnрејн ЈУГОС1ШЈ1Јс 19Н-19-15. 
lltPTUC I'СНОЦllд3. Jt j-"IeСIIJЩII HOP~a, Бсоград, 1980, СтаЩiОПI1I, Мllлојс, ПРU)f ШУlllа~ 
ДIIЈсltl! цаРТЈIЗlшсщt одрсд, Београд, 1963, ФllЩШОllll1I Станојс, ЛОГОIШ У ШаПЦУ, 
1I0П1f Сад, 1967, ШЈtоро ГојlШ, YJItlI'IUlIII -:" I{ОIlЦСlIтрIЩIIОllо1\t догору Бањшщ, ТIIТОПО 
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БРАНКО пОПОПИЋ 

Сећање па дРУ:JlCење с Рuфаiiiолt БУРЏО611ћелt 

Писа'I'И о блиском другу, који одавно већ није jI,·tеђу нама и на 
чији помен само СВИ МИ, њеr'ови ДРУГОВИ, увијек изнова, са радo:r.rrfiу 
и тугом, реагујемо, ИСI'овремено је и лако и тешко, 
Лшю због '10I'a што је он за својих 29 година 1КИВQта успео да 
остави тан:о бројне, сна:ш:не и упеЧЗ'I'.љиве успомене, да би пригодно 
о њему, ЧИНИ се, сваки ОД нас могао писати цијеле есеје. Није, ме

ђУ'I'ИМ, лако ОД мноштва успомена одабрати баш оне које ће савре
менику на најБОЉИ начин открити СВО бога-гство и лепоту те, рекло 
би се, неПGновљиве људске природе, 
Писати о Рифату Бурџовићу неизбеж.ИО значи писа-r-и и о најбур
нијим и најзначајнијим класним СУI<обнма и борбама у Београду 
у npедвечерје .народноослободилачког устанка 1941, I'од:и:не, уста
НИЧlСИМ даИИ!l-Ia у Санџаку, формирању и борбама славних народ
ноослободилачких јединица тога краја и свему ономе сложеном и 
неизбежном ШТО је пратило те историјске догађаје. 
Најзад, писати о Рифату овако пригодно и ослањајући се npe'I'e)KHO 
на лrrчна сјећања и У'ГИСI{е, неизбе:я{]но значи и недовољно ПО'IЛУНО 
приказивање овог светлог лика нашег покрета и пишући ове ре
дове желим само да томе дам свој лични и скромни прилог, 
С:Ю'Урно је да ће будући историчари, и:ада буду писали историју 
револуционаРНОI', раДНИЧIЮI', а посебно студентског покрета, у Бео
граду и народноослободилачког устаН!{а 1941, године у Санџш{у, 
једно од највиднијих места дати, поред осталих, И личности Рифата 
Бурџовив.а Ово не само због TOI'a што је он низ година, веома важ
них за наш покрет, руководио партијским ОРI'анизацијама на по
меНУТИI\'1 подручјим:а, веn посебно и због тога што је он кроз '10 

време, својим личним особинама и поступцима знатно допринео 
формирању онаквог лика комунисте који је тако јасно светлио 
I{РОЗ све тешке I'одине и као магнет привлачио најбоље елементе 
широких слојева студената и радних људи тих подручјас 

Рифат је био средњеI', скоро омањеI' раста, мршав и на око нежне 
КОНС'ГРУIщије Насупроr- своје скромне физичке кондиције био је 
врло издржљив. Лако је подносио напорна пешачења до удаљених 
бјелопољских сабора (Куманица, Вољавац, Бјеласица), иако увек 
скоро неисхрањен и по највећој зими, скромно обучен, у познатОм 
белом изношеном мантилу .. Није се МOIЛО знати да је болестан или 
прехлађЕ!Н" Јасне плаве-зелене очи, дубоко усађене испод истуреног 
чела на коме су се коврџали увек непослушни праменови тршаве 
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смеђе косе, давале су његовом JIИНУ неки фИНИ, продуховљени из
раз. Његове мале, сн:оро дечачке руке, допуњавале су сн:ладно '1'У 
крхку фИI'УРУ }юја је на први поглед пре одавала уметника или 
префињеНQI' интелектуалца, него страсно!' револуционара и попу
ларног радничкor' трибуна, 

у ствари, његова раскошна људска природа садржавала је у себи, у 
потребној мери, све ове особине То је свакако и природно јер 
бити револуционар његових размера и није било l\югуће без свих 
ових својстава, Коначно, зар револуција није и највиши интелекту
ални и креативни чин, 

Рифат Бурџовиh је 1929 године, у ђаЧl\Оl\I литерарном часопису у 
Скопљу, објављивао песме .. Јунуз Међедовић се тако сећа једно!' 
његовог стиха: "Хајдемо, друже Хивзија на мјесец - па макар у 
нанулама" 

Упр}шс његове скромне физичке конструкције он је деловао некако 
сна:жно и аУ'l'оритативно, Имао је одлучан, чврст ход И посебан на
чин на l\Оји је држао главу, мапо повијену на десну страну, док 
су његове продорне очи биле увек пажљиво уперене на саговор
ника.. Рафат је увек био спреман да стрпљиво саслуша друга, 
никада није :ж:урио са закључцима, без претходног брижљивог раз
матрања питања о коме је реч, Он је волио у разговору са млађим 
блиским ДРУI'ОМ да га једном руком загрли и дуго шета са њим 
слушајући га па.жљиво. 

Врло рано остао је без родитеља и имовине па су бригу о њеыу 
преузели рођаци, такође сиромашни. Мала заостала санџачка ка
саба, без скоро икаквих саобрahајlница, сем мучних и преДУНIХ 
ltараванских веза лринуђавала је становниш'I'ВО на убого таворење, 

сиромаШ'IВО и глад~ Највеnи део и градског стаНОВНЈ,Iш'!'ва био је 
принуђен да се бави пољопривредом - нарочито сточаРСI'ВОМ, Тешко 
економско стање земље и друштва у целини оптерећених веlювима 
формираним верским и ДРУI'ИМ предрасудама, чинили су ову ситу
ацију још те)ком .. У 'гаквој мучној атмосфери стицао је своје прве 
представе о )кивоту и људима дијете без родитеља Рифат Бур
ЏОВИfl, 

Одлука о додељивању стипендије за велику Медресу у С}юпљу, из 
основа је изменила ситуацију овог убогог, али надареног и енер
I'ИЧНОГ малишана, Ова школа је Иll'1ала ранг реалне Iямназије - не 
само формално - већ је и по струкrури наставног ПрОI'рама пру
жала ученицима широко образовање, 
Прва сазнања о најпрогресивнијим друштвеним кретањима у свету 
и код нас, историјској улози раДНИЧl{е класе ИТД" стекао је Рифарт 
у овој школи и у ltoнтщ{тима са напредним професорима и другим 
активностима нашег покрета ван Медресе. Он је био један од првих 
ученика Медресе који је остварио 'Контак'ге са тадашњим напред
ним лијево оријентисаним интелектуалцима у Скопљу (Оскар Да
вичо, Душан Поповић, Радован 30I'овиh и др,), од њих примао на
предну литературу коју је читао са својим друговима у школи~ 
Био је активан у разним ђачItИМ ОРI'анизацијама као што су лите
рарна дружина, ђачки оркестар, хор, драмска секција и слично, 
Волео је и играо фудбал, посећивао утакмице итд. Тако се посте
пено оформљавао овај динамични увек знати)кељни младиh са све
страним интересом за све ш'Го је било прогресивно и блиско његовој 
генерацији Ипак, 'Го су били само први и 'Го ограничени почеци 
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његОВОГ развитн:а, у отеЈканим ИI·пернаТСl{Иl\1 условима :Ж:И80r-а, 06а

везани редовном иас'I'аВОМ, мл вдошћу, ИIА 
прве услове, не матеР]i~јалне, већ шире друштвене, за свој све
~"Трани развитак Рифа·г је добио на Беоr-радско:м универзитету, који 
Је B~ћ у време његовог доласка преДС'I'ављао узаврелу КОШНИЦУ 
наБИЈену револуционарном енергијом и н:оји је, као ДИО раДничког 
покрета, био предодређен да одигра изузетно значајну УЛOIУ у 
великим клаСНИl'l'I сун:обима и побједама КОје су следиле. 
Београдски омладински раднички и студеН'IСЮ1 покре-:r био је 
СОЦИЈално и национално врло СЛDжек Београд је био велики Iрад 
и као такав, иако са скромном привредом, ипак Пру.ж:ао какве такве 

услове за запошљэвање радника, због чега су у љега долазили 
радници из целе земље. Ово делом и због тога што је Србија била 
традиционално пољопривредна подручје, које још није било у већој 
мери обухваnено индустријским трендом, зБОI' чега је веhи део ње
ног становништва остај ао на селу. 
Пошто сем Загреба и Љубљане није БИJIО других универзитета Бео
I'радски универзитет је био пун студената из свих крајева земље, 
Ово национално шаренило обогаnивало је сазнање младих људи о 
историји, кул'гури, револуционарним традицијама и сличности на
ших народа и народности, развијајући тако она најбоља југосло
венсн:а осећања која данас називамо братством и јеДИНСТВО1\!, У 
љему су дакле били припадници сви:х наших народа и народности, 
синоВI! и кћ~ри радника и с.ељака али, благодареhи ширини и пра
вилно] ЛИНИ]И наше Парти]е, и оних ИЗ Иl\'1ућнијих слојева. Сви 
они има:nи су различите НИЕ!ое културе, раЗЛИЧИ'lе борбене и друге 
Јра~fЩИЈе, навике и сл. То ]е био врло масован покрет са великим 
БРОЈем изванредних људи, прекрасних особина који су чинили срж 
оне славне генерације, која је својом or'poMHOl\1 веnином до краја 
остала верна покрету и револуцији. 
у оштрој, упорној И :щ::ртвама испуњеној борби, као ШТО је ПОЗIIa'1'О, 
њеI'ова r-енерација, у којој игра једну од lНајвиднијих улor·а, успеuпю 
се изборила, прво против режимске реaIщије и њеног утицаја на 
Универзитету, !'деђу ct-удеН-ГИ!l'1а, њиховим организацијама и профе
сорима и универзитетским властима, а затим, односно, скоро исто

времено, борећи се за ширину и ндеолошку чистоту покрета, против 
остатака ситно буржоаских и разних ДРУI'ИХ сен:ташких и фракцио
наШI{ИХ схватања (на ПРИ!l'Iер: схватање о тзк слободној љубави 
Александре Колонтај, троцкизма, пе-пшвиnеваца, печаТОВШ'I"Jше и сл.), 
Треба реliи да је борба против поменутих и других девијантюIX 
појава у тадашњем радничком покрету у IvIНoroMe допринела њего
вој идеолошн:ој и класној .чистоти, борбеном јединству и изоштра
вању смисла за принципи]елнос'г у борби" Најзначајнија, међутим, 
карактеристика БеOI'радског студентског покрета била је његова 
стална повезаност, односно, ин<тегрисанос'Г са револуционаРЮ1М рад

ничкнм покретом. 

Данас је широко познато да је тај покрет обиловао храБРИ!l'I, УМНИМ, 
l{УЛТУРНИМ И ВИСОКООбразованим: људи:м:а и револуционарима" У "т'ако 
разноликој И' надареним људима богатој средини (Ђоко Ковачевић, 
Иво Лола Рибар, Светозар Вукмановић, Вељко Мићуновић, Цвије
тин МИЈа-говић, Добриво]е Радосављевиn, Петар ОI'амболиn, Милош 
Миниh, М:ИЛИ1нко КУШ:ИЋ, Сретен )Кивковиli, Угљеша ДаниловиЋ 
Миро Попара, Пуниша Перовиh, Милица Павловић, Милева BYKO~ 
виn, Даница Мариновиh, Олга Мар.асовић, Филип ВлајКОВИfl, Ђуро 
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Стругар, Драганче Павловић, Мијашю Тодоровић, ВеЉIЮ Влаховиn, 
Хасан Бркиn, Вељко ЗеЉКОВИfl, Махмут Бушатлија, Оrрашо Пин
џур, Мирче Ацев " многи други) Рифарт се брзо развијао усваја
јуhи, а и сам поседујуfiи, најбоље од ових особина своје генерације. 
Опредељен за социј ализам и раднички покрет још у средњој ШКОЛИ, 
он се великим жаром и предано укључио у све активности студен'r

скш' раДНИЧКОI' покрета у БеО!·раду. Младо!', храброг, интелигентног 
и изузетно упорнor' студента није МО!'ла да не уочи тадашња уни
верзитетска партијска ОРI'анизација и упркос одређених сеК1'ашких 
појава, карактеристичних за 'ТО време, он је примљен у КП, као 
што је познато, веn 1934" године. 
Акrивно учествујући у масовном студентском и раДНИЧКDМ покрету 
БеО!рада, Рифат се истицао својом интелигенцијом, ширином и 
елас'Гичношћу политичких погледа, личном храброшћу, другарском 
присношћу и изванредним говорничким и организационим способ
ностима. Благодарећи овим својим особинама било је сасвим нор
мално ШТО је после одласка у Шпанију Ђоке Ковачевића, 1937. го
дине, дотадашњег секретара Универзитетског I{Qмитета, за новог 
секретара изабран Рифат 
Он је ову ду:жност са великим успехом обављао у време HajBeneI' 
успона студеН1'СIЮГ покрета, све до краја 1939, године, када је иза
бран за члана МеснО!· комитета Београда. Тај прелазак у Месни ко
МЈнет био је потпуно природан јер је и студен'ТСКИ покрет био 
вишеструко везан за раднички и њеI'ОВИ кадрови су перманентно 

били ангажовани у бројним радничким штрајковима ("Рогожарски", 
"Влада Илић" , Ш'I"рајка грађевинских раДЮ1ка, кожарских, "Југо
С'Ј'рој" и др). Мо;же се без претериваља реfiи да је тесна повезаност, 
скоро ИПI'сгрисаност студеНТСН:ОI- у радничи:и покрет, као што је 

познато, била од веЛИКОI< значаја за покрет у целини, чему је знатан 
допринос дао и Рифат' Бурџовић .. 
Време у које је Рифат примљен у Партију, и нешто касније био 
и један од руководилаца с-гудентског и радничкor' покрета у Бео
r-раАу. било је по много чему значајно не само за наш већ и за цео 
:i\lеђународни раднички покр.ет, У срцу Европе у њеном најразвије
нијем и С':['ра-rешки најзначајнијем делу, у Немачкој, са богатим ре
волуционарним 'Х'радицијама и бројном радничком класом победио 
је фашизам, тај не само највећи непријатељ раДНИЧI{е н:ласе већ, 
сигурно, и свега онога демократсног и хуманог ш'I'о је дотадашње 
човечанство створило. Он је. истичући у први план своју антикому
ни:стичку образи:ну, у ДРУl'ом држао мач са lюјим је хтео да прекра
ја свет, УI·ро:ж.авајуnи тако не ca!110 Иl\1перијалистичке интересе ве
ЈIИКИХ сила веn и само постојање читав их нација. па I! расних гру
пација 
Међународни раднички покрет није у свим СВОји:м деловањима бла
говремено пронашао најбоља решеља за борбу против фашизмао Он 
је, додуше, пру:жао отпор у коме је дошло до изражаја херојство JI 

спремност на жртве али, У основи, један део радничкш' ПOl{рета још 
увек је патио од недовољне еласl'ИЧНОС'l"И и левичарења, а други 
од опортунизма и малor'рађанскor' комформизма и неборбености. Он 
у почетку није пронашао праве облике и садр:жаје који би омогу
В.или, пре СВЩ'а, једи:нство оба ова крила радничког покрета, а за
тим јединство и свих не само антифашистичких него и још шире 
нефаШИСIИЧКИХ CHaI'a, што је једино могло представљати препреку 
даљој ескалацији фашизма у Европи и све'гу. 
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Илаk, херојски покре'11И Астуријских рудара у Шпанији, јуtНачка 
борба бечких и аустријских радника (преко 7 .. 000 мртвих на бари
кадама само у Бечу), храбри о-гпор покушајима фашистичких "Ог
љених l{pCTOBaH у Паризу, легендарни 'Велики марш кинеске црвене 
армије према Северу 11 стварање велике слободне територије, бе
спримерна храброст и револуционарна мудрост Димитрова пред 
фашистичким судом у Лајпцигу, све ово и МНОГИ други класни окр
шаји широм свијета, постали су велика тековина међународног рад
ничког покрета и, упрн:ос невиђених злочина и офанзива фашизма 
и истовремене дефанзиве тЗв,. демщ{ра'ТСЮ1Х, бур::жоаских партија 
указивали су на праве одговоре фашистичким круговима и утирали 
пут будућим победама антифашистичких снш'8~ 
У то иста време, војно-монархистичка диктатура у нас показивала 
је озбиљне слабоеги: влада Богољуба Ј ефтића помогнут а Спахом и 
Корошцем - тобожњим. представницима муслимана и Словенаца -
није успевала да, упркос колебљивости, несналажљивости и ОПОР
-гунизму опозиционих грађанских партија па и недовољне сналаж:
љивости саме КПЈ, обезбеди колико-толико сигурну владавину" 
Тешке економске прилике у ПРВО!'.'1 реду радничке класе и сељаш
тва као Ј1 национално уr·њетачки карак'тер власти с једне и неје
динство ангифашистичких и опозиционих снага у нас с друге стра
не, стварали су атмосферу у којој су почели да се јављају и дижу 
главу и Домаћи фашис'l'ИЧКИ елементи нарочи'го Љотићевци у Срби
ји, Франковци у Хрватској IШО и њима СЛИЧНИ у другим деловима 
Југославије, 
То су били дани оштрих класних сукоба и бројних штрајкова и 
демонстрација у којима ВЛаСТИ не презају ни од убистава (С1'уденти 
БеОI'раДСlСОГ универзитета МИРIШ СрзеН1'ић и )Карко Мариновић) 
с'!·варање концентрационих логора (Вишеград и др,). У свим акци
јама које су прет'ходиле овим догађајима и онима који су наступали 
после њих, студенти Београдског универзитета, РУIювођени КПЈ, 
играју врло истакнуту улоrу. 
За Београдски универзитет се тада I'ОВОРИЛО да је по револуцио
наРНОС"1'И, масовности и оданости с'гвари радничке I{ласе, био други 
у свету после ПеКИНГШIШГо 
Историјске поруке VII Iшнгреса КОМI1нтерне, на коме је испред ЦК 
КПЈ учествовао и друг Тито под псеУДОНИ!lЮМ Валтер и чувени ре
ферати Димитров а и Ерколија (Тољатија) који су указивали на ве
лику опаСНОст од фашизма, њеI'ОВ прави карактер и упућивали на 
савез са што ширим масама па и деловима ситне и средње буржо
азије (Народни фронт) и прекид са љевичарењем и секташтвом 

били су од огромног ПОЛИТИЧl{QI значаја, прихваћени свесрдно и 
зналачки примењивани у нас, упркос појединачним и безначајним 
девијацијама 
На Београдском универзигету ·10 је значило преl{ИД са љевичаРСIЮМ 
фразеологијом и надмудривањем, повезивање са најширим студент
ским слојевима независно од њихових политичких убеђења и исти
цање у први план С'I'РУЧНI1Х и економских интереса студената на 

Универзитету. Било је довољно да студент није фашистички ори
jeH-Iисан и њему се прилазило за сарадњу на поменутим основама, 

Овюю широка поли'!'ичка платформа ускоро је показала своје ве
лике предности: ојачале су бројне студентске еl{ОНОМСIШ организа
ције, мензе, студентске задруге самопомоћ и друге, стручна удру
жења и бројне културне организације и оне I<oje су имале најшири 
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мировни карактер, То је време и стварања чувене "Уједињене сту
дентске омладине, која је у својој борби против реакције и фашиз
ма за аУ·I'ономију Универзитета ит·д, окупљала поред нас тзв" на
родних студената (комуниста) и студеН'Је везане за земљораДНИЧI<У, 
демократску, радикаЛСI{У и друге опозиционе грађанске странке. Ови 
су студенти својом већином, кроз сарадњу са народним студентима 
(комунис-rима), и када су шефови њихових Сlранака тражили ОД 
њих да прекину ову сарадњу прелазили на наше позиције. 
У таквим условима развија се и Рифат Бурџовић израстајући у 
бројна и моћна генерација радника и студената, којој ће историја 
ускоро доделити још судбоносније задатке у I-Iародноослободилачком 
рату и које ће она, као што је познато, часно и са успехом испу
нити 

у таквим условима развија се и Рифат Бурџовић израстајући у 
изузетну и l{РУПНУ фигуру нашег радничког покрета, 
У то време било је другова који су волели да фразирају о теорији 
и често употребљавају ЦИlате клаСИ1{а или друrих 'rеоретичара 
ilШРI{сизма, Рифат је био један од оних који нису често упо·гребља
вали ЦИ-I·ате, али и када је то чинио, увек је 'I'O везивао за њихову 
еластичну примену на наше тадање услове, Великом моћи антици
пације он је о теорији говорио слободно узимајући је као помоћ при 
решавању конкретних задатю{а, испољавајући при таме принципи
јелност, али и слободу и потребну еластичност лишену шаблона н 
калупа. Рифа'10ва увек присутна оријентисаност да теорију одмах 
поверава и повезује са праксом, као и његова способност да брзо 
и самостално доноси закључке и о врло компликованим питањима 

ПОЛЈНИЧl<е праксе Iакође су његове битне и:араК'I'еристике 
На партијском курсу у љето 1937 године у Бијелом Пољу, на коме 
је предавач (М. Ђилас) излагао :маРI{СИСIИЧЮ1 прилаз у решавању 
националног питања он је постављао врло умесна питања везана за 
проблеме нашег крај а кој а су након тога детаљно дискутована и 
објашњеlj:а 
Када су, у јесен 1938, године, заказани избори, ОРlанизован је у.жи 
сас'у-анак народних студената из бјелопољског среза којим је он 
РУI{QВОДИО, После неопходне анализе политичке ситуације у земљи 
и: односа СНЗI-а у нашем срезу, он је сугерирао, што смо сви прихва
тили, да као нашег I{андидата сматраr-.ю популарног професора бје
лопољске Iлм:назије Милоја Добрашиновиhа, једног од посланичких 
кандидата на опозиционој листи среза бјелопољског, каснијег уста
ника 1941" године, првоборца и члана ЛЕНОЈ-а. На истом састанку 
нас неI<Олицина смо одређени да одемо у Бјело Поље као помоћ на 
изборима, 

У лето 1938" године, за нас изненада, у Бјело Поље је доr:-rао та
дањи бан' 3етске бановине П, ИванишеВИћ, Био сам случаЈНО сам 
са Рифатом Он је одмах одлучио да организујемо демонстрације 
против бана и на БРЗЈ1НУ :изменио са мном М"Ишљење I{OI,a да позо
вемо у ову акцију, Сматрао је да немамо времена за шире окупљање 
и да је МOI·уће, с обзиром на J\IeCHe услове, акцију извесrи и са мање 
другова. Успут је изнео мишљење да је можда и боље 'raKo јер ће 
ыањи број нас биrи ухапшен, Са ДУI'огодишњим искуством У овак
вим акцијама брза смо се окупили и спровели замисао до краја,. 
Бан је са свом помпом и пратњом достојанствена шетао главном 
улицом, благонш{лоно отпоздрављајући ретким појединцима са ће
пенака, или случајним пролазницима, који су га поздрављали Кад 
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је један ОД нас узвикнуо прву паролу ,,)l(ивела демократија - доле 
Јереза", он се прво са CMeI~.Il{OM окренуо подижући шешир, мислећи 
да се кличе њему а када Је чуо друr"и део пароле нагло и ЉУ'I"И'I'О 

се смркао и пorлеДО1\I потрюн:ио нзчеЛНИ1\:а и полицијске лисаре. У 

пратњи су 'наравно били 'и жандарми МИ смо брзо ,извикивали све 
нове и нОве пароле, о Ii::ојима СМО се већ раније договорили, )Кан
дарми су иавадили на нас ПУШК81\I8 и бајонетима, али МИ смо и 
даље извикивалн пароле све до затвора у Никољцу. 

У затвор.У смо због лошег поступка према нама били принуђени да 
оргаНИЗУЈемо Ш'грајк глађу који је у маЛOl\t градићу узбунио духове, 
Рифа~г је био главни. иницијатор и организз'юр овог штрајкз, Као 
ШТО Је већ речено НИЈе се имало времена за шире обавештавање о 
овим демонстрацијама, па су неки другови о деМОНС'l'рацијама сазна
ли накнадно, Један од :њих, ДраI'ољуб Обрадовић, организовао је 
I'PYnY, углаВНОl\'I дечан:а, са којима је дошао пред затвор и почео 
да демонстрира узвикујуnи аНТИфЗlШ1стичке пароле, са очигледном: 
:1Н:eЉOM да подели нашу судбину и буде тшюђе ухапшен, што се 
наравно и догодило, Драгољуб Обрадовић био је између осталог, 
познат и lШО гурман, За време Ш"1'рајка он је једном, вероватно, са
:њао неко своје ОI\'I11љено јело и при '10ме у сну мљацкао устима, 
Рифа.т је, чувши tТO MљaЦI~aњe, помислио да некр од нас крши 
штраЈК и да ноћу кришом Једе храну, У том уверељу опрезно је, 
на ПРСТИI\'1а, обилазио на поду заспале другове и када је схватио о 
чему се ради почео је на lлас 11 '1ан:о заразно да се смеје да смо сви 
поскан:али на ноге и увиђајући о чему се ради придруж:или му се 
заједно са "н:ривцемН , егварајући у глуво ноћно доба необичну и 
раздраrану атмосферу" 
Рифат није био лаковеран, али је веома много веровао младим љу
дима и њиховим развојним МОГУћностима, што је било од значаја 
нарочито због ширине покрета и његовог омасовљава:ња, Спроводе
ћи .политин:у паР'lије да равнOl'.шрно аНI'а:жује другове из разних 
краЈева Jf Л1ме им створи шансу за ПОлитичко уздизање, <УН није, 

додуше ретко, увек налазио најбоља решења, Тако нен:олико њих 
lюјима је поклонио пуно повереље у рату и револуцији нису '1'0 по~ 
верење оправдали. Али, били су 1'0 сасвим ретки случајеви, 
После окупације. Чехословачке и Пољаке и Аншлуса Аустрије, во
ђене су дуготраЈне, разноврсне 11 успешне акције На овој линији 
познатој као линија одбране земље, остварена је таква масовност 
11 утицај наше партије на најшире народне масе да је постајало 
јасно да буржоазија и њен политички систем више нису кадри да 
се, на до тада уобичајени начин и редовним средствима, носе са 
радничким покретом, Изненада, било је то у јесен 1939 _ године, 
сазнали смо о споразуму MOfIotob-Рибентроп,_ На старом дрвеном 
JIиыском - Никољачком МОСIУ нашао сам Рифа'l'а и:ако замишљено 
С~Iеда јато кленова поред Кули:не "YmI'I'aO сам га шта мисли? Хо
ћемо лп прекидати линију одбране земље? Рифат је брзо, као да је 
до тада о 'IoI\1e раЗl\Iишљао, али мирно и разло:жно, објашњавао да 

ћемо i\Ш и даље наС'I'авити досадашњу политику раскринкавања 
Не:мачко-I1талијанси:их империјалиста и ЊИхове пре-гње !I'IИРУ, али 
да ћеi\Ю указивати и на Иi\1перијалистички каР8I{тер и тзв, западних 
демокра'I'Ија, Ш'I'О је постало јасно нарочито ПОсле Минхенске издаје 
н њихове ОЧНlледне намере гураља Хитлера на исI'ок, 
'Токоы чувених 14-децембарскнх демонстрација чији је он један од 
орr'аннза'Iора, н::ао члан меСIЮI' Н:Оl\iитета КПЈ за Београд, у два ма-
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Ха је говорио пред хиљадама демонстраната. Први ПУ'!' негде испред 
данашњег Правног факул-т'ета после првих жандармских плотуна rн:a 
Славији где је раљен студент Предраг Ајтић, и други ПУТ када смо 
се после окршаја са :жандармима, код Вуковог споменика, где је 
рањен већи број другова, ПОВУI{ЛИ преlШ улице Димитрија ТУЦОБића, 
н скупили rнa Црвеном КРСТУ,_ На пространом -гргу било нас је некоЮ!
ко хиљада, а трг слабо осве'I"Љ€R, Рифат се попео на 'Неку ограду и 
поново су зазвучале љеI'ове пламене и узбуђујуће речи, За то време 
жандарми су у "Марицама", под пуном ратном опремом, пратили 
наше кретање и, заУС'гавивши се на одстојању од стотинак метара, 
како би избегли дејство наших l{а!'l'Iеница којима смо једино могли 
да се бранимо, осули поново, OBOI'a ПУ'I'а најорганизованије, ватру на 
нас, На Црвеном крсту у овој акцији те ноћи погинуло је и рањено 
највише другова. Међу љима: Мирко Луковић, Васа Миличевић, 
)Киван Седлан, Ибрахим Ганић и др 
Повлачећи се са Црвеног крста према Славији, данашњим улицама 
14, децембра и Саве Ковачевића, били смо праћени жандармским 
плотунима, па смо били принуђени да прескачемо преко зидова, 
Оf'рада, да се кријемо по двориштима и подрумима и сл. Скупља
јући се после ових демонстрација нисмо одмах знали ко је све поги
нуо и lШ је рањен, па су први извештај и били преувеличани. Увек 
11у памппи овла:жене Рифатове очи после извештај а о погибији 
неIПIХ дрУI'ова. Сам, међу'1'Јо[М, није уопште обраћао па:жњу на своју 
рану ИЗI'l'lеђу левог кука и r-рудног !соша коју је задобио исте вечери, 
Упорно је одбијао да нам покаже рану, I'оворећи да је то само огре
БО'И1на 
На овим великим демонстрацијама - које се истичу и у докумен
тима V Конгреса КПЈ - владајућа бур:жоазија је први пут после 
низа I'одина употребила ватрено орул{је. Она је тако пос'гупила јер 

је проценила да је дошло BpeJ .... Ie да се обрачуна са КОМУЮ'!С'I'И:flШ који 
су током периода политике одбране земље остварили велики ути
цај и на средње т-рађанске слојеве и сељаш-х-во. Наше пароле на 
овим демонс'трацијама за мир, против скупоће и сл, они су поку
шали да ПРИIшжу као ПОЛИ'IИI';:У слабљеља наводних одбрамбених 
припрема земље, чиме су хтели да ослабе наш У-lli'щај у народу, 
УСIШРО су Ђ'I исти кругови, као што је познато, срамно издали и 
без метка предали земљу окупатору. 

Крајем децембра 1940. године 'I-адања јуrословенска влада ЦвеТ1КО
вић-Мачек доноси одлуку о распуuпању УРС-ових синдиката и 
заплени њене имовине .. Све ДОН: су владајући l{РУГОВИ у том синди
кату имали l.;:aKaB~TaKaB утицај они су га толерисали, Међутим, јед
на од карактеристика ново!' l{урса у раДНИЧКOJIiI покрету, који је за

почео долаСКШII друх-а ТИIа на чело КПЈ, била је и у појачаНИi\I 
напорима партије да овлада раДНИЧКИi\1 масама у УРС-у, борећи се 
за њихове стварне ИН'l'ересе, Тако је УРС, упркос чињеници да су 
на њеГОВОl\1 челу и даље били С1'арн позна'ги ренеr-ати радничког 
покре'I'а: )КИВН:О ТопаЛОВИћ, Милорад Белић, Богдан Крекић, Лука 
Павичевић и др, својим основним орr'анизацијама био окренут пар
тији и њима су у већини руководили комунисти. Осећајући се не
i\Iоћним да измене такву ситуацију власти су биле принуђене да 
предузму ову врло непопуларну меру, истовремено, форсирајући 
реж:имску синдш.;:алну "орr-анизацију" Југорас 

Овде се треба подсепнн да се све ово ДОI-ађа после судбоносних про
ме.на односа снага у Европи п свету, после аЈншлуса Аустрије, окупа-
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ције Чехословачке и освајања Пољсн:е и Албаније, после крвавих 14 
децембарских деМОНС'I'рација" 'Уместо да ради на стварању атмосфере 
јединства народа и припреме отпора фашистичким агресорима, влада 
је водила све отворенију профашИС1ЯЧКУ и капи'rуланску политику. 
у таквој ситуацији једино је КПЈ реаговала на прави начин. Прво 
је ЦК КПЈ који је баш тих дана одржавао свој III пленум у Бео
граду, издао поводом укидања УРС-ових синдика'I'а свој проrлас, а 
Месни н:омитет Београда предузео је и конкретне мере. Рифат Бур
џовић, као члан МеснOI' комитета, ме је тада ангажовао да органи
зу јем тзв, летећи митинг, пред два тада позната предузећа прециз
не механике "Микроном'\ и:оји се и сада, вероватно, I<ЗО погон неке 
наше веће радне организације налази у Булевару Револуције и 
пред "БеО!l'Iе'I'алом'\ на крају ТOI' булевара, с леве стране. Дао ми је 
имена и адресе радника комуниста са којима треба да се повежем 
и договорим о акцији. Изабрао сам друга Милорада Ракочевића, да 
ми помогне у овој акцијк Успели смо да извршимо задатаи:: одр
жали смо "летеће митинге" уз помоћ другова радника из поменутих 
предузећа и на појаву жандарма избегли хапшење и побеI'ЛИ. Кад 
сам Рифату подносио усмени извештај о овој аIщији био је врло 
:задовољан. Сећам: се, такође, да су у слИчним акцијама учествова
ли и неки друrи другови и, такође, подносили усмени извештај Ри
фату 
Рифа-г је био врло спретан и сна.ла:ш:љив организатор масовних али 
и оних ДРУНIХ конспиративних акција, врло хладнон:рван у суко
бима са полицијом и примерно храбар човен:. Усто ваља споменути 
н љегову изузеr-ну ГОВОРЮIЧI{У способност, Предратни напредни ом
ладинсн:и студентски ПOl{рет у Београду имао је више одличннх 
I'оворника. али су се међу љима нарочито истицала двојица: Иво 
Лала Рибар н Рифат Бурџовиh ПРВИ, својом свестраном: ерудици
јом, полеј\шчнош"ћу, сјајним владаљем теоријом и ванредним поли
l'ИЧКИi\'1 ИНСТИНlПОЈ\I И 'r'емпераментом ДРУI"И, невероватном способнош
ћу да одмах успостави чврс'I н:онтакт са било којим аудиторијумом, 
а нарочито раДНИЧКЊ.VI и Оi\IJIaДИНСКИј\I, да пронађе и интонира оне 
неопходне речи и ј\П1СЛН после којих се иде У бој без резерве, с 
пеСi\Юi\I 

После 14 деце;"IбарскOI' крвопролнћа, наша партија је изменила так
ншу чеСIИХ ;"шсовних скупова и деМОНСIрација, тактиком појачаног, 
ситног организационOI' рада, ),шњих скупова и састанака у стано

вима, l{ратких леI'ећих l\IИТИНl'а пред фабрикама, штрајкова и сл. 
Све ово у циљу чувања и:адрова од аI'ресивне полиције и агената. 
Међутим, анализоы односа СНЗI'а ОДI'оворни партијски форуми су 
дошли до закључка да је МОIућно Ј[ нула-ю поново почети са масов
НИi\1 уличним акцијама, Тш<.о је одлучено да се 1, мај 1940, I'одине 
прослави i\Ш1-шфестацнјама на улицаi\ta Београда. То је било исто
времено и прва прослава Првоr ыаја на улицю\'!а БеOI'рада после 
ду:жеI' низа година До тада Ci\1O Празник рада прослављали још 
:ыасовније, али увек ван града, Пошl'O се очеI{ивала оружана интер
венција жандармерије 11 агената, у интересу конспирације, није 
приступљено широком обавештавању о манифестацији, већ су на 
исте позвани сш.ю Y:lKJI акпшистн, члаНОви партије и кандидати 

ОIЮ 500 преlежно i\шадих људи, очеI{ујући сваког часа оружану 
JlIпервенцију полиције, СI{УПИЛО се у данашљем Булевару револу
ције, неЈде између СI{УПШI'ине и Ташыајдана, и са великим, разви
јеним транспарентима на којима СУ се, први пут после 6 јануарске 

ДИI{та1-уре, јавно могле читати пароле као ШТО су: "Пролетери свих 
земаља уједините се" и сл, и кренули у правцу Ћерма" Код Вуковог 
споменика и нешто изнад њеI'а, краће говоре су одр:жали један друг 
и друr'арица, Сви ми, учеснинци ових манифеС'I'ација били смо убе
ђени да ће полиција пуцати на нас као и 14 децембра претходне 
године и управо због тога били смо векако ако се тако може реЋи, 
свечано расположени, узбуђени и истовремено срећни што можемо 
и на овај начин изразити своју вернос"!' и припадност радничкој кла
си. Ово осећање је ваљда најбоље изразила једна другарица речима: 
"Испод ових паро.ла и застава осећам се као у најсигурнијој твр
ђавиНо 

Када смо стигли у висину данашње пијаце код Ћерма, Рифат је 
затражио да га дигнемо на рамена да би говорио Када смо га дру
I'ови Милинко Ћуровић, Вошко Ћуричковић И ја подигли на рамена 
и маса I'a видела наједанпут је настала тишина, Већ су се из даљине 
виделе и чуле познате полицијске "марице", када је Рифат у њего
вом познатом белом изношеном манти.лу, гологлав, са бујном трша
вом косом, почео говор незаборавним речима: "Сиротињо београд
ска", Ове речи, да их је ма ко други изговорио, могле би да звуче 
демагошки и јефтино, али изговорене на њеI'ОВ непоновљиво ,.снажан 
и узбудљив начин, испод лепршавих транспарена'1а, који су пози
вали на класну борбу, зазвучале су искрено и сугестивно и просто 
се осећало да је маса наелектрисана и спремна за борбу, Бројни 
пролазници прелазили су са тротоара сврставајупи се у наше ре
дове, Одмах затим прва полицијска кола са наоружаним :жандар
мима и агеН'I'има неп су се приближила једном од улица из правца 
пијаце, а иза огласног стуба појавио се позна'IИ полицијски агент, 
крволок и батинаш Космајац са парабелумом упереним на говорника. 
Ми смо му одмах скренули пажњу на Космајца, предлажући му да 
сиђе. Међутим, он је то одлучно одбио, у неколико реченица завр
шио говор и онда позвао масу да се у циљу избегавања I{рвопролића 
разиђе, подвухавши да је то директива паР1'ије, Тек после ТОЈ'а си
шао је, а меци испаљени на њега лако су ранили другарицу Веру 
Црвенчанино 
Повлачећи се у правцу Црвено! крсга, нас неколицина другова, 

обезбеђивали смо Рифата од евентуалног хапшења. Успут, причао 
нам је да му је партија забранила да говори како се не би излагао 
опасности од погибије или хапшења, али да је он проценио да би 
10 1'ребало да учини. 
Овај храбри човек, хладни анаЛИ1'ичар и страствени револуционар, 
У1нео је бити мек и пун неке проницљив е и рекао бих добродушне 
спремности да схвати ДРУЈ'а 11 у његовим ИНП1МНИМ преживљава

њима, која су се у то време по некад и без потребе срамежљиво 
прикривала Ми сви смо, рецимо, Јунуза Међедовиhа ДРУIарски во
лели зБОI' његове веселости и раздраганости, духовитости, козерске 
и глумачке способности, музикалнос-r-и и песничких склоности. Али, 
Рифат је имао посебно топао, СIЮРО ПOl{ровитељски однос према ње
MY~ Од милошти звао га је, не знам због чега, Угада. Једном ме је 
позвао да правимо друштво Јуну зу који је морао по сваку цену да 
види своју љубав из најранијих младичких дarнa Дару која је тада 
живела у Равној реци близу Белог Поља, Он је то урадио некако 
топло, са мало шеретским изразом очију али без икаквих тонова 
који би могли да подцене Јунзову личност, План је био да идемо 
уз Лим ДО Припчиliа, као ловеhи рибу, И !нас тројЈЩа СМО са панта~ 
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лонэ;ма ОКО врата пошли уз ЛИМ Све време Рифат је зналачки 
ЛОДБлачио руке ИСПОД ЛИМСКИХ плоча и већег н:амења, тражећи 
рибе, МИ смо ТО такође покушавали, али без успеха. Рифат би ра
ДОСНО ускликнуо кад I-ОД би ухватио неку рибу позивајуhи нас да 
је ВИДИМО. ПОШ'ГО би НШ\'! је радосно показао гледао ју је неко вре-
1\'1е, а онда је поново пуштао у воду На наше чуђење само би рекао: 
"Нен:а је јадница"" За време док је Јунуз ишао у Равну реку ми 
СМО 1'8 стрпљиво чекали на Лиму - ловећи рибу Рифат је са до
бродушним ОСЈ\lејком повре!l'Iено узвикивао: "Шта ли ради наш 
УI:8да?" 
у већ поменуи,rм 14 децеl\'1барскњ:'.I демонстрацијЗ!l'1а, ИЗ1'l'Iеђу осталих 
била је тешко рањена у ЕOIУ И друr'арица Васа Милићевић. Она је 
lIе:iК t.1Ла у болници и добила гаНl'рену,_ Болест је била узела маха и 
под ондашњим медицинским ус.лОВИј\'1a НOI-а је l\юрала бити aI'I,шу

Иlрана, Боса, међутим, није дозвољавала аr-.шутацију, О свему томе 
преко лекара КOl'.'lуниста, била је поред њене породице и њеног дру_ 
га, обавештена и партија, Рифат МИ је видно узбуђен објаснио целу 
ствар, упознао ме са њеним другом РаДОЈ\-I ПухарићеЈ\-I, из коло
~ИС'I'ИЧКOI- села )l(едника крај Субо'гице, одакле је била и Боса, који 
је, такође, био члан КП и дао задатак да заједно настојимо убедити 
Басу да дозволи ампутацију ноге, Када су у болнички ходник до
нели Басу на носилиr.ш Раде и ја смо узалуд цели са-г, колико је 
трајала посета, настојали на све начине и свим средствима да је 
наговоримо да дозволи ампутацију Она нас је гледала са носила 
својим КРУПНИЈ\-I, изузетно .лепим очима, у којима су блис-гале сузе 
IОПЛО и блиско нарочито њеноr- Рада али није дала пристанак за 
ампутацију ноге Када сам Рифа-ту истог дана причао о резултату 
ове посете, он ме је резш'Нирано, некако одсутно слушао, Очи су 
l\-IУ биле врло, врло вла:жне, 

Међутим, радеn'и и борећи се у београДСКОJ\I СIудентском и рад
НИЧКО1\I покрету није никад заПОС'I'ављао везе и бригу о развитн:у 
покрета н у свом родном крају, Облици ових веза били су често 
остваривани преко тз в, завичајних студентских организација које 
су окупљале студенте из појединих крајева, помаr-але им да се ук
ључе у ct-уден'1СКИ покрет решавајући своја бројна економска и 
друга ПИ-Iања, су:жавајући на тај начин простор деловања неприја
т'ељских реЖИli'lС!ПIХ организација итд Но, поред овог облика дело
вања МИ СМО И непосредно одр:ш:авали везе са појединим ДРУI'овима, 
рођацима н сл у свом н:рају, слали им разне партијске и друге ћШ
теријале, леву литературу итд, Све 'IO бино је комплементарно са 
раДОi\-1 партијске организације у нашим местима и било им од ве
fIJш:е користи ПОЗИ-I-ИВНУ УЛОГУ имао је и боравак зна'ГНOI' броја 
сrудената преко лета у ЊИХОВИJ\I i\-lеСIима Одр:а.::аване су приредбе 

са хоровима н хорским реЦЈ·нација!vта, ОРI'анизована су међусобна 
гостовања фудбалских 'ншова и Н:УЛТУРНИХ екипа у околним l\-lес'1И
ыа, Ј'НД Преко лета били су lшришћени и традиционални народни 
сабори на БјеJIасици и Сињајевини, а у дољем тон:у Лима у Кума
ници и Вољавцу. На ове сабор е ишли смо организовано и повези
вали се са омладином и друговима из т-их I<рајева, одр::жавали са
c-гаНI{е и слично, 

у СВИМ овим акrИВНОСIлма Рифа-I' је играо видну улогу 
у касну јесен 1939. године, боравећи са БјелопоЈЬСКОМ омладином у 
Колашину, Рифат ме је позвао да учеСIвујемо на саС1'анку среског 
КОЈ\1итеr-а у близини Колашина СаС'1аннды је руководио Ђуро Ме-
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деница, а били су још ПРИСУI'НИ: Вукман Крушчић, Воја Селиh, 
и Б. Вујисић. Сећам се да је на дневном реду, поред осталог, била 
и си'гуација у вези са појавом фракционаша присталица Петка Ми
летића, који је био родом из тих крајева и имао маљи број следбе
ника 

После I<апитулације и повратка из добровољаца у Iшје смо ишли по 
директиви партије из Иван града (тадањих Верана) до Јабуке, у 
правцу данашњег ТИТOI'рада, свра-гио сам у Бијело Поље r'де сам 
се опе-г нашао са Рифа-r-ом, Био је тада обузе-{- проблемима сређи
вања месне и среске партијске ОРlанизације и неI<ИХ односа међу 
тадањим друговима у овим руководствима, Са олакшањем ми је 
причао како је сва та питања успешно средио, Међутим, доласком 
окупатора, веn' су поче ле да се распирују верске страстк Осећајући 
сву опасност од даљег развијања тих сукоба по будућност борбе за 
ослобођење земље од окупатора, Рифат је аНI'ажовао партијску ор
ганизацију у борби против оних који су наседали тој окупаторској 
линији распиривања старих међуверских размирица указујући ис
товремено на потребу јединства народа. 
Крајем априла месеца 1941, I'одине Рифа'I ми је дао писмо за дру
r-арицу Лепу Стаменковић, -т-адашњег члана покрајинскоr' I~ОМИI'ета 
за Србију, н:оју сам, као и њену браћу, познавао у вези са aIПИВ
ностима у штрајку радника у Фабрици Владе Илића 1940. године 
То је било и моје последље виђење са Рифатом Путеви борбе и 
револуције мене су одвели у БеOI'рад и источну и јужну Србију, а 
он је остао да организује и РУКОВОДИ устанком У Санџаку. 
у тим тетки!\'[ условима Рифат преузима ду::ж:ност секретара Об
ласнOI' Iшмитета КПЈ за Санџак и успешно руководи устанком у 
тој области, Све до своје трar-ичне ПOIибије он је осгао доследан 
и неуморан комуниста и борац н:оји је целим својим :tкивотом И де
лом дао велики допринос највећем остварењу ове епохе код нас, 
победи социјаЛИЗI'l'Iа. Његов допринос и УЛOI'а у устанку и н:асније 
у току револуције, све до траr-ичне ПOIибије у CBOjc'IBY партијског 
руководиоца IП Санџачке пролетерске бригаде заслужује посебну 
обраду. 
Овај изузетни човек и револуционар, насилно прекинут у свом жив~ 

љењу и борби није се до краја Morao развити и исказати, Али, оно 
што је он постигао и остварио за време својих краТЮ1Х 29 година 
ж,ивота заслужује највећу паж:.Њу и признаље, Пред његовим допри
носом револуцији, пред његовом личношћу }шја је тако рано сазрела 
и израсла у крупну фигуру радничкоr' покрета Југославије, сгојимо 
с љубављу и ПОШ'l'овањем не само ми, његови другови већ и савре
мене младе генерације за Iшје се он борио и :tlПlВео, 
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ДЕЛОВАЊЕ И УЛОГА МИЛИНКА КУШИЋА У НАПРЕДНОМ 
СТУДЕНТСКОМ ПОКРЕТУ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

Милан l{ољаlllШ 

СТУДЕНТИ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА У ЗАТВОРИМА 
И ЛОГОРИМА НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА У ДРУГОМ СВЕТ-
СКОМ РАТУ - - - - - - - - - -

БраllН:О ПОПОВllli 

СЕЋАЊЕ НА ДРУЖЕЊЕ С РИФАТОМ БУРЏОВИЋЕМ 
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