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ГРАДА БЕОГF'А,!Џ. 

uдеОЈЈО2ија 

20диllе) 

УнивеРЗlнеr-и су почели с радом новембра 1945,. године у условима 
који се у изворима називају "непремос'Пшнм", Мисли се заправо 
на ВИСОКН степен оштеnења зг'рада, лабораторија, библиотека, недо
IЗољан број професора, дацеНaIП н аСИСI'енюu пor'ИНУЛИХ у рату, или 
УZ>IРЛИК Део професора је уклоњен са универлпеНl због сарадње 
с он:упаrОРИilIП и фащистичкнх С'Iпвова и идеја, Прерано је било 
Qчеюшати обнову из репарација, услед ЧСIН семинари и лабораIорНје 
нису МOI-ЛИ да се поправе и почну НОрIlШЛНО функционнсање. Уни

rеРЗЈ1Iеr- је HacIojao да дОбије најминималнија наставна средства 
али, без успеха ЈуrОСJIавија је рачунала н на помоћ из СССР-а 
Списак потреба универзитета Дост-ављен је одговэрајућеЈ\'1 cOBje'I
ском комитеlУ у Москви. Велика очекивања са те стране су се 
обисrИНJlJI~ нако је СССР и СШ\I оскудевао у ПО1ребама за своје 
ШIЮJlе 

Почеlак рада јуrОСJlовенских YHI-JвеРЗlпе'Iа О'l'е,ж:авао је и велики 
број пријављених clYAeha-r-а у условима недостатка зr-рада, про
СIорија, инвентара, педагошких средстава и лабораI'орија, кадрова, 
ыензи и домова. )Киво-r-ни услови су били више него OI'раниченн, 
i:I и ДР:Ж.ава није ј1,юr-ла да обезбеди већи број сrИПСНДЈ1СI'а 
Но, као најгел-си проблем, јављао се бар према оновременом идео
Ј!QШКOl\'I раНI'ирању, у немоћи да се поједине r-рупе на факултетима 
I'ШДРОВСКII попуне марксис-rнjI,Ш, ун:,олико је нова власт lк.елела да 
се стварно предаје наука, а не "ндеалист'ички фалсифнка'ги". Сов
јетсн:а поыоћ се очеюrвала у слаљу насташнш:а 1-1 леl\.IОРП I\:оји би 
II.рж:.а.lIН HaclaBY у области БJIОJIОfнје, историје, филозофије, али н 
у организацији рада на универ:нпегнма, Наводила се да би сви про
фесори н цела интелектуална јавност са задовољсIВОМ дочекала 
совје1ске професоре, укључујућн и сав народ, ИСlCључујућн једино 
,крајњу реандију"" Наr-лашавало се, жако\је, да би добро дошли чак 

11 ,,-Ј-абаци", који су се издавали за С'Iуденте совјеrских .Универзи
тета. Полазећн од 'l'Of' да је ЈУfославнја "СJlоuеНСIШ зеil1ља", рачу
иало се да би долаЗаЈ\ совјетских професор;) прошао беЈ полиrичких 

проблема" 

Предвиђено је да врло мали број студена-r1:1 нде у, иностранство: 
Француска је давала стипендије за 100 студеН<lта, Чехословачка за 
1 ОО, Енr-леска за 12. а очеI\:.ивало се да и САД понуде стипендије 
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из фондова, из којих су се оне н пре рата давале јуr'ословенским 
студентима Сматрало се неопходним да се један број студена-та 
пошаље у СССР, али је то прве r'одине после ослобођења било не
l\юrуће, Слање СIудената у СССР није схватано СаЈ\Ш као олакша
вање властитих прилика веl1 11 као "осве,жење своје иН'телиr-енције" 
Од СССР се очекнвала по1\'Iоl1 не само у иtlcIaBHOl\I кадру, веn и у 
r'l.обијању уџбеника и стручне литературе, [-радњи научних завода 
и ННСТИ'I'УI'а, Део фнзичара на челу са ПаВЛШ,1 Савнћем радно је 
1946, у Москви, проучавајући 'Iехничку cIpaHY осниваља Фнзичкоr' 
инстн'rУ-I а у Југославији уз пшюћ акаДе!\Н1ка Капице и љеговоr 
заменика професора Шалникова Савић је из Москве по:ж:уривао да 
се наруџбине за овај институт укључе у ОПШТJI план Акадеll-шје 
наука СССР-а, поr'писујући пројект који је био AocIaB љен ilшршалу 
Титу, заједно са акадеМИIШ:-'I КаПИЦО1\I 
Рачунало се да nе совјетска влада дати одобрење за специјализа
uију једног броја јуr-ословенских С'I"ручњака у институ-пtilШ СССР-а 
Ова оријентација се наСIавила све до 1948 године, мада је било 
&ише него тешко проБИIИ фОРi\шлне баријере у СССР-у, и то У два 
правца: да јУI'ословеНСI{И СIручњацн дођу у њихове научне лабора
I'орије и инспнуте, а на другој страни да се cobjer-скн експеР1Н 
нађу у југословенским наУЧНИl\1 и пеДагошким установа:\lа, Павле 
Савић је јављао из Москве да је илузорно очеКЈ1В<ПН да совјетски 
астрономи дођу у ЈУI'ославију, јер н СССР сам у њима оскудева 
CbeCI-ан своје позиције Савић је писао да је у СССР-у "су-ранац" 
у политици СССР-а запа:;као се један ВИД изолационизма, односно, 
заlварања према спољнем свету. наРОЧНIО у области природних 11 
rехничких наука, од неопходнor- значаја за развој СССР-а Ово зю'ва
рање није 1\щмоилаЗЈ1ЛО ни JYI-ОС~1авију и друу-е зеi\Iље тзв "народне 
демократије" 

До преоријентације у вези са школовање1\I Југословена у иностран
ству, првенствено у СССР-у, почело је да долази почеrком 1948, 1'0-
,зине, као што се може вндеr-и из става КОl\Iи-rеrа за шкопе и науку 
Владе ФНРЈ из марта 1948 године Она је била изазвана више
СТРУН:ИМ разлозима Јуr'ославија се све више он:ре-r-ала својој при
вредној изградљи пуr-ем ИНДУС'Iријализације и електрификацнје, Све 
више су на значају добијала власти-rа ИСКУСЈва ИдеОЛОШКII утицаји 
упуl1ивали су да се студенти уздижу на бази сопствене емпирије 
и југословенских потреба, једном речју, да упијају искусrво своје 
земље Друге земље, ун:ључујуnн и СССР, нису више биле једини 
ооразац и узор, С! ицање власти] ИХ ИСI{усr ава убрзавали су и тешки 
услови сарадње са СССР-ом, КОМПЛJlковани И l\'IНогобројНИi\I биро
кратским преr'радаћIa, За објашњење ове преоријеНIације од посеб
ног је значаја чињеница да се Јуr'ославија :маРЈа 1948, нашла под 
Сrаљиновим притиском 
За заокрет су навођеНJI, као што се види, идеОЛОШЮ,I факr-орн, '10 
јес'г да студенти извлаче нсн:уство из :ш:нвота у влаС'Iитој земљи а 
не у ДРУIЈ1М државама, укључујући и СССР По владајуnнl'I[ cxbar-а
њима није се l'I1Qrло говориги о разви-н;:у наУI(е .у Југославији, ШШ 

у земљи не би посrојале све ш[шле, Из '10га је пронзнлазио кон
Ј(ретан закључак: да Ко:\нпеr мора узеIИ !{урс на стварање факул
тета за оне обласпr за које Hej\la услова за развитак ни у јерној 
републици (Геолошки фаКУЛ1ет, Факултеr за бродor'радњу, за инжи
њере конструкторе) Као савезни факултет требало је СТВОРИIИ 
Факулrет за прехрамбену ИНДУСI'рију, Осюшање поменутих факул-
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Ier-a почеI1ШМ 1949. замишљано је као пут осаll10стаљивања зе;\Iље 
.У научном погледу, Све савезне УСI анове требало је да се налазе 
у Беоr-раду, сем Института за оцеаноr-рафију, Такође се сматрало 
ца 'I'реба припи осниваљу високих школа и ФОРl\-шрању савезних 
факултета за чији развитак у републикама није било услова" 

1I 

По ослобођењу почела су рад rри предратна универзитета: беor'рад
(;КИ, ЗaIребачки и љубљански, Представљајући потпуне универзи
I'eI'e ОНИ су 1948, постали r-ломаЗНfl тела са 43709 студената, Бео
l'-радски универзитет је Иј\ШО 24,364 Сlудената, загребачки 13.437 и 
љубљансн:и 4,.122. Највећи број CI-уденаЈ-а је студирао на Техничком 
факул-r-еIУ, који је са својим одсеци:ма чинио {'отово посебан уни
Е:ерзн-r-ет. Технички факулrеI у Беor'раду је бројао 5,084 студеню'а, 
:ЈaI'ребачки З 475 а љубљански 1ЈШ7. Беor-радски ТеХННЧЈ{И факулте'1 
је имао девет одсека, од н:ојнх је сваки предсrављао факгнчки 
посебан фаКУЛ'Iет, Већ тада се изводио закључак да би Технички 
факултет морао да се одвоји од УнивеРЗИIета и формира као по
себно -rело под НаЗИВОМ Висока Iехничка школа Више HeIO УОЧЉИIза 
била је тенденција разбијања уннверзи-rета на неколИКО високих 
школа које би обухвarиле сродне струке 

На крају испитиваног периода два универзит-еI'а су била у форми
рању: у СIШПЉУ (Медицински, Фи.лозофски н Пољопривредно-шу
l\taрски факултет) и Сарајеву (Медицински, Правни Факултет и Ви
(;ока школа за плаНИНСКО r-аздовање),. ФилозофСКИ факултет у СIШП
љу је постојао и пре рата водећи се као "филијала" Универзитета 
у Беor-раду, Што се '1иче Правног факултета у Сарајеву, Влада 
Босне И Херцеговине донела је одлуку о његовом осниваљу августа 
1946. године, Отварањем ПравнOI· фаКУЛ'Iета ударен је практично 
основ будућем универзитету у Сарајеву, Родољуб Чолаковиn је 
UКIобра 1946,., у једном писму Миловану Ђиласу, детаљно обра~
лаf'ао осниваље првог факултета у Босни и ХерцеI'ОВИНИ, Прво Је 
иснщао да Босна н Херцеговина има потребе за Ш{Q 1000 правника 
који су се тешко i\1OI'ЛН ШIшловати на постојеl1им правним факу.л
rетима, јер РепуБЛIша није могла да обезбеди ТОЗI}~IШ СI'ипеНДИЈа. 
Отварањем факултета рачунало се да ће велики БРОЈ младих људи 
.[3 Сарајева мапи да се школује у Ћ1ССТУ живљења. Полазило се 
(Јд ТOI'а да ИМ се лакше школова-r-и у г лавнОМ граду Републике него 
у 3aI'ребу или Беqграду" Чолаковић је одбацивао схватања о O'IBa
рању "Више праВ!iнчн:е школе", сматрајући да 'Јакав тип школе не 
постоји нигде у с:вету, Постојећи правници били c~, по љему, љу~и 
старог Iшва, а нџје их ни било у довољном БРОЈУ, Чолаковић Је 
постојећој aPI-ументацији додавао 'rежњу да Сарајево пост-ане !{ул
-r-урни центар, налазећи да је 10 немorуће без универзитета, Молио 
је Ђиласа да помоrне како би будући фш\улгет дошао до l{њига 
за своју бибШЮ1еку. те да КОЋппеr- за високе Шl{QЛС одреди матицу 
од '1ри професора ПравнOI' фаКУЛ'Iе'Iа у БеOIраду, или од представ
ника сва 'IрИ правна факултета у Јутославији, која би предло:жила 
професоре за нови Фан:ултеr-, Од Ђи.'1аса се 'Iражило да помOIЯ? да 
неки професори Правног факулте'Iа у Беоr-раду пређу У СараЈево, 
при чему су се наводили појединачно: Радомир Лукић, Мехмед Бе
говић, Александар Соловљев, Брана НедеЉl{QВИn, Тихомир - Тика 
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3а~иљевић, ЈЬуБOl\'IИР Ду кан ац, Влада Радојевић или РИС'IiJ. ЈЬуби
сављевиn 

Године 1948, предвиђала се да се Висока ШКQла за ПЈIaНИНСl<О газ
Цовање у Сарајеву претвори у 300-техничн;:л факултет (илн СТQчар
ски Фш{улте-г), с тим ШТО би се накнадно одлучило да ЈШ ће -10 бити 
савезни или републичи:и Фан:улте-г" Комитет за заштиту народнО! 
::щравља Владе ФНРЈ предлагао је да се оснује СТОIl'lатолошн:и фа
култет, наводећ.и да је Југославији по-r-ребно ОД 1.500 до 2000 зубних 
лекара. Израђен је наставии план за I-Iовинарско-дип.лОМаЈСКИ фа
I<УЛ'Iе-т- који је требало да се у Београду отвори као савезни факул
тет, Са cr-аТУСОl\1 савезних факултета предлагаНQ је оснивањс: гео
JIОШН:ОI', рударскor-, бродарског, с-гачарског и новинарско-диплома-I
('КОГ Фан:ултета" Размишљало се и о о'тварању фаи:ултета за "војне 
сгвари", Назирала се, такође, потреба ствараl"ьа саобраћајног, по
;\юрси:OI', рударско-геолошкOI- 11 војнOI- ИНСТНТУ1'а (ИЛИ "ВИСОlшr- вој
но!- училишта"), 

Развитак Југославије у завршној фази обнове и прелазак на план
ску привреду диригованог, детаЉИСТИЧКОI- и цен'!ралистичког карак

тера, као највишеI' степена административне интервенције, имао је 
у виду изградњу што већеI- броја висококвалиФикованих стручњака, 
Кадровска пигање је било заош'rрено од саЈ\юr- ОСJIобођења, због 
великих људсн:их губитака у прошлом рату, малor' броја наслеђене 
I!Нгелигенције и повећаних потреба за с-r-ручњацима, I<ао резулr'а-r
ПеШШ:ИХ планова о преоБРa:iкају ен:ономског и I<УЛ-ГУРНОI- лица Ју
!ославнје, 

План економске и културне обнове Југославије Iраж.но је peopla-
1iизацију универзитета. ТеЛПIште ове реорrанизације почива ло је на 
фюсул-гетима за које је била З<1интересована привреда, а у првом 
реду на теХННЧКШ\I факу лтетнма PeOPI-анизациј а високе наставе 
спроводила се 1946 под РУIШВОДСТВОi\I cOBjeI'CKOI' професора Абра
Ј\юва. Она је била усмерена на то да се с'гуден-п'пна пру:ж:и "специ~ 
јализација" у највећој l\юrућој !llери Савезна минисгарсr-ва заинте
ресована за сr-ручне кадрове пшса::швала су тенденцију да се ова 

"специјализација" проду5п по "УСКОСIИ Н по броју" Међутим, ова 
замишљена оријеНI'ација је наПУШ1ена и политика "слециiалнзаци,iеL~ 
ревидирана, Дошло се до новог закључка - на ОСНОВУ i\IOIућности 
факу лте'I а JI стварних потреба друштва - да се на факу птетнма 
изграђује солидан опш'пr стручњак Iшји ће се у току праксе спе
цијализирати, а за време сr-удија тек донекле усмери-rи у одређеНОl\1 
правцу.. То мишљење заступали су сви универзитети, а нарочито 
rехниt.Il{И факулте-rн Наставници 'гехнички~~ факултета опирали су 
се увођењу "специјализације", оправдавајући свој став оскудицоJ\t 
HacTaBHoI' особља, ПРОС'10рија н лабораторија, С'I'ајали су на с-га
новишту да нема тешкоће да свршени студеНПЈ нас т-аве са специ
јалнзацијо:м, укол:И1Ш поседују СОШIДно опште знање из појединих 
СТРУlса, Коначно, рuзво.i привреде је захтевао толико разнородних 
Сlручњака који би се из нужде :МQI-ЛН пребацивати из једног пре

дузећа у друго, без обзира на "специјализацију", јер су били неоп
ходни кадрови који ће руководити пронзводњом У целини, Из истих 
раЗЛQI-а peOPI-аннзован је ЕIШНОЫСКИ фШ<УЛ'Iеr-, који је првобиr-но 
увео пет специјаЛНОСНI, да би се у новој орr-аннзацији мor-ла задо

вољити потреба за економистима У- CВIIJ\1 IpaHaMa привреде. Тиме 

је почеlНИ ПQI<ушај уснтњавања нас т-зве заустављен Но, форсирање 
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специјализације имаllО је добру СЈрану у -10ме што је дошло до 
разбијања неlПIХ фщ<ултета, особито техничких, на више одсека и 
ширих специјализација, 

ш 

Темељна реорганизација високог школства везивана је за неке н:ад
ровске и маrеријалне преIпосrавке, односно, савлађII8ање "OClIOBJ-ШХ 
теШlшћа", под и:ојима се подразумевало: 1 "избациваље" извеСНОI' 
броја !<8дрова; 2_ задовољеље привреде у стручњацима; З изградља 
новог наставнш' кадра; 4, подизање довољно учионица !I лаборато
рија; 5 ОСИIурање ПУНQI' студнјскш- рада у ДOllювнма 
Број наставника (редовних и ванредних професора, доцешиа, нре
давача, хонорарних предавача) и асистената на Беоr-раДСКШI'1 уни

верзитету ншло се увећавао,_ Од априла 1947, до јуна 1948 постав
љено је 165 наставника и 71 асистент, 1 ако да је на Беor'радском 
унивеРЗИ'Iе'IУ 1948. радило 427 наставника н 247 аСИСlенаlЗ, С обзн~ 
ром на број студената (23,814) на једнш- наставника је просечно 
долазило 55 студената, а на јеДНОI- aCHC'leHra 96 СI'Удена-Iа 
Партијска ОРI'анизација је утврђивала став о питаљу избора сваКQI' 
кандидата Ови су класиф:иковани на след~ће kar-еIорије: поуздани, 
и:олебљиви и неприја-rељи, Оваква подела извођена је ПР€i\'la односу 
полнтичких cHar'a у факултеТСIШМ савеIИl\Ш Према јеДНО:'l1 ОПШlеЈ\1 
извозу .. реакционарни елемеНIИ" у факул'rетским савеlныа су те
:tки.ли да долазак на унивеРЗИТ€'I oMoIyne ЊИl\Ia БЛИСЈ<Нl\I људима, 
било по политичком опредељењу ИЛИ по родБИНСl\Иi\I везама Кан
дидати изабрани на ФaI\У.Ј1теТСКИl\I савепша "из ношен н" су на Уни
верзитетски савег, где се преко рекгора утицшIO на избор наснlВНШ 
особља Комитет за високе школе Србије бно је ДРУIа сr-епеница 
провере С'Iручносr-и кандндата н љихове политичке ОРЈIјеН'Iације, 

Комитет је одбијао да ПОIВРДИ оне кандидаIе l<оји су били "непо
гадни" за наставнике ИЛИ асистенте на универзи'rету, До краја 1947 
КОl\IИте'! је све кандндаr-е, са nрикупљеним подацима о њнма II 
својим мишљењем, достављао последњој J-IНСНlНЦН, Кадровској упра
ви ЦК КП Србије, која је дефинитивно одлучнвала о потврђиваљу. 
Анализе из OHor- времена подвлаче да је борба за ПОЛИII1ЧКИ УЈнцај 
на седницама факултетских caBeIa по Пlпању спровођеља радних 
ОДЛУIШ била прилично развијена, насупрот ндеолошкој борби, као 
виду борбе за напредна научна схваr-ања у настави, за коју се I<а:же 
да се налази на самоы почетку Конста-l0вало се да је HaCIaBa на 
универзите"IУ још увек бнла у знатној :\Iерн ОП'Iерсћена СЈарны 
CXBa-Iањима, заправо да носи идеаЛИСIИЧКО обслежје, са изузетком 
неколико марксистички оријентисаних наст-авника Тежња ка на
преднијем ТУl\Iачењу науке (у Сl\IИСJIУ усвајања диј алеКl нчкQl- ма
lеријализма) манифестовала се lшд једнOI' дела наставника у окре
l"ањ'у према совјСIСIшј лнтераIУРН, нарочнI'О на ЕIЮНОl\IСЈ<Ш\I, Прав
ном, ПољопривреДНО-Ш'уыаРСКШil факулте-ту, и на некны rрупама 
ФнлозофСlШI' и Природно-z..-IaтемаIИЧКOI' ФаКУЛ'Iеlа, Навођени су при
мери професора који се нису устручавалн да трюке ПОi\юћ од на
предних наст"авннка, па н од својих аСlIстената, за објашљење 
појединих принципијелних питаља ПРИ:\lене днјалеКПIЧКОI' ма-тери
јаЛИЗ;\Ia у науци .. Но, код нзвесноr- броја млађих наСIавника и аси
cTeHara запажено је, такође, уздржавање од заОШ'IраВaIъа борбе, 
УI-лавном :збor- осеnања заВИСНОС'НI од шефова катедри 
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Настава је Ј1злar'f}на l{РИ'I'Ј1ЧКИМ апсервацијамu, које се могу свести 
на један заједнички именитељ: да заостаје за развојем науке, Међу 
УЗРОЦИl\It! су се наводили следећи l\IQменти: вишегодишња непове
занос!" са СnСТСКОћ·1 наукш'II услед ратних прнлии:а и ЗНaIНИХ тешкоћа 
ОКО набавке ст-ране научне лнтера'гуре после ослобођења, као објек
тивна условљеност; а као I'лавна узрок заОСI<:lЛОСТИ испщала се 

"научна и сrручн:а запаРЛО:Ж.еност старих настаВНI1Х и:адрова", који 
су се '1ешн:о ослобађали старих схватаља 3аПI1\1 се набрајало да 
lШСI'UВУ на ушшеРЗИТСIУ још Iсарактерише вербализаы; да је ОДНОС 
теорије и праксе у настави непрашrлно ПОСIављен, јер су практичне 
н лабораторијске веlкбе у односу на теорију заПОС'I ављене 
ПроблеI'll уџбеника н основне прпручне литературе истицао се као 
један од rлавних идеолошких проблеll'Ia универзитета у послератној 
фази разви-r-ка О ТИ<'l1 стварима бринули су Аr'итпроп ЦК КПЈ и 
апн-пропови република При ЦК КПЈ ПОС'Iојала је педагошка ко
мисија која се бавила ПИНЈ.љем пасr-авноr плана н nporpaMa и уџбе
ницима_ При Кш.нпе'!у за високе школе предстојало је образовање 
специјалне КШiIИсије са цпљеЈ",.1 да организује дискусије о уџбени
цима припремљеним за штампу, како са стручнor-, 'IrIKO н са ндео
ЛОШКОI СI ановишта Непосредно по ослобођељу сматрало се да су 
употребљиви само уџбеници из математике, физике, хемије, за раз
лику од уџбеюш:а историје (националне 11 опине), књиж:.евностн, 
биолor-ије, пснхолоrије, који су оцењивани 1<ао неупотребљиви на 
универзитету н среДЊИ1\! llшола;'.Ia. За rимназије н С-Iручне школе 
издавали су се нови уџбеници рађени yr-лаВНО;\I према cobje-r-Сl<ИМ 
Дословно су преведени уџбеницп опште ИСТОРI1је Јефнмова, Кос
i\Iинскоr н других, који су препоручивани као приручници, Највећи 
проблем јављао се у вези са националном исгоријом - која се 1944,. 
није ни изучавалtl у школама на ослобоljеНИ1l1 гериторијама, јер 
није било прихва-гљивих уџбеНИКtl. Приликом израде ПРOI'раr.-ш за 
националну IIсторију књи:жевности указивано је на значај "нацио~ 
наШЮI проблема" Свака федераllна јединица, република, имала 
је да изради ПРOI'ра;\I за националну историју, који би за-r-им ишао 
на одобрење, Планирано је да се преко ч;:н.~описа орr'анизује ДИСl<У
сија о проблемима историје у циљу да се рашчисте проблеми и 
нс'!орнја ослободи, l<ако се r'оворило, од "фалсификаIа" 
у настави су корншћеЮI совјетски уџбеннци IIЗ облас-r-и педагогије, 
ПСИХОЛOIнје, rеорије књн:ш:еВНОСПЈ, историје филозофије. ЈУI'ОСЛО
венски психолози написали су уџбеник психологије по уџбенику 
Корњнлова Издаване су серије педагошких брошура, <'IlaХОМ пре
вода са PYCKor', заrим популарних pa.цOB~1 из области ПОЛИНIчке 
еl<ОНQlчнје За правне факу јЈте I-e превођена СУ дела совјеТСI<ИХ прав
ника: уџбеника Голунскоr и Строговича "ТеОРТ'Јја др:жаве и права", 
Теорија Др:жаве Н права Денисова, уџбеннци из опште ис'!орије 
др,жаве н права, студије из области међународнOl' и кривичног пра
ва, рад А, 3, ВНШННСI<О!' О докаЗНО1\! поступку, ИТД 

IV 

Систем зинације н пропarанде КПЈ реорrанизован је УОЧЈ[ ослобо
ђеља Нова моћна аГlнационо-пропar-андна машннерија требало је 
да "обезбеди провођење парr-ијске лнније у живот", те да се у 
,.рукаl\lС! наШIIХ паРI-ијСI<ИХ Н наших ПРОПaI'flНДНИХ УСI'анова" 
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"посредно или непосредно I<онцеНIрише читав народни ПОЛИТИЧIПI, 

културни, просветни, па И научни живот", Те::жило се плаНСI<ОМ 
идеолошком подизању партијског чланства н идеолошко-политичком 
ваСШlIању широких народних маса, превазила:жењем "СПОНIЋНОСТИ 

и анархичности" Рад аппације н пропаI-анде је централизован не
посредним руковође:њем из партијских цеНI-ара, Диреl<1ива ЦК КПЈ 
из априла 1945, није тежила саr.ю "правилноы каналисању и opгa~ 
низовању" "бујног културноr- и ПQЛИТИЧКОГ живота" већ и заОШI-ра
вању борбе против "идејно -I-уђих и ш-гетних у'!'ицаја (нарочи-rо у 
поли'!"ичко-теоретским, културниы, научним питањима)" 

Пи-гање идеОЛОШКО-ПОЛIПИЧКОI- рада усаглашавано је са потребама 
друштвенOI' Рi1ЗВИН<8 и illepaMa ПаРНtје за прелазак из фазе обнове 
на административно .- цен'! ралис-rичко руковођење привредом II 
ДРУШТВОJ\I, ИдеОJIОШКИ рад у целом овом периоду повезан је са 
задацима паРIијске и државне политике У диреКIИВИ ЦК КПЈ, 
од 21 септембра 1946_, каже се да "HaopY:iKaBarbe учењем Маркса 
- Е:ю-елса - Лењина Стаљина "служи учвршli.ивању и повези
вању Партије с маСама 1-1 олаI<шава ос'Тваривање парrијских зада
I'ака:' ПаРПЈјске орr'анизације кри-ншују се што на вреl\'lе не реагују 
на појаве "идеолошкor- и ПОЛИТНЧl(ОГ изопачапања партијске Ш'Јније", 
Критички звуче упозорења о "непланском раду међу ш-пелиген
цијом," Наиме, "није се водило рачуна да интеШlr-енција проширује 
свој видИIС изучавајући дубље баш она ПI,пања из ilШРН:СИЗМU -
лењинизма која ће јој 01\10r-ући-rи брже преваСПIпавање I-I успешнији 
рад на обавља:њу конкре-rних зада'I аК<1" 
ИзраЗИ'IО УIИJ1Iнарно схвюање IIдеОПOIлје, које је све подређнщшо 
партијСЮ'Iil-I задаЦИ1\-Ш, ослобађано је, опеЈ' у Иl-иересу политике сек
-rашких наслаI'а, инсистирањеЈ\I на "преваспит авању" 1-1 убеђивању 
оних људи lшји још нису усвојшш IJдеолor-ију КПЈ, ш-га више н 
људи туђих схватања, али који су били спремни да се заложе :за 
развитак Југославије ОШ'Iрица партијскО!' удара YCIl'lepanaHa је у 
првом реду и скоро искључиво против оних људи lшјн намерно 
НС1<ривљавају марксизам лењннизаi\1 1-1 злонамерно изопачавају 
линију Партије, .линију коју Партија спроводи ,,1<80 иницијатор и 
организатор народног јединства, једннстпа народних маса, као ини
цијатор и орr'аЮIзатор нове државе, нове ку Ј!туре, HODe народне 

привреде" Још конкреIније, она је била упереНfI прот-ив оних који 
су у l<ул-r-урни живо'!' уносили ЩЮЛИIИЧНОСI, заб,шност и безидејност, 
који су својим неОДТ'ОБОРНИМ прилюкењем ПIп-аЊИМtl успостављали 

масе и сметале ИМ да ПОСI-ану свесне rеШl<оћ<1 и да се лриуt.Iе 
тешкоћама које су пред ЊНЈ\Ја c-r-ајаJlе 

ЦентраЛИСТИЧJ;l:И, днреК'I'НВШI н свеобухваIНИ караКЈер aI'JH-ПРОП<Ј. 
1\-1ОI'ао је да се oCI'Bapyje захваљујуnи, пре cBer'a, апсолутној власти 
КПЈ у ПОЛIНИЧКОil-I сисrему ДФЈ, односно ФНРЈ. Организација и 
IIдеолошки Сtlдржај рада увелико су били одређени cOBle'rcKoM 
праксом 

Поред CBeMoftHor- анI'IПРОП апара-Ја у ПОСIојећем cHcI.eMY били су 
уr-рађени и друrи др::;кавнн II партијСКJI мехаНIIЗМИ IШ]II су КОНIРО

лнсапи Ј[ УСilIеравали целокупну сферу јаВНОl мнења, информација 
за нностраНСЈВО, ШIаil-Iпе, }<ултуре II науке, "Борба" је излазила каО 
диреIПИ8НИ парrијсю! ЛИСТ, ор,а!! ЦК КПЈ, ЦК КПЈ је фебруара 1947, 
дефинисао "Борбу" као ОРЈ-ан l<оји 'rреба да nOMor'He да се испуне 
задаци ИНДУСIријализације и елект-рификације, да васпитава масе 
да чувају гековltне народноослободилачке борбе, да се БОРII против 
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"народних непријатеља" Преко Дирекције за информације спро
вођена је целокупна др:жавна пропаганда Идеолошко образовање 
засновано је јула 1945. ДDнашењеi\I одлуке ЦК КПЈ о партијским 
ШЈ(ОЛШlIН Виша партијска школа "Ђуро Ћаковнћ" реорганизовала 
се да ваСПЈнава виши н средњи партијски н:.адар, ФИЛIl'lска преду
зсћа нису МШ'ла приказивати УМ€'Iниt.Iка, документарна и друга 
остварења док их не би одобрила др:жавна филмсн:а цензура при 
КОI\IIпету за кинематографију На филмском репертоару преовла
ђивали су совје-IСКИ филмови,. Аr'итпроп ЦК КПЈ је тра.ж:ио да се 
одлучно прекине са даваЊ€II'1 "реакционарних и БЉУIавих €ш,леских 
Il америчких фНЛi\1Ова" и ЊИХОВИХ журнала АIШ се већ морају 
приказивати ЊJlХОВII фИЛ!\IOВII онда их је требало ко:мбнновати с 
добрим совјетским фИЛМОВИ1\ta и )курнаЛИi\Iа, НJIИ, једноставно, не 
пршсазивати ништа, па Ј\шкар биоскопи сal\ю повремено радили 
Уједно је тра:Ж.ено да се непрекидно пише о доброј совјетској кине
;\Iаr-оr·рафијн. При групи "Мосфилма", где се снимала "Бура на Бал
кану" (заправо н:ародн:оослободилачн:а борба народа Југославије), 
радио је I{олектив Југословена који се учио режији, СНИl"iIaЊУ, i\ЮН
'{ ажи, декорацији, ШМИНКИ.'~ 
Ап1'IПРОП је имао низ lСОНIРОЛНИХ начина да остваРЈ1 своју линију 
у облаСНI идеОЛOlије: преко комуниста у ycr-а1-IOвама, школама, 
"накладним заводима", новинама; преко i\1инистаРС'Iва просве-ге, пре-

1(0 r-ужнлаШ'I'ва, преI-леда издпвачких планова н љиховоr· одобра
ваља 

По директивн М Ђиласа од 4 ?lшја 1945, центраЛНJIl\1 и покрајин
СIПIЫ ког.нпеIима, ићtала се завести најСIрожија дисциплина штампе 
и ar итацнје у везн са дor-ађајима ОIСО "Грс-х а. Скретана је пажља 
да се у вези са међународним ПИТШ-Ыl[1.Ш објављују са!\ю весги и 
КОi\IеН"Iари добијени од "TaHjyr'a", "Борбе" и "Радно Београда", што 
је говорило о ЈШСОКОМ степену цеI-нрализоваља IIнформација Августа 
1945 Ћилас је ДОСIавио свим цеН:IраЛНИ1\'I Ј[ покрајИНСЮlМ Iшмн'ге
HI1\Ia диреКIИВУ о организацији дописништва за "Борбу". Радован 
3or-овнћ је интервенисао, чиы је Анппроп ЦК КП XpBarCI{e по
н:ренуо нницијатнву за осниваље листа који би на С'Iрипован начин 
приказивао романе, народне и Уl\Н~!'ннчке приповетке, сматрајуhи да 
је то "троваље чиrалачн:е публике" Заrребачкн лнст "Патак" на
паднут је збоr беСI'I·rисленor· хумора и "порнor'рафских алузија" При 
покреI аљу листова. часописа 1I библиотека :\юрало се консултовати 
са агитпропом ЦК КПЈ Апапроп ЦК КПЈ је дао мишљеље да 
Крлел:;:а сарађује у "Републици" са белеТРНСТ-ИЧКН1\1 прилозима, да 
даје КРИТИКУ клера н УСIашких злочина, али не н да објављује 
{еоретске чланн:е и ЛИ'IераРНО-Н:РIпичке расправе Мешало се у 
персонална питаља новинара, позоришних радника и друrихо I-Ьему 
су на преrлед l\юрали да се подносе издаваЧ1\:t-[ планови, а он се 

борио И про'ПIВ приваЈНИХ И3ДС1вачlCИХ предузећа и то ограНИ~lа
ваљем доделе папира и утицајем на Уред за цене да снизи продаЈ~е 
цене ЉJlХОВИХ н:њиr-а како бн еIШНQi\tСIСИ пропала. у шта:l\ШИ Је 
вођена каl\шања против рада приватних издавача, 1\:ао непријатељ
cKor' да би се јавно мнеље благовреI'llено припремило за љихово 

HeCT~jaљe. Под удар су долазиле и "посудбене библиотеке", јер се 
сматрало да су оне "дрлсавна". а не приватна CTBap~ Негативно 

• QЗll3чnщ1јуllll ЦО'ЈетаЈ( јУГОС:IЩЈСJlСЈ{О{' },:lle1'lIll'1I;:(H фН:lnЩ, "Еур.а на Па:ш:шу" је 
IIЗШIТОJlСРIfШ\ СУШТIIIIУ наРОДНООСJlоБОДIIJШ'IIiС борбе народа .Ј;\'го('.,щшје, предстаll~ 
:1,ajylll1 је !t;Щ СfНIIIТ:IIIУ БОllБу у зшшу СТnРНХ i'iam,aHCHIIX хајДУ'liillХ тра;ЩЦl1ја~ 
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Jlисање о ЈуrОСШllшјн у иностранству rrОВШ1Чl1JIO је одређиuаљс 
писаца одс-овора који су имали да реасују на нападе, примедбе. 
КРНТНЧI{е рефлексије. Нпр када је Елза Триоле објавила неПОDољне 
опсервације о Југославији, Апппроп ЦК КПЈ је одредио Душана 
Боr'дановиhа да јој ОДГОIЗорн 

v 

ОЈварање нових шн:ола СХI:Шlано је у llаРНЈјској ПОЛИ-ТИЦН као вид 
обезбеђиваља незаВИСНОСIИ зеыље у односу на инос·rранство. Ова 
линија је нарочито ню-лашавана после отвараља сукоба ИВ-еа са 
КПЈ, аин н пре TOI·a. То, међУI ИМ, није био научнн изолационнзаi\l, 
јер се и даље наглашавала по-греба слања кадрова на специјализа
цију у земље где су -техника и наука бине на вишем нивоу. Сма
lрало се да је ШКОЛСТВО, у идеОЛОШКОl\I пшледу, доживела значајни 
преобрюн:ај како у поr·леду правца у настави и науци, r'aKo и у 

пшледу идеолошкоr' и политич]{ог преваспитавања haC-I'авних кад

рова Стална идејна борба за примену нових васпитних l\I~'Iода и 
средстава најуже је била повезана с борбОј\[ за л!,швидацИЈУ ОСЈ'а
тшса идеализма у образоваљу и васпи-rању и усва.lању научне, 1\1а
Iеријалистичке основе образоваља и ваСПИIања. Међутим, крајем 
1949 је наr'лашавано да се борба за измену људске свести не :мож:е 
IIЗВРШИТИ никаквим администраI ивним i\IepaMa, нити "испланнра1'И" 
у рокове, што је у ствари био резултат лочетнor' процеса еманци
поваља од ДOl-матских схватаља кој а су у претходном периоду лрео
ВJIађивала Уколико је социјализам ОДi\IИцао и iачао,.. У:: ол НlCO је 
примена административних мера морала БIПИ све СiIаои]а. "А~ј\Ш
ннстра'l'ивне мјере (цензура, забрана сваке врсте итд.) су МЈере 
пропе1"аријата против реакције и контрареволуције и ·r·реба да буду 
и OCI ану тшше само против њнх АЛII оне не смију бити н мјере 
против оне борбе l\Пlшљења, 1\оја се одвија на основи н линији 
даље! напретка социјализма, на линији Il:ншла:жења НОВIIХ форми 
)кивота у социјализму, нових меIода за развијање ·1·OI·а ЖНВОlа 
Административни апарат не може у социјаЛllЗi\IУ присвојИНI за себе 
lIдеолошки монопол, а да ИСI'овреl\!ено не наруши прш-щипе соцнја
ЈЈистичке де!\юкра'lије, да истовремено не заузда иниција-rиву маса 
и cnY'I'a размах здраве идејне борбе између cTapor', пре:ЖlщјелOI' II 
новог које се рађа на основи даље! развитка ПРОИЗВОДНИХ снага 

н нових друштвени х односа". Давао се акцеНI на стваралачку мисао 
и размах "сгnаралачких СНаЈ'а" "Марксисти и УОПl1не напредни 
људи наше земље осјећају се као да је прскао неки лед који ны 
је био, а да 'ЈО JI не знају, оклопио ум" Али борба за социјализам 
1-1 даље је третирана као неодвојIШII део борбе пронш буржоаСI\:е 
IIдеологије н љених остатш{а У новој ситуацији није се предвиђала 
да поред "свјесних н:ласних неприја-хељп" земља мора да се CYO'-Iава 
са објекп1ВНИМ сметњама израженим у свакојако] заосталосги, не
КУЛ-IУРНОСТИ, ПРИМИ-IИВНЗМУ, незнаљу, сујевеР1У, рђавим наВИј{аl\t~l" 
Истицало се да се "Ми 7Iюраl\'IO обрачунатн с МР;ШО:\I стољећа lСОја 
су БIlла прије нас" ,', 

• -Т-pel~11 Јt:ItШ)'~1 Цl\: li.IH, одржа!! HJlaje~1 НН!!. [Одlше, ФОjl:llУЈlIIсао Јс HCltc IJдејС 
Jtoje су IЩГОlIСШl'ана:IС 1Iопа СХIlатања: ПРОТJlII претпарања I1РОСПСТЈIIIХ раДШ1lН\ 
у "ЧIllIOIJIIIШС за просnје1'У", Зl1.'lОЖJlil за дсбlfро"Рt\ТJlза11lIЈ~ 11 деЦСlIтра:ШЗnЦllју 
IIУI{tНlOlЈсња I{Y:ITYIJII:l1 JI I1РО('Ш'ТО:'<1 
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Нов.и идејНО-ПОllНГИЧКИ заокрет упућивао је на дубље лроучавање 
посеБНОСIИ и слецифичности. Запостављана домаће искуство морало 
~e оживеНI. Потцењивање БЩ'атоr искуства Југославије КРИТИlювано 
Је као затварање хоризонта и дои\штско прилажеље ПЈпarЬИl\Щ 
ИС'Iица:rо се да се туђе шаблонско искуство сукобљавы с нашш:ама, 
матерИЈалним условима, са свешћу Iшју су Дости[ле i\Iace, с ОПШТНМ 
ПОлнтнчким приликама н ен:ономским могућноснн.ш. С ОВИl\'I је за
почело н пренспитиваље, праћено крптичким одбацивањем ранијих 
копирања, паСЈШНOI- преузимања совјеТСЮIХ искустава Ћилас је 
децеi\lбра 1949. кри-тиковао преIюђеље руских уџбеника у којима 
су се глорификовали СССР и Стаљин (уџбеницIt из историје су 
славили царсн:у политику), а мало писало о борбн Јулсних Словена 
или је њихова борба прvшазивана поr'решно, што' је показивало 
великодр:жавну поли'тику_ Превођење руских књнга се крајем 1949 
оцењивало као -rрошење папира. р .. Чолаковић је осуђивао шаблон
ско преношење искуства из једне социјалистичке земље не вођењеl\'1 
рачуна о ПОСI'ојећим разликама, Борис Кидрич је оптуж:ивао "слепо 
копирање праксе COBjeIcIcor' Савеза", мислећи на залar·ање совјет
ских инструктора за специјализацију стручњака, односно 'уситња
вање стручног профила, иако се такав тип стручњака показао као 
слаб у нашој пракси 

ВИЋЕНТИЈЕ ЋОРЋЕВИЋ 

БеоградСКlI УНlIверзmuеiii 1945 - 1950. годllllе 

Под окупацијом рад БеоградскOl' унивеРЗIнеIа је био прекинут, а у 
цеЛОСНl обновљен у пролеће 1945. године, при крају paIa 
ПочеIКОМ децембра (7) 1944 године, на КОJIарчевом наРОДНОЈ\'! уни
верзитету, одр:жан је први скуп студената и професора БеоградскOI 
универзитета поспећен народноослоБОДJIлачкој борби н Јкртвама с 
Универзитета које су дале спој е :ш:ивоте за слободу земље 
На свечаности су говорили: др Jebpe:r.-r Недељковић, др Синиша 
Станковић, др Александар Белиh, Слободан Пен:езић, др Јован Ћор
ђевић, др Стефан Ћелинео, др ПаВJIе Савић и др, Ректор Универ
зите-l-а у БеOI-раду ис'гако је да "Беor-радски унивеРЗJlтет мо_же да 
С'Ј ане ведра чела пред суд историје" и "да би се одужио светим 
жртвама, БеОI'радски универзи-гет ће напрегнути све своје интелек
Ј-уалне и ћ1Оралне снаге да оБOI'аТII ум II оплемеНII душу будућих 
нараштаја и да их оспособи за несеБIIЧНУ службу народу "1 

Овај састанак је истовремено означио и почетак нове e~e у ИС-I:О~ 
рији Беоr·радског ун:ивеРЗИ'I'ета, ере слободе и деi\-1Окрапче, у КО]ОЈ 
је наука могла да се развија нес!\'!етано, а студенти и научници да 
свестрано развијају своје СI'варалачке снаге у корист друштва .. 
Беor·радски унивеРЗИI-ет се одмах по ослобођељу Србије нашао. пред 
задатком да организује и прин:упи све снаге н све оне ко]и су 

i\-1ОI-ЛИ да помогну подизаљу кадрова неопходних за обнову и соцн
јаЛИСТJlЧН:У изградњу зеыље и да упорно, без обзира. на тешкоће, 
приступи организовању научио!' рада JI )l(ивота Он Је зато имао 
довољно моралне и научне снаге .. Њеl'ОВ пут, ПУТ упорне борбе за 
(;лободу и напредак, за независност Југославије, за слободу научне 
i\IИСЛИ и културе обележ:ен је xepojcKOi\I смрћу више СТО'Пlна 
:његових студенюа и десетине професора,:! 
Половином маја 1945. I'одиие, Гпавни народноослободилачюr одбор 
Србије образовао је од професора Беor-раДСКОI' универзитета Коми
снју за обнову Уюшерзитета Комисија је преузела привремену 
управу 11 добила задатак да предузме све неопходне i\-Iepe да се 
УниверзитеI што хитније обнови и оспособи за обављаље задатака 
у слободној земљи 
Стање Универзитета Н:Ш'llе'IаЈIO је Комисији разноврсне и хитш~ по
слове, Први услов за обнову caC'Iojao се у i\IepaMa за матерrrЈ~ЛНО 
оспособљавање факултета н установа У ]01\1 поrледу ваљало lе у 

I Борба", "ПОЩIТlша", Бсоtрад, 08. ДСI'е~tбар 19Н, 
: ::Борiiа", БСОЈ'рад, 07, 11 08. ДСI(С:lluар 1901·" стр, 1 11 ~ 
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:'.шqПli\1 Сllу'шјевиi'.'Н\ ПО~lен! сис изнова Јер, у '1'он:у другог спетскот 
рата, 1941-1944 Г~ДJlHe, бно је УНИI.lпен део универзитетских УС!"fI
нова, а ОКУПaIОР Је скоро сав инвентар апљачкао и оштетио 

По ослобођењу Есш'рада (20 ОКIобра 1944, године) универзитетске 
31 раде, ZlIaње оштећене, обновљене су и у ре.ж:нји самог Универзи
IС'I3, Веnе оправке вршило је МИНIJСl'аРСIВО f'рађевина Србн.iе~ Преко 
ОРI-шшзације Ј еДИНСТDеНQI' наРОДНООСJIоБОДIIлаЧlшr- фронта н СИНДН
I\:a-ra прнкупљен је Ј1зпеСIflН број н:њиr-а н распореliСН у одговарајуће 
библиотеке при ФаКУJI-rеIЛl'lЩ Поред IQI-a, извршена је и I(flдровска 
обнова БеОIрадскOI' унrrверзите'1а. Од 614 настапника Ј1 асистената 
36 је удаљено са УннвеРЗlпе-та з6or- сарадље с окупзторнма и КВН
СЛННЗIЕ\Ia :: 
у ЈОКУ ДРУl'OI- светско!, рата биле су потпуно униш-х-ене лабора'Iорије 
пољопривреДНОЈ-, Фармацеутског и хемијСIШI- ННСIл-rу'!"а, Али, бла
rодарећи ПО1\юћи коју је Беor-радски универзитеl добијао из редов
них буџе1СКИХ среДС'Јава HP Србије, 1946, године, стаље је донен:ле 
НОРIlНlлизовано, Иначе, током рата, Универзитет је НЗl'убио 71 инсти
тут до темеља разорен и УНИШ'1-(:Н с целокупним материјаЛОI\'! Нај
горе је прошао Пољолривредно-шумарски факултет. Немци су згра
ду залаЛИЛII а целокупни шшеН'Iар, са 60.000 Iпына и 13 института, 
је изгорео. 
Универзитету су највише неДОСl'ајале књиге за природне науке, а 
из Загреба је добијено 1'РИ вагона намештаја, један вагон хемика
лија и нешто КЊЈпа Кљиге на поклон добијене су из Москве 11 
Братиславе,:1 

Маршал Тито је 29, ilIapTa 1946 I'одине примио ректора Београдскоr 
универзитета др Стевана Јаковљевића и Председниш'I'ВО Народне 
студентске омладине и Акционог одбора СIРУЧНИХ c't-уден'I-СКИХ удру_ 
:жења ВИСOIПIХ школа и академија Том ПРИЛИКОМ Тито се интере
совао за обнову и рад! БеограДСКОI- универзитета KOi\H:~ је као свој 
дар предао 50.000 динара На крају разговора рекао је: ,,)Келим 
вам успјех, дру:же ректоре, са вашим ђациыа, а њш\ш препоручујем 
да све снаге баце на учење. Наыа треба дос! а интелигенције, не:маl\Ю 
довољно кадрова, а то нам много Cl\IeTa при обнови, у нашој инду
стрији, у нашој пољопривредк Очекује:\! од вас да ћемо усн:оро 
добити нове кадрове, Врло сам задовољан што чујем за велики 
одзив наших студената, а да даду све да лреброде тешн:оће Омла
дина - то је наша будућност",'; 

У току јесени 1945. године на БеOI'радски универзитет уписала се 
11 398 студената" Школске 1946/1947. године било је уписано око 
18.000 студенюа. Број редовних студената школске 1948/1949 године 
износио је 22.560 студената, а ванредних 5335,6 У летњем семестру 
1948 rодине било је уписано 19.191 редовних студената а 4,826 ван
редних, На акаде1\IијаI'lIa и ВИСОКИЈ\'! школама било је уписано укупно 
249З6 студената Од тог броја у организацију Народне студентске 
Оl\tладине било је учлањено 16,081, или 910/0 студената 7 Наредне, 
ШIшлске 1949/1950, године, било је уписано он:о 24.000.1:1 
Прва предавања на БеOI-радском универзитету почела СУ у мају 
1945 ['однне, и то на Медицинс!<ом фш{ултету Те године радили 
: ИСТО, 22. :цај 19-15. СТР. :1. 
ј ИСТО, 30. ;\щрт 19.Ј6.. стр. 1 
I ИСТО. 
• "НаРОДНII студеltТ", Беоrрад 26 фебруар 1916. ('тр. З, 
; др ВпllСIl1'llје ЋорlјСlщll, Н:о:'tIУlшеТII'IIЩ нартlfjа Србllјс 19~5-1952. rодшrе, Беоr-рад 
1977. tОДIfН(', РУI(ОП1Н', ('тр. (ј91. 
, Нето 
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Is.ИБЛИОТ!ЕRА 
ГРАДА БЕОГРА,Џ 

<.;у још Ве'теринаРСЮ'I, Правни, ПољопривреДНО-ШУi\'ШРСКИ, ФИЛ~ЗОф
СКИ, ФаРil-taцеутски, Технички факулте.r и ЕКОНОМСКО~I:Оi\'1еРЦИЈална 
висока школа, Филозофски факулте'I' Је 1947. године оио подељен 
у два посебна факултета: Филозофски и ПРИРОДIIо-математички 
EKOHOil-Iско-комерцијална висока школа претвара се у Економски 
факултет, а Пољопривредно-шу_ыарсюr фш{ултет дели се у два фа
l{ултета: Пољопривредни н illумарски, Универзитет Hi\ta, дакле 17 
фаКУЛ'Iега 

КОIllIпеl' за школе и науке при влади ФНРЈ донео је rIOче-rкоl\t 
aВI-ycTa 1948, I'одине одлуку о реОРI'анизацијн свих факул-rета у 
зем љи-, Поред ТOI-а, КОМИIt:'I- је у сагласности са председником Владе 
ФНРЈ, прописао н Правилник о настави на медицинским факулт~
'Iи:м:а у '-нн'авој земљи према коме настава на њима убудуће траЈе 
5 !'оДина,!I 

Београдски универзитет је био ОРIанизован на тај начин што су из 
љеговor' састава издвојени Технички и Медицински факултет и 
створене: Техничка велика школа с АрхитекI'ОНСКИМ, r-рађевинским, 
Електро-rехничким, Рударским и ТеХНОЛОШIПIМ и Медицинска веЛИl{а 
шн:опа с Медицинским, Фармацеутским и СтомаТОЛОШКИi\I факул
Је-ЈОМ који је формиран почетком Шl\олске 1948(1949, године .. l !) 

На новооснованом Природно-маЈеМaIИЧКОМ факултету основани су 
одсеци умеС'ЈО дотадашњих I-рупа, и то: матемаТИЧКО-ФИЗИЧЮ-!1 xe~ 
мијски, биолошки, геолошки и I'eor-р?-фСКи. Биоло~ки одсек имао 
је неколико rрупа: ботаюrку, ЗООЛОГИЈУ, фИЗИОЛOIИЈУ, а геOI'рафски 
одсек добио је Физичку, геOIрафсlCУ II антропогеографску и групу 
реr-ионалне I'еor-рафије 

Према C'IapOM правилнику, студеНЈ-Н Правно!' факултеrа одлучивали 
су се у 'f.le'I'Bp'I'oj години за правосудну или ПОЛЈпичко-администра

Н[ВНУ rрупу, Новим наСIавним правилником ове групе су биле уки-
нуте па је заведена јединствена настава,. ,.. 
После рата, на БеOI-радском унивеРЗИI'е-~'У, наЈвећу :fЛОГУ у оанови 
и раду одиr'рала је КОМУНИС'I,ичка парТИЈа ЈугослаВИЈе, Савез кому
нисr-ичке омладине Југославије и Народна студеНЈска омладина -
основана на општој конференцији С1удената Беor'радскOI- у~ивеl?
зитета 20, јануара 1946, године, н::ао и ЈIИС'{'" "Народни С'Iудент КОЈИ 
се појавио 26 фебруара 1946. rодинеН 

На опш-rој конференцији студената БеОI'радскor- универзитета рас
прављало' се: "О задацима студената" (реферат j~jepa Ко~ачеВ~1ћ) 
ЈОЈ "О орr-анизацији народне студентске омладине (~ефеРaI- Pa.11~0 
Томовић) .. После ДJIСIi:усије по рефератима, донета Је РеЗОЛУЦИЈа 
која наговеш-rава да је први н најосновнији задатак студената да 
добро уче како би се изграђивали у кадрове неопходне народу 1-1 

држави, То је мorло да се постигне само већОI\I радном ДИСЦИПЛИНОМ, 
учењеl\I по круясоцима, орr'анизовањем курсева и семинара, редовним 

полагањем исш,па, штампањем и расподелом књига, организовањем 

библиотека JI читаоница. Одлучено је и да се, стварањем радних 
БРИI-ада по факултетима, убрзају радови на обнови института и 
llабораторија, зr-рада JI учионица, како би се што пре поБО1Ьшали 
УСЛОВИ за СТРУЧНН рад 

• "СJlуж{iСIIJl .. тет ФIIРЈ", БеОI'рад Н. narYCT 19~8. 
.. в. ЋорЈјСЩlћ. II.р, стр. 692, 
11 ДраrаlI АлеКСIfIi, "НЈ\РОДIШ студент" (1946-1948.), БеоrрадеЈСЈI УlllшеР:lIIТСТ у предw 
paTJlO~! периоду, ЈШРОДIIООСJIоБОДIIЛЦ'ШОМ рату 11 револуциЈII, Беоrрад. 21. Јануар 
19~Б ('ТР, 292-298, 

17 



На конференцији је :Ја председника Народне СlудеН'I"ске ОЫ!I<.1ДIНIС 
БеOI'раДСКQI' универзитета нзабршш Вјера Ковачевић, а за секретара 
Бранимир Ј анковић. 1:! 

у {оку 1946 године Народна студеНIСIШ Qi\lJ!аДИШl суделоваJIа је 
aKHIВHO у обнови н изr-радљи З€!\'IЉ('. Подељени у ОСШl радних бри
{-ада, ОД којих су -Ј-РИ прor-лашене за ударне, 2:500 студената 6ео
r-раДСЈюr- унивеРЗИ'I'€та раДИJlО је на Q1'MIaAHHCKOJ прузи Брчко-Ба
НOIзићи н Посавском l(Elналу.I:1 У {ОКУ 1947 rодине .у раДОВИl\ta Ш.l 
о:младинској прузи Ша;ш:щ-Сарајево, )КеJlе~нику, ПИОНИРСl<ој ПРУ~ЈЈ 
У Кошутњаку и ДРУПII'I'! раДОВИi\Ia У наШОЈ з,:"'!љн учеСТПОВElНО Је 
6350 студената Око 350 студената лросrшшено l'? удаРНИUИl\'1а. преко 
1 000 похваљених, а 18 је ОДJIНlшвано орденом рада,11 
Збор студенаЈа Бсш'радскuf' униаеРЗlнеI'а ПОВОДОМ избора у Народ
НОЫ Фронrу Србије, на KO:\H~ се окупи НО око 10000 СIуденаТа, одр:асан 
је 26 OlпоБРQ 1946 rодине, На збору су г~нюрнлн: Моша ПИl<це. 
др Стеван ]оковљеВЈЈћ Jt Вјера Ковачевић,l,' . 
СтудеНТСЮ:l омладина БеorраДСКОI' унивеРЗИIета ,Је токо!\! O~HOBe I! 
социјаJIнстнчке нзr-радње земље Д<Ј.ла веЛНЮI допринос СВОlllМ до

бровољним радоы н ОРI'аниза ТОРСЮ{?lI епосоБНОС'IIП'iIa 

С почеТКОi\I рада Беоrрадског уюшеРЗИlеНI,. tШI'ање :lштсрнјалнс 
поыоhн СIудеНIИ;\Ш I! ЊIIХОВOI снсштtl,lа било је озбиљно I'реНlраио 
Ol~ crpaHc универзитетске упраЕе II др:жапне впас'!н. Први ДШtoВl1 
с;удена-IQ 11 СI)'деНl'киња отвореНII су 31 l\-шрrа 1946 rодш·rс lli 

у -току школске 1945/1946 Iодине стипендије је у:апшаnо 800 CIYД~
ната Беш'раДСКОI' уиивер::нпетt1, а ПО'IПОрНО удру;,кење подеЛИ!10 Је 

2700000 динара као ПШllOћ сиромаШЮ-{l\~ СlудеIПI,Il\Iа Око 960 студе
ната БИIIО је у студен-rскиы ДОi\юшша 1, Већ школ~ке 19~6/1947 го
дине бшlO је 2,500 c-т-уденаЈа с просеt.~НО~I стнпеr·ЩИЈQ;\-I 1 :ЈОО динара, 
а у 1948 години добило је стипеНДИЈе ЈОШ 6,240 сrуденщ'а, Према 
Радовану Лалиhу, крајем 1948 I'одине, би по Је 11,600 сгипенднсл] 
у сrуденr-СЮ,IЫ менза?l!а хранила се 7,703 С'I-удента 11; А 10, септембра 
1948 године, први пу r у hc-r-оријlI Беоr'радскш', уш-шерзи;'е'lа, 25 рад
ника из Бешрt:iда JI шеСI радника lIЈ КРШ-У.lевца оравари, ме
талци, ко:ш:арцн, rекснrлцн, i\шхш·нrLЈарrr, II'IД., УПl1сали су се На 

разне фаКУЛ'IСlе Високе 'l'ехннчке школе у Београду БИJlIf су -ГО 
" е Р'" - 111 свршени учеНlЩН ШКОJlС за ОПШ'IС ооразовањ· "дНlII\.a 

Одлуком Савезне Владе, Kpajcl'II школске 1947/1948 године, yc-ra
новљена је у нашој земљи обавезна летња пракса за редовне СЈУ
ден'те свих уннвеРЗЈнеIа. високих шкопа 1-1 саi\юс-r-аЛН!IХ факултета 
Обавезна лраI{са lрајала је ;чесец дана за вреые ШКОJIСКQI' раСПУС'Iа 

Ј{ врши fШ се у држаDНИi\I надлеIl.lIВl1ыа, УС'l"Ш-ШDш\ta, лредузећШ\Iа, 
l·raУЧI·IIIi\1 Ј! С'l'РУЧННЫ еюшаыа, на ]ШЗНlШ радовима, у пољопрнвред

НlШ, сељачюш раДНИi\I ЗQдруr-а;'l-Ш II ДРУI'Иi\I СШIЧНIIl\l УСI'аНOIШ1Ш1 

у С'Јварн, сваки С'lудеНI обављао је прш{су на ОН.ОМ paAHOi\I ыеС1У 
које је ОДI-ОDарало позиву за које су се на С'lУДИ,lШШ припремали 
И поред неДОС'I а {,ака којll су испољеНЈ[ у њеноы орr-шit!зовању, ова 

пракса дала је плодне реЗУЛ'I'а"rе 

1: .. Борба", Бсо('р.lд, :и. јануар l!H\i, C1"l1, 2. 
"ВЈСРН I\OU:I'JeUllli, "Бориа", Бсогрљ\ 21, Ol,TO(j"p 1946, стр '1 
11 Нсто, "Борба", Београд, 1. деце;нбар 19.Ј7 
11 "Борба", БсограД, 2ј. О1{тобар 19"1G~ стр. 1-1. 
" Псто. _ 
11 Вјсра l{опа'Iеllllll, "Борба", Београд. 2ј, ОНТОЏајЈ 19,16 стр. 
1> Борба", Београд 19, деЦС:'>luар 19-18, стр, 6. ~ " 
11 ii:CTo, 11. ГСПТС;НU:lР l!НII стр. :1 11 1:1, ('I!IIТСШШј) l!ј,111 стр 
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у ШН':ОJIској 1948/1949 ГОДИНИ, од укупно 22,000 редовних студената, 
било је 11 ,080 стипендиста (што у просеку износи 50,540/0) којима 
је у току године нсплаћена сума од 210238.310 динара. Највећи 
број c-r-ипеНДИСI'а ИЈ\tallИ су: ПРИРОДНО-J\Iатема-гички факултет - 760/0, 
Рударски - 71%, ПољопривреДНО-ШУ~IaРСКИ - 690/0, без Новинарско
диплоыаIске високе школе и Др:жавног института за физичку кул
IУРУ I'де су сви студенти били c-пшендис'I"И Најмање стипендија 
примали су С1удеНПI Фар:tl'Iaцеу-rског факу.лте'I'а 280/0, Архитек
ТОНСКОЈ' - 320/11 И ФНЛОЗОфСIШГ 3611/0,:!0 
Висина СI'Јшендија била је од 1.500 до 2000 динара, а незнатан број 
спшендија износио је преко 2,000 динара, Сl''УдеНП[JIiIa н:оји су били 
ожењени н имали породицу даване су стипендије у појединим сл у
чајевима и преко 3,000, Просечни износ стипендије износио је 2.057 
динара }шд савезних установа, у HP Србији 1.594 динара, у ДРУI'им 
републикама 2,088 и код војнпх стипендија 3,000 динара, Највеhи 
просек стипендија и!\taли су студенти Филозофског факултета -
2,240 динара, ПОТOi\I Архитектонскш" факултета у просеку - 2 .. 264, 
ПравнOI' - 2,192, Природно-матеиатичког са 2,170 динара, ШIшлске 
1949/1950 I'одине од око 24000 редовних c'I"yAeHaT<J., С'I"I1пендије је 
примало преко 5011/0 
Стипендије су пре1еж.но додељиване преко Министарства за науку 
и културу HP Србије Поред уредних платиша било је и појава 
да стипендисти Аутономне Покрајине Војводине и Оr'ласног народ
HOI- одбора Косова и Ме"IOхије не добијају на време своје спшен
дије_:!! Питање сншендирања студената било је обухваћено и Ре
золуцијоы Трећет' пленума ЦК КПЈ, децембра 1950. r'одине Ова 
Резопуција је пред читава ШКОЛСIВО поставила изузетне задатке, 
па је и партијСICJ1Ј'1'I ОРI'анизацнјама на БеОI"радском универзитету 
било на.ложено да проанализирају свој дотадашњи рад "да уоче 
своје r"решке и пропусте и да на основу свега 101"a, а у вези с 
предстојећим задацима, мобилишу своје чланство и правилно I'a 
усмере ,"22 

У низу зада-r-ака који су били пред партијском организацијом и 
организацијом Савеза студената, најва:жнија је била борба за lсва
шпет студија и знања, У том циљу биле су заступљене фОРl\'lе рада 
научних I'рупа, семинара, објављивања радова у часописима и збор
ницима, стручна и ПОЛИТИЧКf} предаваља с дискусијама а развијана 
је и борба мишљења Поред "тога, настојала се да се у границаl\Ш 
i\Iогућнос'I'И развије интерес за изучавање страних језика. јер се 
без ТOI"а нису могли замислити образовни и ВИСОКОСТРУЧНИ кадрови 
школовани на Беor'радскоl\Т универзитету, тада највећем изворишту 
ВИСDlШСТРУЧНИХ кадрова за чvпаву земљу У току 1947, године 
форыиране су 54 научне Ј-рупе у којиыа је радило 450 студената, 
а у "lт{у ШКОJIске 1947/1948 .. године дипломирало је на Универзитету, 
ВИСОКИМ школама и академијама 620 CTyдeHaTa_~:1 
у јануаРСIШМ РОНУ 1949 .. године пријављено је на Београдском уни
верзитету укупно 43.000 испита, Од свих редовних студената испите 
је поло:жипо 660/0: на ЕIШНОМСКОМ факултету - 660/0, и на Фило
зофском такође, на Природно-матеl\Iатичком факулте'I'У - 64tl/o, на 
Медицинском факултету 59%, ИГД Од положених испита, на чла-

:. Владаll ПnIIТIII., "лаl.lТllјСЮI II:lДIII!l{", Београд, .;, апрюln 1950. {ОДIIНС, стр. 2. 
~I Исто. 
~: А ЦК СКЈ heper-JlСТРОШ1НО, 

~I "Борба" 19, деце~lбар lM8~ стр. (ј 
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нане, КПЈ долази 70-800/0, а на неким факулн~тима и нзнад 80Н/н 
То је био слуt.raј и С руководећим партијс]п!l'I[ Ю1Дром Партијсн:е 

~р~;~з~::~!~Il~:~е о~~~'=:;IЗ~~И~~љВ~~~~~:Ье С;[ ~~~I~~':,~;~:'1~,~:~~,~'a а у CT~~~:~~~ 
испит HOIl'1 року 

Да би се кваШllет- Знања подю-ао на 1ЗИШII ННВО, парrнјсн:е II Oi\1JICl

динсн:е орr'анизаЦJlје на БеOI'радском универзитету фОРi\Iирале су 112 
научннх [рупа са 973 студента, Научне трупе су до априла 1949 
I'одине припрег..шле 74 орнrннална научна рада, који су чинши пред 
сr-уден-гима по ФаН:УЛ1етиыа, а ПОТШ,1 објављивани у зборницнма, 
наУЧНИi\I чаСОПИСIIма и ШТiJ.i\-1ПИ.:::'! 
ПО аулџма Факулте1а БеоградскOI' универзин~та били су HCIaKHY"I'1[ 
разни графикони, пропar'андне и аппацноне табле, I-Ьихова I'лавна 
тема је била широка мобилизација С1удената за школски и ван
ШКОЛСIПI рад По предворјИi\-ra II ходницима били су ИС'I-ШСНУТI! нзвО
ди У виду парола из говора партијских и др:ж:аПНIIХ руководилаца, 
које су се односиле на НЗI-радњу и одбрану земље, на ствараље 
нових кадрова, на подизање ICваЛЈпеIа наставе и улоrу науке Ј[ кул

туре У изградљи социјализма 

Сгуден'lИ Беor'раДСlшr" унивеРЗlпе-I'а ОПJlеi\-tењивали су свој рад у 
првом реду на мнorобројНИi\1 крулюцима и дебаI-ННМ клубовиr.щ, На 
свиы ФакулrеIлыа до ·IаНЧИIIа је бно разрађен систсм кру:жока 
Н)ихова IycTa мрежа захватаl1а је свако I'ОДИШIе, сваки Cel\'IecTap 
и сваку ИСШ1'Iну групу посебно Било је великих кру:нши:а .у које 
су улазили сви студеН"НI, слушаоци истor предмета у ИСТОi\! семе

СТРУ, Оваи:ве I'pyne водили су оБJIЧНО Н[lсrС1ВННЦН Н/Ш ЊИХОВiI аси
стенти н у ЊИl\Щ се разрађивао М<1I'ерија!I пређен на рсдовноы часу 
ПОСЈојаJIИ СУ кру:ж:оци и сн 5-6 СI'удснага који су се узајаl\IНО 
ИСПОМaI али у савлађивању [радива Таюзи кру:жоци одр:нсавали су 
се свакодневно и ЕЫIма су били обухваћени сн:оро СШI студенн! 
Посебну улшу иr-ралн су деба'!нп IСJIуБОВII који су постојали при 
СВИМ фаКУЛIетима У ЊНi\Ш су сс Р[lзрађнваJIИ СТРУЧНII проблеМII, 
аJlИ и 'Iel\'!e из ОПШ'lеr- образоваља и културе Одр:жане су дискусије 
о те1l'тама: "СоцијаЛИСIИЧКИ реализам", "YMC'"IHOCT квалитет и укус", 
"О фИЛ1\lској Уi\Iе'IНОСТИ 11 филмовима", "О сликарству и najapCI'BY", 
"О музнци," "О развоју романа I<ОД нас", "О зрачењу", "О пошI'о
ваљу i\Iеђународиих УЈовора", ИТД 
Подаци са свих факултета говоре о интеН:ЩВI-IQl\I раду l\ШРКСНСЛltI
ких крулшка, о СИС1еl\la-rСЮIi\! вежбаН~IIl\ta н уредном обављању пред
sо,јю,{tше обуке, о учешћу на ПРВQi\шјСКН!\I С:\IO'rраг..ш н парадама 
ЈI i\ППИНЗИi\Ш, те бавље:њу ФИСКУЛ1УРОl\l На свиы Факулте-1има ре
довно су одр:жавана таюш-{trе:ња у фудбалу, lюшаРЦII, одбојци, а-r-ле
-НЩН, СТОНОI\l {еНIIСУ, шаху, н др 

ПОl!НIJlЧЮI рад на БеorраДСКОl\I ,УШIВеРЗН1ету, B!-Iсо.ЮШЈ школама 11 
акадеl\!lfјаыа је био. периоднчан (сеыеСlралаи) н ОДВIIјао се ДОС-I-а 
lешко збот' природе самих СIудија 11 повре!\1ене ОДСУТНОСТII СЈудената 
са факулrеIа 11 ВИШИХ школа l\ЈlеђУIИМ, н:ада су била на днеВНО"'1 
реду ПI'I'I'а:ња од судбинскor' значаја за нашу земљу 1I љене народе, 
СIуденrи Ј[ наС1авницн Беоrр[щскOI" универзитеf'а показали су 1\10-
БI-IJIНОС'I, зреЛОСI ![ ОДЛУЧНОС1 У одбранн наше револуцИiе и самО
cBOjHOI пута У социјаЛИЗal\1 
Парr'нјСЮ'l щ;:-rIIВ БеOI'радскor' унивеРЗllтета, на СВО"I caC-IШШУ од ЗО 
јуна 1948 rОДI-Iне, ПРОУЧIIО је резолуцију ИНФОРЛШЦIIОНor бироа о 

н "партије"" IН\ДШf1>:", БеОГР::lI1. 1. аПРII:1 НН!Ј. ГОДIIНС, t'Tp. 11 

:ш 

.. 

Сlању У КОl\lунистичкој парнфоЈ ЈУl'ославије и из)аву ЦеН1'ралнor 
комитета КПЈ, те донео једногласно Резолуцију КОЈУ Је упу'гио ЦК 
КПЈ У њој одбацује све ОП"Iу.жбе против ЦК КПЈ н љеговог руко.
водства Поред Ј"ога, партијски акн!В БеОI'радскOI универзItrrе1'а 
упутио је 11 ПИСi\IO ЦК КПЈ у коые се, поред ОС'Iалor-, каже: "Дубоко 
смо увређени неосноваНИ1\! и;левеr-а!l'Ia које се приписују нашем Цен
тралном КОМИ1е'I'У и нашој ПаРНlји" :!.; 
Исто су УЧИНI,ше и партијске орrанизацнје БеОI'радскOI' универзитеI-1] 
које су после својих састанака, такође, упућивале писма ЦК КПЈ 
коме су давале подршку и ЦК СКП (б) коме су упућнвале про-rеС"l 
Јбor Резолуције Инфорыбироа СтудеН1И су позвали чпанове КПЈ 
н СКОЈ-а да будно чувају једннсгво Партије JI народа, Они су за
једно са својИi\I наставницима I1с-r-ицали своје увереље у победу 
нснше и праведне С1вари 

ПочеПСОi\1 ОК'Iобра 1948 године, одр:апlН је Пленуы Универзитетског 
одбора Народне С1удентске Оi\Iладнне Беш-радскOI" универзитета, ви
соких школа и академија, који је на основу IIСТОРllјских одлука 
ПеIОI lсоюреса КПЈ, закључака Х плеНУi\ta ЦеН"I'РUЛНОГ- већа Нuрод
не омладине ЈуТ'ославије Ј[ до'rацашњеI' ИСКУСI'ва одредио даље за
да-н;;е у ШКОlIској 1948/1949, r-одинн Пленуы је, поред 'I?I'a, упупю 
ОШ1ар nporecI' проr-tш юrеве'I-ничке Ю.1i\-Iпање II ла.ЖН КОЈе су дола

:шле из зеыаља IIc-r-очнor лш'еР<1 ПОВОДОiII резолуције Информбироа, 
а уједно пру:ж:но пуну подршку Цен-rраЛНОilI КОl\1!леl у КПЈ с Јоси-
ПОiII Брозом ТIПОI\I на челу.:!!! . . 
ПОВОДОМ спајаља СКОЈ-а и Народне о;\шаднне ЈУI'ОСЈIaВИ,lе ,У )ед:ин
ствену орr'анизаЦlIју, 05 деце:i\'1бра 1948 I'однне одржана Је ЗаЈед
ничка конфереНLIија СКОЈ-а 11 Народне ОЫJIадине БеOI'раДСlсоr" уни
веРЗI,не-I-а на којој је разма'I'ран нзвеШ"I"ај о раду Народне омладине 

на УюшеРЗЈ1Iету :ш школску 1947/1948" годину н задпцИ у вези с 
пеl'ОГОДИШ:ЊНМ ПЈ!аноы 

У БСOI'раду је, 24, децеi\1бра 1948 године, свечано обележена Сl'оде
се"lоТ'одишњнца Беor'РсIДСКОГ унивеРЗIнеr<::l, пр!! чеl\IУ су говорили: 
Ро.дољуб ЧОJIаковић, l\1илка Минић, др Александар Белнћ, др Сте
ван Јаковљевнћ 1I1Д 

Од 1945 Iодине до краји 1948 на БеOI'раДСКОi\1 уннвеРЗИIеl~ IIзда':о 
је 2З9 уџбеника н 137 скрипа'l'а, Међу ОВИi\-I издаљима, наЈвећи Је 
број орнr'нналних радова професора Универзите1 а, пнсо.I(J'lХ школа 
и академија 
Високо Шl{:ОlIСIВО у HP Србији знснно се развило у периоду 1945-
1950 ГОДJlне Прошнрила се љегова ма'Iсријална база, повећао се 
број факултета и виших ШКОла, професора н с [У деНа-Ј а, У I оку 
l.ШCQлске 19<17/1948, године ДЈ!Плшшрало је 1Iа УнивеРЗIlтету, ВИСОКИМ 
ШКОЈЈаыа I[ академнјШШl 620 студената ~7 Савез студешн'а, СКОЈ н 
КПЈ, lШО ДРУШIвеНО-ПОЛН'Iичке орr'аИИЗUЦf1је, допринеЛII су да се 
сваки Сlудент у току студија формира као друшнзено Clк-ншна 
ЈШЧНОСI с праВНЛНИi\-I потлеДИIl1Cl на CBCI да .се ваСПlII~ва .у духу 

социјалнзыа 11 gК1ИВНШ однос .. , прсы<.1 СОЦII\аЛНСВIЧКО\ ЈIЗI-раДЊJI 

зеi\lље 

На БеOIраДСН:Оi\I УНllDеРЗНIеlУ ШКОЈЈСI\:С 1949/1950 rOAllНe Зi:1ВРШIIЛО 
је курсеве и 1 О студената и наставника који нису били чланови 
КПЈ, ШIО I'ОВОРИ О елас-rичнос-н! фОРМС ндеолошкor рада на Ун и-

~. А ЦI\:. С 1\:.1, IICIICrJlCTII0lI<tJlU; "Борuа", БСО[јЈ:lД, 1 ј:,·:1 19·18, 
,. Пето 
:' П, :г.орIЈСIШЬ, JlIЈ 
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веРЗИ'Iе'ту Политички рад на БеОf'раДСКОl\I универзитету био је у 
периоду 1948-1950, године живљи него раније, Конференције и са
станци друштвеНО-ПОЛИIЯЧКИХ орr'анизација били су далеко садр
лсајнији и чешћи 

Као носилац најзначајнијих ПОЛIПIIЧКИХ акција и као организатор 
непосредне политичке акпIВНОСТИ на БеограДСlШIl'I унивеРЗl1теIУ у 
решавању и:ључних ЖИВОТНИХ проблеЈ\'ta, организације и руководства 
КОМУНИС'IJ,rчке парr-ије Југославије, а у оквиру ње и Комунистичке 
партије Србије, на овој високошколској установи с веШШИi\I рево
луционарним традицијама, боr'атиле су свој садржај рада н Z\tетод 
деловања. 

22 
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ЉУБОДРАГ ДИМИЋ 

YllllGep311iйeйi 11 КУЛйlУРllа ЙОЛlliUllка 

Обнова IItaIеРlIјалноr и духовнOI Ж.ИВОТCl У Србији ОIIlOчела .ie са 
љеним непосреДНИl\I ослобођељем За Партију је брза економска 
обнова значнла бр;,н:у сrабиш[заЦlJју ПОЈ1И'I'ИЧКОГ СИС'Iема ИС'Iовре
мена, обнова привреде није се могла замислити без ОПШIеr' народнOI 
напрен;:а, који је обухватао и Н:УЈИУРНН :аПШОI Формнрање и спро
пођење културне ПОJIJпике није био, од остале обнове, одвојен II 
засебан процес Она је, као О:ЖИDљавање КУЛIУРНor н просветнOI 
:ЖИВОI'а, била саставни део промена 1\:о.1е су наС"гале у ДРУШIвеНОi\l 
:животу н део партијСКОI прогрю'ICl социјаЛИС'f'l'lЧlшr преобршкаја 
ДРУШIва КПЈ је као основни циљ у области културне полиrике 
ПQСlаВJlJrа IlреВ<ЈЗllла:ж:ење наслеђене ку 11 {УРНС :шос 1 аЛОСIJt. ради
калну деl\1Ократизацнју Н:УЈнуре JI JlИlШllдаЦlIју свих н,цеолошких 
ост-атака прошлост-н У свести широких радних l\'lНca и љихово ваСIlJl

lање у ДУХУ социјШШЗi\Ш, Беш-радски универзитеI као наiвиша ПС
дагошко-просве-rна, научна н културна УСIанова, бш-сне и дуге тра
диције (њеrово ницање је у Великој школи основаној 1808 Ј'одине 
у јеку српске реВОЛУЦl1је) ЗD.узи:\що је у Јој Н нш:вој кул Iурној 
политици ПаРlије посебно место 1 
Ушшерзитеr је, анr'а:ш:овањем СВНХ својих НtiУЧНIlХ, JI шнелеК-l'уал
I-IНХ cHara, добио посебну кул'rурну IIIИCHjy, н ОШIII'еобразоIЗНУ, идео
лошку н економску ва:ЖНОС"I Из његових ау 11а r'ребало је да излазе 
високООбразовани и квалификовани н:адрови свих профила преко 
по I-ребннх зеМЉЈ[ опус Iошеној ратом, У љеговим ИНСТН-ТУ'I има и се
ыннаРИ1\ta -r-реба1l0 је да се ствара нОв ,,1\ШРКСИС'I'ИЧl\И НаСIавни 1\:а
дар" Il научни ПОД1\Iладак предан соцНјалистичко.l НЗI'раДЊII, Научне 
Ilc'rHHe било је поrребно СIави-ги у СJIу;,н:бу HOBOI' Ж.нвоrа. кроз на
СIПВНН процес обоганпн ум н ОГlле7l1еННIII душу будућих I'енераЦllја 
студенша, васшнаВClIЈ1 "новос СОЦ1rјаЛI1С1 нчкOI' човека":.! OIBD.p~Hbe7l1 

, ОДllуltО:l! од 1. HOIJC:llupa 19Н [(lДlI!IС [дан!!и ШlIНIдIIООСlIОUОдJlд:l'IЮI одбор СРВl1јс 
одрсдно јс H:O:lIIIClljy за обноnу УЮIIIСРЗIIТСТЈl еа '1:1дnТICО:l1 да "УТIJРДИ стаљс на 
Уюшср:щтсту, да IIОДIl СВС nОС)lОIJС :'\-'IIIШСРЗlIтста 11 JtрС)"З~Н! СВС :llcpe за 0(11011)" 
УlllшеII:штста". А. С, фОНД РСli:торат БеограДСltoг ушщеРЗlIтста, I{O:lIllCHja за обllО· 
IIУ фасцшош 1 ДOl{. 905/15, CTD. 1. 
~ АIШДС:lшја СТУ!lсната 11 профссора БсограДСl{оr УlllшеРЗl1тста ПОСllсllСIШ народно· 
ОС.'IоБОДllllа'lltој борби, ПОlIIIТIIIШ. 8~ 12~ 19-И, стр, 3; БсограДСЮI ј-'ШШСРЗIIТСТ чува),с 
ТСI\ОnlШС нашс борбс, МлаДII борЈ.Щ. 111, 12. 19·.\<1, СТР" 2; Ушttlср:щтст JlocnclIyjc 
ЩЩДС~lIIју lIародltоосдободltШl'шој БОllБll, r :Iас, 3. 12. 19.Ј.1. стр. 7; профеСОIIИ 11 
CTYOДCllTlf Београдс!{ог УIIIШСРЗIlтста одржаml су CHc'lallY анаДСМllју НОСIlсћСIIУ 
Ш1РОДIIООСЈ!ОUОДШIa'шој борбll, Оi'lIШIДII1Ш, Н. 12. ШИ, СТР. 5; ПрНОIЈ11ТСТIIОСТ OCTDa· 
рНDања TIIX задатшцl. IlОl1еIЩl1t1Ј1С СУ lIазорнс JlОС.'lСДНЦС рата У !t:o~le је, поред 

~1!~~~lrl~~a~j~loe!l!l U;~~:~;lc;:;~~.~~~~~l!ja нзгубlf.'I:1. н OI{O 900011 струЧlIllХ l;:аДllоnа 11 IIЈ)ll и 
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својих враЈа ма'Iурантиыа раЗНI1Х 1'0ДИШlа, СIаРИi\l и НОВИМ сжуден
тима, ђаЦИl\Ш различитOI социјално!" порекла, учесницнма НОБ-а, 
деци чији су РОДИIељи :жртве фаШИСТИЧIШI' '!'ерора, ОДЛИЧНИМ уче
ницима, у складу са ОПШ'IОМ: културном политиком Партије, Уни
верзитеI је -rреба.ло да кроз maCOBHOC-I разБJlје дуr'о ПрИСУIНУ појаву 
принудног задр:;;кавања СIаНОВНИШI-ва на ограничеНО!l'I степену ду

ховнш- развитка, каракrерисrич:ну за раније режиме_:! 

У исто време, кроз културну политику, Универзитет ,је требало да 
се ЧВРСI'О веж:е "за живот", да постане нераздвојни део ДРУШ-I-ва 
у коме је руководећу УЛOI-У имаrIа Партија. 
Овај рад представља покушај да се, покрену сш\ю нек<.1 пнrања lсоја 
сведоче о сложеНОСНl односа ове rрадицијом бor'а1е установе н кул
-Јурне ПОЛИЈике Парrије у ГОДНI:Ial\Ш 1945-1948 
Уништене универзитетске зr'раде, заводи, институти, сеј\1ИнаРI1, ЮIН
нике, лабораторије са развучеНИi\1 и упрошћеННl\I инвенrаром, по
паљене, проређене и десетковане бнбЛИО'Iеке, опљачкане научне II 
уметничке збирке, заувек изr-убљени вредни рукописи JI ретке књи
ге, то је била cIBapHocr, готово обесхрабрујућа, са којом је Бео
r-радсн:и унивеРЗНI'еr дочекао слободу Пре1\'Ш раСПОЛОЖИВИI\1 пода
цима укупна 1\штеријална ште'Iа нане'1а Универзrпету изра:жена 
цифраl\Ш износила је 330870353 предратних динара КУIIтурна ш-r-е'1а 
није се мш ла изрази-ти бројкама, процеНИIИ, !:IИ-П[ надон:наДIlII1, I 
у 'I'аквом СI'ању УНIIверзитеI' је једино уз велика ыаI'ериiаЛllа ула
Г8ња MOI'ao да ОСI'вари задатке које су КУЛ'I-урна ПОIIНТИI<fI н ДРУШIВО 
пред њеlа ПОСIавнли и да пружи резултате lшји су очекивани. И 
поред _жеље да се што више пш.ЮI-не та улатања СУ у 1945 r-одннн 
веома скромна Уз буџеI' она се остварују кроз зuј:\юве које КО1\Ш
сија за обнову УнивеРЗИl'еI-а ДОбија од Др:асавне хипотекарне банке 
Ј[ пражњењем фондова задуж:беничких средстава саМОЈ- Универзитета,;; 

: Културна ПОЛI1ТIШI\ Mcl,ypaTlle ЈуrОСIЩ1lllјс нужно је у CCUII носи:tа сужеllе "У:I· 
ТУРllе Jlнтересе "ојн су UНЛН одраз УСIШХ еl{OiIОi\IСЮIХ, ПО.'НIТII'lIt11х !1 IlДеО,IOШItI!х 
Цllљеlla !Iладајуће lI:ласе, она је те:ilПI!'Ia, пре Сllега, да заДОПОЉIl l{ултурне потреuе 
JI IIнтересе те I{ласе ДОН: је rOTOnO caClIl1M зане~ШРJlllала ПОДllзање Hllnna ItY:ITYPIIIIX 
Јlотреба Hajneller дела ет:шоп1tllштnа. Таюш Ј10ЛIIТIIЧЮI "урс У'lIIШIО је да .Ie 
Ilеlll1 део стаllОnllllШТШI 6110 на пео~ш 1IIIСltОМ I{УЛТУРIIО~I НIIIIОУ, са ;'\tIШII;,\ШЛlШl\' 
:Jllањпма I1 угnшеШIМ IfIIтереС1IМn за НУЈ1ТУРIIJl:lf ШIIIIОТО:lf. 1I0lшзател, I{ојll :.to)l{e 
то да илуструје је 11 брОј студената БеоrраДСI{ОГ У1ШI!ер:штета непосредно IlpeA 
рат (9972) JI онај Itojll Је ~'11Ifсаlt у rОДЩ!а:lЩ щщон ослобо!)ења шща :\-'Н1шер:щтет, 
"!6or lIешще матеРJlјалне штете Ј{оју је Ilретрпео у Р:l.ту, шrје радно са IIУIIIIМ 
ItallalЏlTeToM (1945. год. 11398; 19~7. ЈОД. 2-136-1 ст;удеllата). Види: БеограДСЮI ;'\-'lIIll1ep~ 
Зllтет у прошлости JI садаЩЊОСТII, lIаРОДlIJI студент, 26.2 19-16, бр. 1, стр, 3; УНЦ
IlерзJtтеТСIШ I{ОМllтет - MeCIIO~1 !{OMIITCTY КПС, rОДIIЩЊII IIзпештај :ш 19-17, ro~ 
дину, З:1J1lIСIШЦlI 11 IIЗllештајll УЩlllеРЗJlтеТСltоr Ј{ОМJlтета КПС 1945-19-18, Ilр"реДII,!1I! 
мр МОМ'ШЛО MIITPODIlII 11 др ~ОР)је СТ.ШltОШIII, Београд 1985, 29&-310 стр" 
• а) Штета УЧIIЉС!Ш зrрада"Ја УllllnеРЗЈlТета - - - - - - - - -

6) lHTeTa у'шњеllа на Јшnеllтару: 
- lIа ФJlЛОЗОфСltом ФаКУ.'Iтету у предратној nреДНОСТII (ПЩIСД l!ред· 

НОСТII I{оје Нllеу :'1Or.'Ie 611Т11 нроцељене IШО што еу lIуltОIШСIf 11 lIelte 
збирке ДlIШlра) - - - - - - - - - - - - - - - -

- на IIpanllo~f фаl"У.'Iтету предратних динара - - - - - - - -
- IЩ ТеХIIII'lI<ОМ фlН{;'\-""'lтет;\-" ПЈ)едра'ПIIIХ динара - - - - - - -
- IЩ БогоеJlОnСIЩМ Фаltултету са IIllтеIНШТО~1 (не рачунајућЈI прСДНОСТ 

II<1Ш!lХ CTaplfX шта~tЩ1ПlIХ ]{Њllrа чије се IlреДIfОСТЈI не ~lOry 1111 
ПРIl6.'I1ШШО одреДИТII) нредраТlIIlХ Дlшара - - - - - - - -

- lIа Пол.ОПРЈlDреДIIО·lIIУ!lIJ.\РСltо~r фаЈ(ултету предраТIШХ Дllllара 
- 11<1 1'ItеДIЩШIСl{оМ факултету предратних ДlIIl<1ра - - - - - -
- 11<1 НетеРШШРСI{О~1 фаl{УJlтету цредратннх Д1шара - - - - - -

GO:i065j7 

IIoI!Ј67f1:?0 
279-19:11 

3826-1412 

82'lj550 
59968658 
'Ј5113253 

10072'16 ---
:\-'I{)'ПlIO IlреДраТlIlIХ Д1lнара - - - - - - - - 33087035:1 

А" С. фОНД I)eKTopaTII Беоrрадс"ог УШlllеРЗlIтета, И:О:ltl{Сllја за обllОnУ, фаСЦlш.11L 
1 905/45, етр • .Ј. 
1 Држаnна Xlшотеlшрна U:lIша одоОРJl.1а Је заЈа~1 од з 000 000 IlредраТIIJlХ Дlшара, 
ДОIС је 11'1 фонда задуш6еll1t'lЮIХ Срt.'ДСТlШ.'1 утрошено :1.'1 опраВlt.у зграда 1 .ЈОО 000 
J1peдl)aTlllfX дшшра. А.С. Pel{TOpaT БеоrраДСI{ОГ ;\-ОllJшеРЗl(тета, l{o~lIIcllja за 01311011;\-', 
фаецщ;::щ 1 ДОI, 810/·10 11 905/'15 
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у наредној 1940. r-одинн 
мењених УнивеРЗИIету. 

1 

уочљиво је зна-r-но llовећање средстава на
Финансирање рада Београдскаr' УНl1верзи-

Icra односи већ - УI{УПНОГ буџе-та Министарства просвеr'е, а увећана 
10 

дотацијама других министарстава (Iрађевина, здравља) сума износи 
70000000 динара. Исте године из кредита обнове, за обнову поруше
них зграда Универзитет је добио додаrних 75000000 динара ТИМ 
средствима, !Соја су поставила материјалну базу КУЛI-урне ПОЛИ'Iике, 
остварен је онај минимум услова неопходних да настава на Уни
верзитету уђе у нове нормалне ~Olсове 1) 

Први пе-rогодишњи план, приоритетно окрену I и ка подизању мате
ријалне основе културне ПОЛИ1Нlсе, предвиђао је за Универзи-rеr 
одвајање, за оно време, ванредно велике cYil-'lе од 1800 l\ПIЛI!ОI:Ш 
динара С-Iа-ПIС'1ИЧIСИ I'ледано, у свакој од IоДина оБУХDаћених Пла
ном Универзитет је требало да добије 6-7 пу-r-а већу суму новца 
ОД оне која 1\-1У је додељена у 1946_ I'ОДИНИ Изражене 6ројка.ыа CYIIH~ 
су се lсретале од 300-350 милиона динара годишње.' 
Анализа материјалне базе lСУЛ'l-урне полнпш:е НCl Универзите1У по
казује СIалну спреl\'IНОСТ ПаР'Iије н ДРУШIва да за љега одваја 
значајне суме из својих буџета, КОН1инуирано повећавање cYl\Ia које 
су за 10 нздвајане и РВЗI:10ВРСНОС-I начина на које је [о чињено. 
Материјална улar-ања била су I1Јаксимално велика према ;\lOryl'iHo
СТИilШ земље и љене разорене привреде, ШШ ис-rовреi\tено Ј[ прло 

скромна и никад довољна према стварним ПО'I'ребама УниверзитеIа. То 
су разлози који утичу да у r-одинама које нас НН'Јересују (1945-1948) 
Универзитет никаI\:О није успео да се у потпуности оБНОВII, опреми 
и оспособ.И за рад, да подмири своје најосновније П01ребе и матери
јалне расходе, попуни упраж:њена профеСОРСlса l\leCH1, адекватно 
шнраДII своје научне раДНlш:е 11 ыснеријшшо I!pHBycle 11 обе:ЈбеДII 
научни ПОДl\Iладак. 

На Универзитету је, њеrОВИi\1 обнашьањеы и ПРВlll\1 ш;:упљањеilI про
фесора и студена1а, почео да се ИЗlраlЈује специфичан апарат зR
дул;:ен, између осталOI', н за спровоlЈење КУЛ'турие ПОJIIIпш.е По
стојање таквш' апара-rа происнщало је из руководеће УЛOf'е КПЈ 
у ВIIасти, управи, ыаСОВНИl\1 аРI'анизuцијама 11 ОС1 аЛИi\I ИНС'!'Il-r-уцнјаыа, 
између осталог и на Универзите'IУ, и ПО1ребе за 'уВО}јеЊСi\I сисr-еl\tа 
у руковођењу који би обезбедио Ј[ контролу н извршење задатака 
Задатак апарата ar-инщије и пропаганде био је да у рукама Партије 
и њених ПРОПаЈ'андних установа l<онцеН1рище "посредно или непо

средно" целон:упан ПОЛИIИЧКИ, КУЛIУРНИ, просвеlНИ 11 наУЧI:IН :lКИВО'Т, 
којим је требало да се руководи непосредно IIЗ паР-1нјСIСИХ цеН'I-ара 

.:\-' 1946. ГОДШIII ОД датих Сllедстаtlа УТРОШСIIО је 123 .оо 000. 'I-pcua IIстаlщ да је 
добар део те суме отпшао 1ш. ШI'IНе ДОХОДI;:е ушшеРЗlIтеТСЮIХ IщстаDlIЦЩl 11 по-

~fбllll~~; ;rСрОа6д~а JI (з~;~~g~О~",~~а A~T~~el~:t~,~'~ c~T~~~I~~~jeoc~;~~o O~~), I{;J~~~~'~~lyeT(l:~~{'~~~~~~ 
СКОГ шшеltтара, УЧJl:1а, IleonXOAllllx матеРlrЈащ\ за Jlзпоl)ење наетаnе, lIа6ашџ' 
"љига 1I СТРУ'III11Х часоПltса - што ЗIШЧII да се 11'1 дате CY~le i\1a.'Io УIЩЩlеДllО 
t:a:'tl IIaСТЩШJl процес на УlшпеРЗlIтету. ВИДИ: ЕI;:СНОзе ЫlIIшстра прОсnете Срuије 
i\II1Tpe J\tIlТРОDић за 19~6. rоДlШУ, СеlШIlС за 6Ј1ротеXllIl'ще ПОС:IОllе С;'lпеЗIIIIХ органа 
:'Опраnе JI еаnеЗIIИХ орrаНJIзацнјн, фОНД !\Iщшстаретnо за IШУIЏ" 11 Н;УЈЈТУРУ n,,:щс 
ФНРЈ, 19-19, ФаСЦlШ,1а 62. 
1 ГО1ЈОР MII.'IeHTIJja I10ПОПIlI.а nреДееДlllша !IЛl111СlCе "ОМllсlfjе HP СрБИје одржан 1111 
сеДl11Щ11 СICУnШТШlе HP Србије од 20. јУ1Iа 19-17, IIетоrОДIШIЊЈ[ план разtJIlТiCа на· 
родне ПРlшреде IIР Србнје у rОДllllа~Iа 19·11-1951, Београд 19-)ј, стр 28; 
ЕI{спозе МlI1шстра nроспете llР Cpullje 1'IПТl1е l\IIIтрОП1lћ за 1911, 19~8. ]f 19-19. rОДIIIIУ, 
CepB1IC за БИIIотеХIIJl'ше IIoc.!!one еunеЗl!IlХ opratla упрапе I{ сапе:;ШIIХ Оl1rаll1lЗnЦllја, 
ФОНД MIIIIIICT:lPCTIIO :ы науку н н:у.1ђ'РУ D:ЩДе ФJIt>Ј, 19·19, lшец. - 62, 
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од це~-нралних, покрајинскнх ИlШ ниж.их парrијСКIIХ форума, Аrиr~ 
проп Је 'Iребало да канаЛНШе све Је)кње С1аНОВНИштва 18 културним 
ЖИвогоi'r'! И да спречи сваки покушај ПаР1ији неПРИјатељских еле
:i\IeHa'la да кулrурни :живот потчине СВОјим ИI,r-rересr'[:i\'Ш," 

ДиреКIива ЦК КПЈ о реорrаНIIзацији аппације н пропаrанде, до
нета вероваЈНО у априлу 1945. r-одине, поставила је организационе 
темеље апарата апнације и пролar-анде Као нова форма рада ЊОћ1е 
СУ успостављене ЮЛ'l"ационо-пропагандне комисије, каје је требало 
да се одмах стварају у СВИi\I паР'IијСКИ1\I комитетима (од центраЛНЈ-1Х 
до месних и реонскнх) док је у бироима партијских li.елија за тај 
pa~ rребало да буде задуж:ен појединац .. КаЈ-Ш је У поче'IКУ пар
'rНЈСIЩ орrанизација на Беоr-радси:ом универзитету ПОС1ављена на 
принципу бироа, постоји универзигетскн биро који сачињавају пред
сrавници свих факулге-I-а и парпrјски бирои по Факу.л'Iепп,ш, то је 
н з~ рад на плану аrИ-I'ације и пропаЈ-анде био задужен појединац 11 

Он Је био задужен и за штаl\ШУ н аГИ-I ацију, 'l'еоријСlш-лредшзачки 
рад, ку лтурнн рад, орr'аНlIзационо-технички и педагошки рад, У исто 
Dpetlte он је иыао и задатак да изr'ради ПО'Iребан апарат у партији 
11 !\'ШСОВНI-I?ll ОРI"аннзацијама на УнивеРЗJtтегу, да правилно уочава 
1-1 спроводи JIинију Ј[ одлуке П~рrије н врши конкретизацију те 
ЛИНИЈе и -тих одлука у области аГН'I'ацнје и пропю-анде. Цео рад је 
извођен уз по!\!оћ. Месно!' 1{Q?lштета БеОЈ'рада и ЦК КП Србије.'О 
КОJIИКО је 10 био обиыан посао најбоље Ј-1лусr-рује само набрајање 
ОНI1Х ДУЖНОС-II-! непосредно везаних за спровођење кулrурне лоли

!'ике: иницијатива за ОРI'аннзовање н развијање чнuiDOI' културнш' 
:ЖИВО-I'а (ПОЗОРJIш--r-а, днпе-IаНIске rpyne оркестар, хор, фолклор, 
J-IЗlIожбе, КIII-!о-предснше, књнж:евне ВСtlери, приредбе, ИЗД<.1вачн:<.1 
aIПИВНОСI на УнивеРЗИ-I-еrу, фОРilшрање библиотека и слично, а НСI-О
Bp~:i\IeHO РУIШDођење избором дела н:оја треба приказаНI, скрнпа-Иl 
КОЈа -треба ШIампа1'И, КЊiпа које треба набавиrи и'r-д 

Са прерастањем УниверзитетскOI' бироа у Универзитетски КОl\IИте'[ 
није у њему формирана aI'Нтационо-пропаr-андна комисија са поде
пом на секторе рада како је то захтевала Директива о реорr-аниза~ 
цији аПI'I'ације, већ је и даље целокупан рад и пропаr'анда био на 
појединцима којн су посао обављаJIИ без систеЈ\Ia и КОНIинукrе-т-а I! 
Тејкња ПаРТirје да изврши "повезивање Универзитеr-а са Л{ИВОТО1\1", 
де.лШi1 и I{РОЗ култ-урну ПОЛИТИКУ, рад без СИС1ема и континуитета, 

С'Iнхијност, СУВI1ШНО I{О1'IШЛИI{Qвање и снтничарење, резултати који 
нису сасвим задовољавали, наrнали су партијсн:у орrанизацију на 

Универзитету да r-ражн 'т аю1В облик OPI'aHI-lзације за спровођење 
културне политике у оквиру КOI'а ће I\lоћи да остварује систематско 
васпитање н преваСШlIање СI-уденar-а н подизање на један виши 

ПОlItIIИЧЮI I-! кул-rУРНII ниво Тако се тек средином 1946 }"OДI-IНe 

, ВНДII О ТО;НС: СиН:'1 ЦI\:~ЦЖl JI I1K~ll:'la о lн~ОРtщщзаццјн аtllТацијс )1 ПРОllаrаllде. 
:ШРlf.'1 Ш45, A~ЦK СКЈ, H~lc~I/H 111111 111 
~ ВIIДII; ЗаI1lIСЩЩ: са саUСТOIшља 'lлаIlОIl~' 11аРТllјс са ~'Iщверзцтета, 30, anl'-Уст ИЈ>15, 
ЗщtllСIIJЩIf 11 цзвештајll, '. 25-:Ш. 
"ДttреН_Тlша СII]Ш ЦК~Jlма Ј1 ПК~lI:'Щ О реОРШlll1зацнјц аГllтаЦllјс 11 ПРОllаr:tllде, 
:'шрт 1!Ј.Ј5. A~ЦK СlСЈ. II-I(~l/И IIJЩ 111, 
С:tСТЩЩнnш УШIl1СРЗIIТетсног 6НРО11, IШСlшјс ~'lIIlIIе(lзптеТСI{оr IСОnlптста ПРlIсуСТlIуј;\-' 
Митра !\1l1трotщll, ЗдеllЮI. UIerUIIII_ СТ,1II1Ш Весе:шноп, ТаШ1СIIЈе i\IладеIlОПIII. 11 
;'~PYГII, О TO~le IIIIДII заПНСIII'" :\-'К у периоду 19'J5-19~6. ГОДlше, 
у JlЗlJештају IIОС:ЩТО1\1 ми: Беогр:ща 11:1 ПО'lеТI{у ШКОЛСI(е 19·15j.16. tОДlше CTojll: 

"АГIlТftроп је у састаџу од I1РОШ:lе Шliо1tСI{е tOA111le, 6ез IIp0;,\tella, а:щ :'ШСЛII;'lIQ 11 
ту Да IIЗПРШII:.tо IIЗllеСllе IIзмеllе IJ ДОПУllе". 
УI{ - Ј\I1{ Београд, JI:шештај О раду за септем6ЩЈ 1!Н5, 5. 10, 19-16, стр, ЗаШlсltlЩII 
11 IIЗnС1lJтајll .. '. 102, 
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(јун-јули) формира у УнивеРЗИ'I'ет'ском I{Q!\-Ш'Iету агитпроп 
апараТ,12 

Планирана, за крај исrе године, сr'варање l{Qмитета ћелија са одре
ђеним секторима рада, између ОСI-алог и за аrИ1-ЛРОЛ сектором, није 
ОС-Јварено све до пролећа 1947, године. То је био један од знакова 
да НИ ново оргаННЗElЦИОНО ПОСrављање апарюа аппације н пропа~ 

Ј-анде није обећавало боље резулта'Iе у раду. Спецнфична карак
I'ерисннш -тог апаРa-I-а је његова стална непопуњеНОСI-, флуктуација 
кадрова, одсуство КОН-ГИНУЈ-нета у раду, Како се цео рад сводио на 
појединце то је подразумевало ди су онн способни, да имају афинн
TeI за бављење 'ТИМ послом, да имају ОДЈ'овара.јуће ндеолошко I! 

ОПШIе образовање и СIручан ниво за IIЗВРШElВElње појеДilНJlХ зада
така, ИЗI'рађено схва-тање о важност Н 1'01' посла 11 најзад стаШЮСI 
у раду, Успех је добрим делом зависио н од начина повезиваља 
виших и нижих комисија за аинацију н пропаI'анду, у овом случају 
од повезаносI'И УннвеРЗlпеIСКOI 1{Qi'lIИТСlа и КОi'r1ЈпеПI ћелија на 
факулте-r-има, од Tora КОЛИl{Q редовно С-IНЖ:У информације са факул
теЈ'а, од њихове -I-ачности и спосоБНОСIИ УюшерзитеlСI{OI комитета 
да 11З љих изврши добре It правилне процене н да ПУI-ем дирекнша, 
УПУТСI'ава, позива на разговоре, састанке, саветовања 1-1 обнлаЗШ<а 
ФШ{УЛIета УIиче на побољшање рада Из записника и нзвештаја 
гаква се Ш<IИВНОСI анппроп апараl'U УниверзитеrскOI КОI\IИте'Iа 
не види 1:1 Уочљива је стапна заокупљеност организационим и кад

ровски!\! проблемима па се делаIНОС'Т' апара-т-а ar-Н'I'ације н пропюан
де исцрпљивала н везивала I-OI'OBO ИСI{ЉУЧИВО за УшшерзитеТСI<И 
l{Ql'I-IIпе-г уместо за културно-просветна одељења на фаКУIIте'Iима 
c-r-or-a није био у стаљу дп правилна извршава своје заДaIке То је 
ЧИНИЛQ )ЏI се Ш'и-тпроп апараI није осећцо на УНИUСРЗН'I'еIУ lHlO 
РУКОВОДС'I'ВО у оној 1'IIepH како је то Партија очеЮШШIП, од чеI-а lе 
трпела JI културна ПОЈШIика.Н 

Апарат прека кО!'а је спровођена културна политика у студеНIској 
орr-аннзацији наС'Јао је са инсппуцнонаllизацнјОI\I Беоrрадскоr- уни
веРЗИ1ета Већ је Акциони одбор cIBopeH на првој конференцији 
студената имао културни одбор чиЈи је знда-IаI{ био "оживети све 
тране културнО!' и СПОРI-скоr' живота н рада с-т-удена-та" Како је 
КУЛТУРНИ рад био један од начина ОРIанизовања Сlуденrске 01'lIЈШ
дине врло ПОI'одан за ширење идеОJIОШКIIХ утицаја и васшнно дело
вање културни одбор АКЦИОНОI' одбора имао је за Парт-ију посебан 
значај,l~ 

1: пlfДlI: УI( _ 1I11{ IСI1 Србије, 6, у 19-1:i, Jlсто, (јјј ЗаJIIIСllIЩ са састашш ,:\-'1{ 

ОJlР:НШliоr З. 6, 19·16, НСТО, 6·Ј; I\1lша lIаН,ТIOПIII,: "СТllаllање ttrllT~nPQrta Itt)jl нас је 
Н;"ЖIIО потребно, It.шо 61! се делатност lIа ТОМ IIO;by могда ШТО II:раllllщшје (lаз~ 
одржаllOI' 3. Н" -1D46. Исто, IИ; Ј\1шш ПаП!IОВЦ!l: "Ствараље аГIlТ~I1РОllа НОД нас јс 
стаlШУ Јс уз Rllјаза СОфТJlllа, раннЈе З<1ду:шеIl0Г 11:\ ТО:'Т сен:тору одрсђен I1epco~ 
ЈIaЛlllt састан прпог аГI1ТIlРОII апаратц 11<1. УшшеРЗlIтету: Мнна Паll.'l(1II1111 (за Јt)·Л~ 
ТУРНII рад), :iI\.apJto ЦпеТlt01lltll (за штаnшу). Бошно Б]шгојепнll, l{apTYllona, 1{РУIl1l1. 
РаТЈСО). КаСlll1је је ДОШ~10 до ПРОШIlР1IПац,а, onor састапа; З.ШIIС1l1Ш са састаlllШ 
УI( од '20, 7. 19'16, Исто, 88 где се Јtаже: Агитпроп је код нас 1\1:11\Д 11 110 СПОIll, 
састаnу JI по рсзултаТН1\Ш нојс је до сада дао 1\tоще се o'tCltllIlaTlt да lIе задо~ 
IIОЉПТИ", 

11 fOTOnO на СПIl:.! cacTaHЦlI~ta ~'lIIlUеРЗl1тстс"оr Itо:,щтета на J{I)ЈIIМ" сс IIUltpCTa:1O 
то Пllтање JlСТЈlцаlШ је lIепопуњеност arl!TllpOI1 апарата ]1 ТРЮЮIJIО nОllеllањс броја 
љегопнх чланопа, Из ТНХ AIICltYCltja се UlfДll да је у TO~1 сеЈ,ТОРУ радно 11ЗIJестаll 
број ЉУДII I(ојll нису за тај рад ШтН\.'Ш сагдаСIIОСТ IlapTIIJe, што је у ЊllХОП рад 
;\-'1I0СШ10 HecJlrypllocT н С:'ШЊllпало н,IIХOllУ ОДГОПОРIIОСТ, 

11 ЗаШIСIIIШ са састашш УК I{ПС ОДРЖll!lОГ 30. 1, 1948_ ЗаПI1С1ШЦII 11 IIзпештајr;, 
321-322, 
1> Наl{О је Зllаllll'IIIО фОР.'.Illран те" 16', 6. 19~5, lIa Јi.ошреРШЩIIЈlt DСОГР11ДСltог )·HII~ 
IIср:штета, АЮЩОIl1f одаор nО'ЈСО је да IЈаДI! у деце:'16ру 19Н, rOAIIIIe са Цllљe:.! дн 
I10:'IOHle СТЩlрање УС-'10Шl за ПО'lетаlt рада ФаltУ:lТста Ј1 да У сарадљн са ШlаСТIIМ:1 
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Од оснивања Народне С"IудеН'Iске омладине (2О, 1946Ј при њеном 
УнивеРЗНЈеl'СКОМ одбору постојало је културно-просветно одељење, 
а убрзо су створени и културни одбори на СВИМ факултетима По
сгојање апарата није истовремено значило и његов ефикасан рад 
на ширењу н:ултурне политике. Апарат је, са укључивањем прете
рано веШЈКOI- броја студената, брзо постао I'llОl\Iaзан, а његова де
латносr преко l\Iepe компликована, неразвијена и заокупљена ситни
цама Чвршћа I\ОН'I'рола његово!' рада од стране Партије уочљива 
је -ген: у пролеnе 1947, године, ШТО је у дирекrној вези са доношењем 
ПРВОI' пеI'огодишњеr плана. 
У јесен ИС'Iе године дошло је до промена у методу рун:овођења па 
је ДОl'адашњи вертшшлни начин руковођења као неефикасан за-
1\Iењен директивним начином руковођеља до [ада примењнванOI 

само у ПаРIији, То је пратипа н извесна реорr'аннзација културно
-просветноr- одељења УнивеРЗИIетскоr- одбора НСО као и !{ултурно-
-просвен-шх одбора на ФакултеПIЈ\-Ш,IН Од новооформљене секције 
за КУЛIУРНО просве'I'НН рад очекнвало се "правилно оријентисање 
с-rудената", "ШИРОКО оБУХDатање студената и подизаље њиховог 
идеолошкш-, ПОЛЈ1'I'ичкоI' и УОПШ·I'е и:ултурноr' нивоа", 

Своју руководећу улогу у организацији иса Партија је обезбеђи
вала уласком руководиоца за аrитацију и пропаr-анДу у њена тела 
(у Уннверзи'rегски одбор НСО ушли су сви чланови Универзи-rет-
скш' 1<О1\нпе-r'а 1-1 у ње!\-!у руководили JIСIИМ сеКI'ОРИ.l\Ш као и у ко

МНЈеIУ) из којих су рун:оводилн кул-r·урно-просвеТНИil-I радом, УСТУ
пајућн увек као чланови НСО, а за свој рад директно ОДI'оворни 
Пар-т-ијн То што су НСП! људи обављали послове ar-ИI'ације н про
паганде н у партијској орrанизацијн Уннверзите-та и у НСО про
истиче из кадровског карактера Партије и су:жава кадровску базу 
НtI којој је ПОЧIIвао КУЛIурно-просвеr-НI1 Р<Ј.Д, <Ј.Ш[ појачава ::значај 
персонаШIЈэцнје 

Форме кро::з које се ОДDнјала Ј<УIIIурна ПОJlиrика Пар-rије на Унн
верзиr-ету у највеnем CBO!lIe делу ПРОИС1ицале су из општег народ
ног просвеnивањ<Ј., Ш'1Q у НС1'О време сведочи о несхвшању посеб
ности УюшеР::ЗИIе'I'а као високообразовне, научне Ј! културне уста
нове Ј1 -традицијом бш-ате школе СIJlхијносr и Ш<Ј.блон који су се 
јављаПЈ[ у oc-rВ<Ј.РНВaI-ЬУ културне rюлинше били су прнсунПI и ~Bдe. 
На Универзитету се срећу многи оБЛИЦII рада Ту се осниваЈУ Ј[ 
раде бнбШЮ'Iеl{е, ю-ьи:жннце и читаонице, дилеIантске r-рупе и кул
турна ДРУШ'Iва С<Ј. ХОРСКИl\'I, фОЛКЛОРННМ, музичким Н литераРНИl\l 
секцијама, деба·IНН клубовн, чит-алачке I'рупе, разrласне станице. 
посебна l'ела за Ш-IаilIпање юын-а, за С-Ј-удентску ШIа1\Шу, акrипн 

реlШlilа етудецтеlШ ll1Јтања, I-ЬеГОII рад се oJIIJlljao у I{O~1IIcIIJa;\la (СIШНО~IСIШ, здраll' 
ствсна, стамбсна, цеllтращlO Удllушењс) 11 ссющја:;\1Jt ЩУЛТУРIIО-ПРОСllстна, за шта;\l
пу, обllОIlУ. одсљсљс за ;\lсIIУiШРОДIIС всзс са СТУДСIIТШIШ. ФШ:I{УЛТУРIlI1. за ПРII' 
I{УIlљаљс податаltа о IIСТОРнЈн CT;YJtCIITCl{or покрета УllllJlеРЗ1lтета}1 жртвама I{оје 
је дао у рату, ПОIШТЩtа. 17. 6, 19-15; ОшtaДlfпа, 15, 6, 19-15; !\IлаДII оорац, 20. (;. 19-15; 
Народнн студент, 23, З. 19-16; ОмлаДlIJlа, 22. 6. 1946, 
10 -:с,-' УШlUеРЗllтеТСI;:О~1 одбору IIСО реорг:tt!llЗlнщјО;\1 су СТI10рене c_71enel.e сещщје: 
1) liypcenH ('шне јс :Ј друш), 2) центра:1I1II ДсбаТlI1I Юђ'б (,1-5), З) I1ароДlШ студснт 
(1), -1) IlуltОВОДСТDО аltТIШI1 предапа'lа на УшшсрзJtтету, 5) КУД (са ССНЦllјама: J\I{ 
ПОЗОРИЩТС, хор, ОРI;:еСТI1Р, :щтерарН:t ceJtЦllja, I{ЊНЩСDlIU. CCI{ullja), 6) panHO-UСlIтар, 
7Ј оргаНllзационо теХIIJlЧIШ сеющја. Ло угледу на УюшеРЗlIтеТСЮI одбор I1СО КУД
TYPIIO·llpocneTIIII одБОРI! фrшу.lтста Јша.1Н СУ с.Ћщсllе сеЮЏIјс: arllTaЦlfJa JI штампа 
(ДОПНСlIJfШТlНl 11 растураље Шlста, радно служба У ДО~IОnШШI. I1 ;\lеJlза:-'tа), ":Y.'ITYPIIO~ 
~У~lеТIII1'ШО друштво (ХОР, фошtлор, маље :-'IУЗЈl'ше групс са 0PI(CCTP0;\I), ItypCCDJ! 
(са РУJtОllОДIIОЦЈI;\lа н:урсспа, JlHCTPYJ{TOPH:-'Щ за СIЩltll преД;\lет, PYltoIIOДllo((II;\la по
ДIIТIIЧЮIХ. прсдаваља), оргаllllзаЦЈIОllо~теХIIЈI'Iн:а (:щ ДСI{орацнју. н:олеltТIIIIIIС посстс, 
продају брошура. Ј{1ЬШIШllЦе JI чнтаоltJще). 
заrшсщш са саСТаЈша ;'-'Ј{ од 28. О]{ТОБЈЈа 1!H7, ЗаrШСlllltщ н II::IIЈСIllТј~јll, ,_ о, 281-282. 
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1.lIl-I'I.нuра 11 Ј!редаuuча I1 С)llIЧIIU Рuд 06YXJJalU UРI'Шill:..шЩIII,(! ЩНI
редаба и нrраНЮI, УСl\'1ених и зидни:·: нопина, предаваља, колекнlВ
них посета музејима, ПОЗОРИШТИl\-Ia и биоскопима. активно судело~ 
вање Сl'удеI-ш-та у СТРУЧНИ1\I удру:жељима н курсеDима. спровођење 
КУЛ'rурних '1аК1\Iичења,17 

Иако интензиван и бш·ат облициыа целокупни културни рад, пону
ђен кроз форме опине!- народног просвеnивања, својим садр:ж:ајем 
није у потпуности задовољавао Биб.Лiют-еке н књи:ш:ниц~ преКQПО
I'ребне УнивеРЗИIеIУ нису Ј1мапе СВ,...ОЈУ, научну ФИЗИОНОМИЈУ., ~ про
ређеним КЊIПКНИМ рафОВИl\-ta, уз ОрОЈна СКРИП'I а, преовлађУЈе б~
летрис I-нка пубшщиснш:а и популарна к:њиr·а за народ, док се осећа 
'. , I~ 

оскудица у СТРУЧНОЈ КЊИЗИ И наУЧНИl\I часопнсима 

Чн-галачке трупе, ус:ыене и зидне новине на Универзнте'l'.У никада 
нису ухва'llIllе корен Уr-асиле су се БР:(]~,е него Il!I·O су ,формиране 
"ради недовољног разумевања KOl\-1итета , како J~ ИСIIщано, а у 

ствари збш љихове неприхваnености у Ј~'уЛТУРНОЈ средини каква 
је бllла УюшеРЗI1'I'ет Већ средином !946.· r'одине 1ИХ фОР~IИ рада 
на Универзитету I'OI'ODO и неilIа, а то Је Bpel\'1e l{ада су оне Једна од· 
основних облика рада на I'лобаПНОl\1 плану КУЛ1урне полиrике 10 
Партија је на основу анализе рада КУЛТУРНО-У:;\Iетничкоr· друшт~а 
I-I културних r-рупа на факултетима, оцењнвапа 1946 године, д~ Је 
целокупни културни ЖИВОТ на Унrшерзитеl"У у оквирима дилеIан
r-НЗilШ, са спабим и безидејЮ·Il\I преДСl'<Ј.вама амаl'ерскот позорншта, 
хором који ·1 реба укинути, слабим фОЛlС'ЮРО!II 
Лист "Народни СlудеНI" имао је слабо I?азr-ранаIУ и недовољно 
аКIИВНУ дописничку мрежу JI његов рад НИЈе повољно оцењиван, 

OCHOBНll разлог ш'Iо је интерес студената за КУЛ'I-УРННМ :ЖИВОIОМ 
ilIали н у опадању, ш!'о је уметнички ЖИВОI сведен "на l\IИНИ~IУМ. 
што је цео културни )кнвот "прешао у :џ-rлеlан-r-изам лежаО.Је у 
формама КРОЗ које се осrRаривал~ ку lIту~на политика на Универ
зите'ЈУ, Како се политички утицаЈ r:аРТИ:1е делом ,ШИРИО. J'~ прек~ 
l{ултурне политике, IIдеОЛОШЮI упщаЈ !{paleM 1947 rодине, Ја Ја., П~ 
пећав<Ј. се интензитет рада дебатних клуоова, расте брюа о нде}
ности ПРOI'рама КУЛ-ТУРНО-Уl\Iепшч:кOI друштва, поклањ~ се ~eћa 
пажља КУЛТУРНО-Уl\1етничком ЖНВОI'У на УнивеРЗИ'I'ету, даЈУ се Јачи 

н lIaBonll~IO резултате прпо;\шјСI{оr таl{~Ш'lења (15 ~шрт - 1, ;\laJ) 19·16 11;1. l{y:l-
TYPIIO-IIPOCIICTHOM пољу: 1-1 

1) ОЩIШIШО II(шреДUII на Ф;l.ltУJlТСТIIШI - - - - ~ 
"ј ОДРШ:1II0 IIРltредбll за јавност - - - - - з 
3) Одршано "РНРСДбl[ за раДЮl'ЈНУ 11 сељlt'lltу о;\таДIIНУ 28 
.1) ПредаDl1ља за Р:IДIШ'ШУ 11 сеља'ЩУ 01\lладlШУ - - - -1192 
;;ј СI{Уllљеl10 I{њига за раДlIlI'ШУ н ссља'ШУ О;\I.'IaДЦНУ 2З 
liј Одржrщо састанаlЩ дебаТl1l1Х )шубопа - - - - зно 
7) ПРIIСУСТIЈОЩI:1O састаНЦlIма - - - 02 

7) Присуствопало састаНЦlIма - - - - (ј2 
8) ОргаlШЗОn:ШО 'Illтала'ШIIХ група - - 10{ј9 
9) ОБУХllаllСl10 у '1llта:Ш'IЮШ група;\ш - 50 

ЈОЈ IIздfJ.ТО ЗIIДIШХ ЦСНТ(Јаmшх 110Ulllla - - - - 10 
11) Издато ЗЈIДШIХ IIОIIJIIШ по ГОДllliа1lШ JI ОДССЦIlЩl - - - ., ју" 
:о,'к - i'lIK I{ПС (29. \'11 19·Ј6-\, I1ЗIJСt1lтај о раду ЈЩ!ПнјСНС ОРГnЩlзаЦJlЈе за 

19'16, НСТО, 93. , ~, IIР.ШС су 
" QЈIШТС ДРilШIJIIО :ШI{ОllодаIIСТl!О 11 IIО(~сБIlС УlllшеРЗlIтетсltс урсдое шrС.IIСТ. :1 
'Н!. Ilрlllсунљању н ЗnШТЦТlt СТРУ'I1IС I{Ibllre. Кљига јс Шl.баIJљеllа 11 ~, C~CP~Y, : 
It~ш н СJlУ'lајепа да саМII профеСОРl1 Ушшерзltтета шта:-.шају своје ~щу ше paДOII~; 
:\! фаltVrlтеТСI,н:'I1 БIlUЈшоте)Ш~Ја Hpaje1l1 19,17. ГOДНlle има 7140 стр у ШIIХ ЮЫfга 
јо 838' осТаЛIIХ. ~. тону 19-17. ГОДlll1е штюt1ШIIО Је 136 уџбешша 1I 62 ЛlIТОIраФllсане 
СItРltIIте, ј 1916 "' З 19-16 ИСТО стр ВIIДIt: УК - 1НК Београда, JlЗIН!l1lТај о раду за аНу"JlР '.', ,Ј,.. • :8-l9: 
'П-З9; ЗаlШСlllШ са ра.'IIIОГ састаtШI1 УК одрж:шог ~6. -Ј. 1946, Исто, стр. Ј , 
~'K - МI{, t·ОД1lШЉIl IIзвсштај за 19·17. ГОДIШУi Нсто, СТР, 311-312; ЗаlШСIШIC сп. 
саСТllIша ;>О'Ј\: КПС, 29. ХII 19-17, JI~TO, стр. 306;",11 друго. • З 111{ 
ЈО ЗаПlIСIIIШ са радног саСТJlШЩ УК одрщаllОГ ~6. -1. 19,16, Исто, СТјl. -18, aJlIICl1 
е:l. '('а{,ТrlПlШ ;'-'Ј{ 1{I1C од :Ш,. 9, 19·17, Н('ТО, {'Тј! :шu 
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К<ЈДРОI3JI за РУIЮDОДСНШ КУД II н:у JITypllJ!X друштапп на факу ЛТС
тима Ј:НД. На Универзит~'IУ се JI.'1асовније организују I<урсевн ИЗ 
ИСТОРИЈе СКП (6) н ИСТОРИЈе НОБ-а, ВИДНО је супротстављање СВШСОi\I 
ун:алупљивању 11 шаблоннзовшьу рада. Рад постаје интересантан 
и ПРИСlупачан и аю'э:жује више сгудената. I-lекадашња стихијност 
ЛQчиње да уступа место реалном плану,. ТрazКИ се умешнос-г у 
раду Посебно КП т'рюки да целокупна aH:-ГИБIЮСI у области култур
не политике на Универзитету буде подешена заХlевимэ Универзи
'l'e'Ta, чак спеЦИфИЧНОСтима појединих фаКУЛIета, година Ј[ одсека 
'Гако схваћена посебност Универзитета Оi\10гућнла је Њ€ГOBO бр;;к~ 
Н лакше ун:,ључивање у )КИВОI У коме је културна политнка Иi\шла 
видно место ,:!О 

~. YJt - !\опt КПС, 10. 12. 1946, IIсто, стр. ]33-]35; ЗаПIIСШЩ са састашш YJt oдp~ 
жаllоr- 5. 2. 1947; IIсто, стр. 157-1ао; о УJlОЗII Јtп У прво:'!! петоrОДltшње1lt ШХаltу 
If задаЦII· ШЈ.ЩС napTJtjCltc IIсшrјс у пе:щ са Њ1fI\Ш; ИСТО, СТР. 195-198: ЗаШIСНlli, 
са састаlllШ )'К - КПС од 20. 9, 1947, НСТО, СТР. 260. 
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ПАДА СТО.Ј АНОВИЋ-НЕДЕЉКОВИЋ 

ПарtUlIјСКlI рад lIа београдсколr У1lивеРЗllтету од 

ilролеliа до 1l0велrбра 1945. годllllе 

Период од 40 Iоднна није нн сувише велики да би се заборавиле 
нен:е вюкне СIвари које су се дешавале у периоду непосредно пред 

завршетак рата и неколии:о месеци после ТOI-а. а опе 1, ни IОЛИКО 

мали да се у том разыаку. од пролећа 1945 па до данас, не би 
:\ЮIле јасније сагледати неке караКI'ериснш:е тадашњеr- начина рада 
ј[ одвојити битно од неБИIНOI'а 
Да будем конкреr-нија, враНlћу се у оно време оБШ.1Вљања рада 
на БСОI-раДСКОI'l'1 универзитету, пре четрдесет r-одина, -I о јес'!' у пролеће 
1945 године, када је у ратом разрушеној зеl\'IЉИ 1'ребало све обнав
ља1И, засејати што више површнна на којима су још бlIЛИ видљиви 
-ЈРШОВН окупаторских чизама, обновити рад по установама, peopI'a
низовати цео др:щ:авни апараI, почеIИ рад у радионицама и поје
ДИНИl\'l фабрин:ама ма колико мале и разрушене биле, попр:шити 

и оспособити све штп се молее, борити се на проблеi\:Н[1\'lа исхране, 
oIpeBa становништва, смешr-аја ратне сирочади, изузеrно великOI 

број а рањеника са Среl\'1СIШl' фрон'I а, извршитн размештај свих 
оних lшји су У све већем броју почели долази-н! ИЗ војних јединица, 
а такође, и из заробљеништва 
Народ, сви људи, били су наоружани Ilзузетним стрпљење1\'l кад се 

радило о њиховим СОПС"I'вениi\t потребама и одушевљеним напором 
да се СВII IИ проблеыи заiедннчн:иы СНаЈаыа IlПО боље и што брже 
среде 

lVIи који сыо дошли из војних l':диница на рад у БеOI'рад, још увек 
смо носили униформе Рат ни.i.;! био завршен, а све до тада .нисмо 
били ни деыобиписани У УНИ-.РОРl\-IИ је скоро сваки ДРУIИ полазник 
Заједно са ilIHOI-ИМ цивилиыа хранили С1\Ю се преrел\:но по ыензама 
које су бнпе бројне, јер је, у условиыа рационалноr- снабдевања, 
тако било нај лакше оргаНilзоваНI ЈЈсхрану базирану на ~аЧКИЦaJl,-Ia 
н кулонима 

Свн Сl\Ю били запоспеНII јер је ново социјалистнчко друш-r-вено уре
ђење. чије Cl\1Q -темеље постаuилн већ у народноослободилачком 
рату, захтевало да се изврше Iшрените промене на свим l\Ieстима 

човеКОВОI рада н :живљења Радно Bpel\le није се мерило чаСОВИl\Ia 

него ПО'I реБШ\I да се посао заврши, да се бројни проблеми реше 
орrанизаЦИОНИ1\-1 меРЮ\Ia н каДРОВСЮ·1l\I попунама И И31\1енама Зато 
су у l\Шorиы установама и ноћу горела светла Горела су светла 
н на ДрТЛl\l l\leC1IIMa, у фРОНТОВСЮ·Ii'li друшпзеНИI\I и Оl'lIлаДИНСЈеиы 
организаџијШ'llа,. Окупљајући се, беЗi\Iало сваког I<:асног поподнева 

:JI 



и Bl:IIl:pll, IЮР{Щ .ЖИВИХ дискусиј<Ј U актуеЛlluј ПОJIИНlчкој, УНУ'1раш
љој Ј( међународној ситуацији, СIЗИ грађани су учествовали у реша
вању разних друr-их проблема, нсхране. снабдевања. добровољно!" 
фронтовскоr рада ИТД Сав '1 ај полет на обнови ратом разрушене 
1eJl.IJЬe био је саДР:lкан у н:раншј, али до крајњих l'I:онсеи:венца реа
лнзованој пароли: Док траје обнова - нема одмора. 
у свему ·'I)ме Партија је била основна снас-а која је на СП им ТИМ 
:\lеССIIма била анr"аж.ована као ОРI"ани:затор и покретач акција, а ње" 
.ни чланови одговорни ла се ПОС-Iaвљени задаци, кроз што већу MO~ 
БJlлнзацију свих ос'галих располо:живих СН8I'а, на вре1l1е и до краја 
спроведу 

На JlСН[ начин ПРИСТУПИJIН је Парт'Ија и обнављању рада на Бео
Ј"радско;о.[ универзитету, Половином :маја 1945. управо у дане зва
ннчнOI' завршегка рата, позвана сам у Градски IШ;'.1Ите'1' КПЈ Бео
Ј'рада Ту ми је друr'арица Мипева Планојевић Лула, у разговору 
који није трајао више од пола сата, саопштила следећу одлуку 
Градског комитета: - Требало би предузети све мере н:ако би се 
у току лета извршиле по'Z"ребне припреме да Беоr"радски универзитет 
почиње са радом у септембру месецу ИС'I"е године. 3а-уо се оснива 
Биро партијских орrанизација на ВеOI'радском универзитету Чла
нови Бироа су: 

Душан Ћурић - Зинаја, ссудент медицине 
- Алија Крпо. Сlудент медицине 
- Рајко Томовић, с-тудент Техннчког факул-rеr-а 

Зора Миндеровић, студен"!" Филозофскоr факултета 
За cekpe-rара Бироа поставили су 1\,уене, предратнOI" сr-удента Фи
лозофског факултеr-а н активнс"!у С"IудентскоI' покре'Iа," Подразуме
вало се. наравно, да сви 1\Ш из Бироа, н:оји смо запослени, и даље 
ос'гајемо на својим радним местима, Сви поыенути чланови су већ 
бини или ће бити обавештени о овој одлуци ГК, 

Пос'! ављени су нам задаци: 
1 Орr"анизовање партијских и скојевских ОРI'анизација и повези

вање кандида-r-а КПЈ на свим факултеТИ1\-ta За почетак, док се 
не ом:асови, држаnеыо и партијску ОРI'анизацију професора, 

2 До септембра месеца оспособити бивше студентске домове за 
пријем нових студена1а, њихов смештај и исхрану. 

3 у :најскорије време ГК ће образовати комисију у чији ће састав 
ући два професора и секретар Универзитетског бироа, Задатак 
ове комисије ће бити да да apryr-.-tентоване предлоге који од про
фесора. доцена-х-а и аснс,! ената не би l\юr-ли више да остану 1\:ао 
предавача на факултетима због свог рада и држ:ања за време он:у
пације, Кш.IИсија ће НСТО тако размотрип-r које дипломе н испите 
ПОJlо:жене за време окупације треба ПОНИШIИIИ. а којШ\1 од C'IY
ден ат а не треба ДОЗВОIIИ'I"И упис на факултет због неприја-гељ
СКО!' рада и учешћа у КВИСПИНШКИI\-I ОРI"анизацијама. 

4 Припи раду на широком окупљању студената 1-1 наставног особља 
у ЦИЉУ ЊИХОВoI" аш'ажовања на питаљима и задацима обнове 
рада БеО!-радског универзитета. 

5 УКОЛИКО се Yl{8:1Ke прилика успоставити везе са иностраним С-I'У-

ден-r-ским организацијама 
То је било све, Здраво - здраво! - рекле смо једна друr-ој ја и 
Милева Планојевнn, добре познанице и пријатељице још из пред
paTHor" студентскor' покрета 
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Иако саы била и даље остала веОћ-Ш аНI,а:жована на послу у Персо
налном одељењу Председништва В.1IЭде Србије, морам рећи да сам 
се осећала заиста почаствованом поверењем да на Београдском 
унивеРЗИ'1еIУ проду)ким са раДОl\I "I"aMO I'де су пред рат стали многи 

друr'ови 1-1 друr"арице који су за све нас били узори, внше него 
добри познаници и прија-rеља, 1:1 у рату дали и своје ::ш:ивоте за 
СJIободу и револуцију, Сетила сам се Радојке Лан:нћ. Драгице Пра
вице, Восе Милићевнћ, )Кнвана Седлана, Драгића Кељановиnа и 
1\-IHOH1X. многих ДРУН-IХ, МНОИ1Х појединости у вези са њиховим 
храбрим држ:ањем у акцијама, у де!\tOнс-грацијаi\Ш, пред смрћу, Ра
дојке Лан:ић, l<aIШ се у Де:\IOнстрацијама 1939, r-одине, бори са два 
жандарма који је покушавају ОТрIНУТИ од r-воздене ограде која се 
тада налазила OlШ Савезне скупштине, чупајући ie за косу, запу
шавајући јој уста својим ручердама, док она и даље пркоси реЧИЋ'Ia 

и r,ecTOM; па Драгице Правице. која, већ стрељана, пала на земљу, 
кроз крв и прашину која јој улази у уста још увек виче: ,,2К"ивела 
КОМУНИС-ПIЧl<а партија"; или Босе Милићевић. лепе високе девојке, 
којој су тешко рањеној у 14-'1'0 децембарским демонстрацијама мо
рали одсећи ногу, а она је само ш.:алила што тако без ноге неће 
моnи опет јуриша-rи у предстојећој револуцији, Није 1\ШСJIила на 
себе, на живот који јој већ. неповратно измиче. 
Али, у том часу. од сећања се морало отрrнути и баци-r-и на рад 
Састанке Бироа одржавали смо на Правном фан:улте-r-у, у неи:ој про~ 
С10рији која је у 'Iом моменту БИJlа слободна На првом састанку 
Бироа поделили СћЮ секторе и одредили CBaKOl\'I члану Бироа за
датке, Зора Миндеровнћ је задуш:.ена за агитацију и пропаганду, 
Ш"IО је значило обилазитн све конференције и зборове студената, 
пратити дискусије, сумира-rи постављена шн ања и зан:ључке, Ду
шан Ћуриn 3инаја и Рајко Томовић, заДУlкени су ;за рад на 
оспособљавању домова Тада их је било ТрН, А сви заједно добили 
смо задатак да свако на свом факултету приступи формирању пар
lијских орr-анизација и организација СКОЈ-а. 
Овај задаr-ак обављен је већ до краја месеца јуна,_ Поједини чланови 
Бироа БИJlИ су у '1'"0 Bpe!l-te истовремено и секре-гари факултетских 
партијских ОРI"аНIIзација, Тако је Рајко Томовић био секретар пар
rијске орr-анизације техничких фШ<УЛ'I'е1а, јединствене за машински, 
електро-rехнички, архитекrонски и I"рађевински, која је у лето већ 
бројала 20 ЧJlанова ПаРlије, Ја сам у прво време водила партијску 
ОРIанизацију на Филозофском факултету, !шја је, такође. у јулу 
месецу, бројала преко 20 чланова," Учионица на Филозофском фа
кул-rеlУ, у н:ојој смо се састајали. била је пуна Била је пуна н 
уtIИоница У којој су се састајали сн:ојевцн, а наша дужност била 
је да I1 1е састанке обнлаЗИ1\10 
Повезивање, уз ыапо труда н сна"IIaЖ:ЉИВОСТИ, ишло је добро Или 
смо се познавали још од пре рата, или су се нови чланови Партије 
и скојевци обраћали нама старијима, које су виђали у аулама фа
култета, по мензама, на улици, још обучене у војнн<.ше униqЮРМ,е, 
па затим једни ДРУI'е задуживали да обавесте и ос"!"апе за КОЈе 
знају да су чланови Партије и СКОЈ-а, да ће се партИЈСКИ састанак 
одрл<ати -гада н -I'ада Факултетскс ауле су У то време, I<ЗО и пре 

рата, биле СВШШI' поподнева пуне студената, бивши х и будућих, 
који су долазили да 11' прочнтају нека обавештења ИСI81(нута на 
r"абllaI\ta, да се виде са познаНИЦИilta, расшпаiу за оне које би же
nели да виде, и оне IШ1И се нису враl'ИЛИ са фронта, 

эз 



КС!О секретар Бироа присуствовала сам н јеДI-IOi\1 састанку ЧЛ8НОU8 
Пар!'ије наС1 авно!' особља који су у 'Го време били прикљученн 
нашем Бироу, Било их је свега трн или четири професора од којих 
Душан Недељконић, професор Филозофског ФакултеН1, Тома Ву
нушевац, професор Пољопривредно~шуыарскOI- фаКУ,'l'ГСТ8 II профе
сор Александар Сабовљев. 
Први збор (конференција) С'I-удената БеOI'радскоr универзитеНl на 
коме је поднет реферат о историји студентскOI' покре'та н улаз/[ 
сr-удената Беоrрадског унивеРЗl1гета у народноослободилаЧКОi\"1 pa-т'у 
и социјалнстичкој револуцији. заказан је и одр:tкан 14 јуна 1945 
I-ОДине Задаци који су постављени пред све учеСНШ'i:е овО! збора 
били су: мобилизација свих снаr-п на обнови УниверзитеI-а, успо
стављање и продубљиваље веза са заr'ребаЧКИi\l и љуБЉШ--IСКИl\'1 уни
верзиr-е-I'Оl\l и сарадња са ФаКУ,lтеТНl\Ш у нностранС'тву, посебно са 
студеН-ГН1\-Ја COBjeTcKor' Саuеза II осталих бра-тсю[х н балканских 
земаља, У резолуциј и доне'! ој юм при ником ИС"ГНt{е се потреба Ha~ 
стављања чврсте сарадње професора и сr-удената на заједничком 
послу и поздравља рад КОi\'IИснје за ревизију ДЈШЛО:\Ш н поништа
ваље испи'са положених З<;1 Bpeille окупације 
Прилике су условиле да краје:\! јуна месеца учинимо добар корак 
напред и по ПIlIању ycгrOCJanЉC1њa веза са студеlПСКНМ орr-аниза

цијаi\-ta ван зеl\Iље, "посебно са ОНИi\'I из братских н баЛ1\:анских 
зе1\щља" како је то на напред помеНУТОl\1 збору ст-уденаlа речено 
Та прилика се нен:ако сама УК<lзаJl3 и наметнула, Другови из Бу
r'арси:е позвали су нас на cBo,i н:ошрес с·rудена''Iа. Позив нам је 
дошао преко МеснО! КОJ\IИ-Iет[\ СКОЈ-а Београда У -10.1 делеr'ацијн 
било нас је десе-Ј-аЈ( Од оних чијих се ш.reна Cehal\I поменућу Веру 
Кушец, С1уденткињу lнедицине још увек у војничкој униформи, 
заТ-Иi\1 Анђу Робевић~Вулетић, студенткињу и партијског aIпивисr-у 
са Пољопрнвредно-шумарскоr- Факултета. у Софији смо остали ce~ 
дам дана, Такав пријем какав су нам БУI'ари тада приредили, '10-
nЮ<О срдачносл[ коју су нам указивали људи код којих смо ста
новали, као н председник ЉИХОВОI УНJlвеРЗИI'етског РУI<Оводства, 

дру! Папазов и љихов 1 аДШlIЊИ Рен:тор, Тодор ПаВJIОВ, н неки 
I"енерали, II'1elJy којима н СJIавчо ТРНСЮI који је само зоот- нас, Ју
гословена, дошао на 1'ај KOHrpec, зшrСl'а се не заборавља 
На повратку су нас чеЮ11IН веома озбиљни задаци, много те)кн него 
ШI'О су били они у Бугарској: СIII-шати се и вечерати са Ректором 
Универзите1'а, седети у радном председниш-т-ву за време рада КОН
rpeca, изговорити поздравну реч дочекану одушев.ъеНИ!\I пљесн:ањем 
ДОi\1аћина 

Пннн-ьу ширеI окупљања свих студената и настаВНОI особља Н[\ 
појеДИНИ:"1 фю(упr-еП[1\Ш у циљу њихове веће политичке акт-ивиза
ције и анга:ш:ованости у решаваљу и извршавању задатака који се 
ПОСЈављају пред студенте и поједине фан:ултете - прнступИЈIO се 
већ у јуну месецу, Сада је тај рад требало појача-тл и у томе се 
I1 успело Зборови СI'Удена-rа БИШI су увек веома добро посећеНII, 
пуне сале н амфитеатри, и ОДШ'рали значајну улогу у i\юбилисању 
свих студена1а и иаСI'авноr- особља на решавш-ьу ЛIТlања која бн 
се нашла на њнховом днеВНОl\I реду. 

Ј едно од њих БИJIО је и шаање сређиваља домова "Осман Ћун:ић" 
у Ћушиној улици, дома студенткиља "Вера Блаl'ојевнћ" и студената 
"Иво Лола Рибар" _ У односу на наш циљ 'Ј'е зr-раде су заиста биле 
у незавидном стању Кроз њих су све до тог тренутка пролазиле 

:и 
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разне војСl(е, поtIев ОД Немаца за време окупације, до Црвеноарме
јаца од октобра 1944" и бораца народноослободилачке BojCKe~ И као 
свака војска, свака јединица ту смештен а на поласку узимала је 
оно Ш-ТО јој је било потребно Требало је зато уложити довољно 
-труда да се 111 ДОМОВИ најпре испразне, од iединица и појединаца 
који су се још r-y задр:ш:аJIИ, па добро очисте а затим снабдеју кре
ветима, nебаДИi\Ia, ПОС1'ељином, посуђем, па да се рестаурирају кухи
ље за припрему хране, снабдеју огрев ом ИТД, итд, Креве'ти и по
стељина довежени су камионима из Војводине, доста је 'тога доби
јено 11 од Армнје, и из магацина снабдевених ратним пленом, Алн, 
све то је требало орт-анизованr, пронаћи r-де се шта налази, превести 
до одређенот' ДОћЈа, Тај велики посао Биро је обавио преко другова 
задужених за поједине домове, партијских ОРI'анизација на поје
диним факултетима и зборова с-т-удената, Било је ту и застоја, н 
оштријих l{ритика, и наПУlll'I аља састанака Бироа, да би се, HaCTa~ 
вила трыање за једним јединим изгубљеним казаном, !<ога Је нека 
војска однела ко зна зашто и оставила ко зна где, а без КQI-а се 
организовање исхране у дому "Иво Лала Рибар" није 1\ЮГЛО ни 
замислити Такав ОДI'оворан однос свих чланова Бироа у изврша
вању задужеља и задатака давао је, по правилу, позитивне .реЗУJl-
1 а-те После неКОJIИКО дана упорнОЈ- трагаља поменути казан lе про
нађен у Кошутњаку и пренесеи на своје старо Ћ'1еС"10, 
Поред поменутот- оспособљавања домова за пријем нових студената 
вођена је још једна велика акција, За тај рад Градски комитет је 
образовао, још почеТl{QМ јуна једну посебну l{Qмисију у коју су 
ушла два професора Милан Бартош са Правног и професор Ћуро
вић са Архи-т-еКТОНСКQI' факултета и ја као секре'гар Универзите:-
ског бироа КП Задатак Комисије је био да, у сарадњи са паРПll
ском орr-анизацијом професора, размотри питање рада 11 др:жања 
наС1'авног особља за време Ol{упације и да своје JI,'!Ишљење и пред~ 
ЛOl'е надлежним ОРI-анима на Универзитету, а такође, да размотри 
н питање којим студеН'IЛl\1а не би требало дозволити упис на фа
култет за-rо што су у својим срединама компромитовани као активни 
учесници l{ВИСJIИНШКИХ органнзациј а, 
Кад је реч о наставном кадру, за овај врло деликатан задатак, до
били Cl\1O опсежна упу-rства од Партије Требало је да реално оце
њујемо потребе у наставна1\'! кадру и добрим стручњацима, да зато 
не ИНСИС'Iирамо на неким неби-тниГIJ сr-варима, те да имамо у виду 
само оне који су својим радом И држањем за време он:упације сами 
себе ohemor-УnИЛJI да и даље буду васпитачи младе l'енерације, У 
'1'01\1 раду било нам је драгоцено искуство професора и првог после
раТНОЈ' декана Правноr· факулте-I'а, др Милана Бартоша, познатог 
Сf'ручњака у области правних наука и познаваоца прилика на Бео
r-радском унивеРЗНlету пре и за време рата, који је био и председ
ник ове Комисије, Зато су сви предлози Комисије, који су се одно
сили на наставна особље, БНIШ веома С1'РУЧНО и квалификовано 
обраЗJlожени" ПО ТО;',"! основу са Београдског универзитета, су уда
љени: 4 професора Филозофског факултета, 1 Правног, 1 професор 
Ј[ 1 доцент ПољопривреДНО-ШУ1\ШРСКQI-, 2 професора ТеЮ-lИЧI(ОГ и 1 
МедицинскOI' факултет а 
Што се 'Iиче студената и:оји су служили у издајничким формаци
јама и I<Ојима се зато не дозвољава упис на факултет, било је више 
предлога, Сви су 'Iи предлози прво разматрани у Комисији, на 
основу података који су долазили како од С'I'РШIе партијСI{ИХ орга-



НЈl~ација СIу,цена'I'а, -{ако н од паРНlјСЮlХ РУКОВОДСlt:lва Беor-рада 
и оних из унутрашњости, а после тога обавезно нзношенн пред 
збора ве студенас'а ДОТИЧНОI фаН:УJl'тета којима је најчсшће прису
СI-вовало и наставна особље. 

Ни на једном факуп-теIУ обраЗ.'Iољ:ења KOJ\IНCJ,r.ic нису довоl)сна у 
пн-ннье, нити је, од с'тране С'Iудената н:ојн су на свим зборовима 
били бројни, било примедби да су саопштења неНIчна. или недо
вољно проверена НаПРОТItR. било је предлоr-а да још и неке друr-с 
случај еве КОЈ\шсија узме у ра3:\Ја грање, Комисија је Иl\IaШl н KOl\'l
лстенцију да поништи дипломе н све испите дате за време окупа
ције из предме'I а н:оји су били засновани на идеологнји супротној 
нашем НОВОМ социјаЛИСIНЧКОIl-I ДРУШIВУ~ То је и учињено и односило 
се прете:жно на преДl\-Iете на Правном 11 ФнлозофСЕ:ш.l фаКУЈнету. 
а СIуденти су упућени да -I'е предмете поново полажу_ С1ав КОIIIИ
сије, је био да nе то поновно полагање одређених предмета БIIТII 
корисно И за СШ\1е студен-те И да nе Сl'ећи нова знања која се 
I'eJ\-IеЈЬе на ОСНОВШI-!а научнor' социјаЛИЗl\-Ш, а не на основама IHll\Ia 
Ј'уђих грађеВIIНСКИХ идеОЛО1-ија 
у септембру је у ЦентраЛНОl\1 КОl\ПlIеIУ КП Србије одр:ашн са
станак са СВИl\1 секретарима ПUРlијСl(ИХ КО:l\IИ'I€Iа II бироа у Бео
r-раду, Cac-rаНКОi\I је руководио генерални секретар ЦентралнО[- ко
I\1Iп-еIа КПС дру! Благоје НСШI<ОВlIћ Поред секретара КОl\пнеП1 
и Бироа савезних н републичких УСЈ'ановu били су присутни н други, 

међу и:ој1'1ма и они из партијСКI1Х руководстава у здравству. про
свети ИIД Као секреlар Бироа уннвеРЗН'Iетсюrх паРI-нјских орга
низација поднела сам извештај о раду Бироа КП на Универзитету 
Крајем септембра Ј1 почетком QIиобра, са почеТl(ОЈ\'1 рада на факул
тетима и уписом нових студената, нарочито оних из унутраШЊОСНI, 

број чланова партије и скојеваца се знатно повећrю HLI\O да је на поје
диним факул Ј'етима, Техничн:ом п Медицинском, било потребно ство
рИIН више партијских ОРI'анизација Док су, на пример, .у јулу н 
aBfYCIY месецу сва чеIИРИ техничка фш<ултета Нi\'Iала једну пар
тијску орr'анизацију, са око 20 чланова у ОКI'обру је већ сваки од 
ових факул-rеН1 J\IOI-аО створити своју одвојену партијску организа
цију Исти случај био је н са Медицинским фш<ултеТОl\I С -rим у 
вези ун:азала се ПОI-реба да Универзи-rеI'СКИ биро КП прерасте у 
КомитеI-, што је и учињено почетком Iюве;\-Iбра" КОl\ппеI добија 
своје просторије, свој апарат и кадрове чија ће ШlРНIјска задуже
ња биI'И 1<ако да руководе лаРПlјСlПIМ орr'аннэацијама II радом на 
Универзнте'!у, 'Ј-ако да се и сами посве1'е својим СI-удијама I! у томе 
предњаче доБРИ;\-I оценама 11 редовним полагање:\I ИСПIпа. 
Од дотадашњеI" БЈ1роа н:ао чланови 101' КОl\IИтеНl oC-l-ају Душан 
Ћурнћ - 3инаја Ј[ Рајко ТО::'IOвић, а за ceKpeIapa КО;\Iитета дол?зн 
Вјера Ковачевић Ми ОС-Iали, Iшјн смо i\1ОраЛJI остати на СВОЈИМ 
радним i\IеСПIма. уз запослење добнјаыо нове парrијске зада-Iке, а 
ПИЈ-ање завршетка студија оставља се наШНl\I сопственим l\IOI-ућно
C-ПIма и нахођењима Иако 1'0 више није Ba:tKHO за материју коју 
сам ИЗЛaI"ала, 1I1ОIУ, УЗI-ред, да наведеl\'I да сам ја 1950" године, поред 
запоспења JI партијских задужењз. ДИПЛОi\шрала фраНUУСIПI и ЮЫ-I
лtСВНОС-I 

У овом периоду партијског рада на БеOIраДСl<D:'Il ушшерзитету, од 
маја до новембра 1945" Bpel\'Ie док је тим радом руководио Биро, 
извршено је управо оно што нам је СЈаољено у задаЈ-ак од стране 
Градског коми-т'ета, Наравно, и пред новим партијским руководством, 

:\1; 

F 

које је дошло после нас, Сlајали су l\IНOI'И задаци, il0ж:да и тс)ки 
од наших Али о периоду у коме је Партијом руководио Биро КП. 
до сада је i\Iало говорено Зато и haI-лашавам његов значај Томе је 
допринело можда 11 то што ми НИСМО водили записнике. 'Го није 
од нас нн тражено, Hero смо непосредно Ј1зашавши из рата, радили 
онако како се {,о пре ра'та 11 .у рату радило: примали задатке, на 

састанцима оршили контролу примљених задатака и постављали 

нове, са -1 ачно утврђеним роковима 11 задужењима. 
МеђУИ1М, ако овај период партијскоr' рада на Београдскоы. YHHBep~ 
зитету није оставио 1р<на у записницима, оставио је таЈ -траг У 
времену н обављеНЈL'\'1 задаЦИl\-ta, Преi\Iа Iоые, o~a карика КОЈа ]е 
недос'! ајала .il-юрала се, н без ИНСНСl'ирања нас КОЈИ смо у"'~ествоваЛI1 
у том раду, ну:жно пронаћи, опет не због нас саыих, неI'О зоог ау-тен
ТНЧНОСНf ДОЈ-ађаја н збивања на БеОI-радскqм универзит~r-у, од про
lIећа до јесени 1945_ и зБОI' саr'ледавања улш'е ПаР'Iи]е н њених 
напора да се у зеi\IЉИ, која је тек изашла нз ра'Ја, на свим секто

рима opr-аНJIзује н нормализује живот 
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МОМЧИЛО МИТРОВИЋ 

Прилог lIзучаваљу ЛlаiiiеРllјаЛllог ЙОЛОЈlсаја 
Уllllвер Зllluеiiiа 1945-1948. годllllе 

Ос.лОбођењем зе:ыље Беorрадски универзите1 нашао се пред СJlО
женим задацима обнове и уклапања у систем нових ДРУШIвеНD
-ПОЛИТИЧI<ИХ, економских и l{УЛТУРНИХ односа. Ако се ПОД оБНQвоlIt 
подразумева ~OBoђeњe ~ниверзите1а на предратни ниво развоја, 
ОДНОСНО раЗВ~Ја СВИХ ООЛИка делатности на њеГОВИl\I ФакултеТНМQ 
као и матеРИЈалне СИIУРНОС-ГИ, онда је обнова, про вођена од 1944--
1946. на БеограДСКО1\! универзитеl'У, била данека комплекснија Није се 
радило само о ОБН~8И ФаКУЛ'Iеrских. и 'унивеРЗНТСIС!{ИХ ЗIрада, К<1-
БИI~еIа, лабораТОРИЈа, повећању БРОЈа Сlуден€пu, професора н по
МО}1Нor особља, Уз обнову ишло је устроје"! во Универ заСНОDШЮ 
на Ј\!арксис-т ИЧКОi\I ПQJледу на спет То нпо је обнови били дилеи:о 
н;р~ћи. ~poцec, и МНОЈ-О "лакше" ИЗВОДЉИВ од оно!" друс-ос', не уми-
ЊУЈе ЈОЈ ОПШТИ значај, . 
Неопходна, после ОI'РОМННХ ризарања, обнова УННDеРЭИ1-ета уклапа 
се у СИСтеJl,'f обнове града, републике и земље, ани је Иl\-Iaла и одре
ђене спецнфнчности везане за његову УЛОfУ ВИСокошколске уста
нове. Поред ОСЈ'алоr-, она се Ol'леда n:a .У "раном" еЛИl\Iннисању носиоца 
пр~фаШЈ1стнчке идеОЛQJ-ије J\-Ieljy наставни м особљем, а касније JI 

MelJY c-гудеНIИJ\fа Упоредо са ФIlЗИЧ!.;:Ј,r:i\-Ј обнављањеi\-I JI СЈ-варањем 
еЛ~l\Iен?-арних услова за рад фан:улr'ета текла је и класна диферен
ЦИЈаЦИЈа међу професорима и c-rудеН'I'IIма" 
Из литературе је ПОзна-rо Колика је l\Iатеријална разарања претрпео 
Београдс.н:и 'универзи [ет Мо:жда је Ћшње знано, да је шr'ета коју 
су. СрБИЈа и Југославија ТОком II св, ра-Ји претрпеле у кадрови::на, 
КОЈИ су били "производ" тог Универзитета, била далеко већа Неки 
аутори кюку, да је у ра-ту пor'ннуло око 90000 C-r-рУ'-Iгьака и око 
~O 0.00 интелектуалаца Југославију је l{рајем ра'lа напустио велнки 
ОрОЈ CTPY~JЊaJ{8 вз другнх зеi\'tаља до lада запослених;} њеној при
вреди, И Једно и друrо подцртаваJIО је чињеницу да је земља обнову 
и ,~IЗI·раД.њу О'Iпочеn:а са ... DРЛО . мало с-r-ручњаки разних профила 
Поrреба за С'IручњаЦИi\1С1, оила Је дщ{ле, друга бнган услов форсн
ране обнове. УнивеРЗIIIепl ТрећII је намеr-ала концепција ПQсле
pa'I'Hor- I;ЩЗ~ОЈа Jyr-ОСЛ~ВНје за Чllју су нндустрНјализаЦJIју и елек'I'ри
фикаЦI.rЈУ оилн по I-реони НОви високообразовани I{адрови, Нови кон
цеП'I ]{ул-r-урне полиr-ике, био је један од следећ.нх разлога, ИI'Д, , итд 
Обнова На УнивеI:зитету знаЧИJIа је и обнављање рада КП, c-r-УАен-r~ 
ских opr-анизаЦИЈа, сгручних удру:жења ј\'1аСОВНИХ ОРlанизацнја, 
спорr'СI{ИХ н КУЛ-I-УРННХ удру:ж:ења, профеСОРСIЮI- УДРУ:Ж.ења н других 
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фОР.i\IИ деловања и рада СЈудена-Ја, наставнос' и ПОi\lоћнor особља" 
Све наведено спада у раЗЛOf'е, и:оји су доприносили да је Београдски 
Универзитет у финансира:њу обнове заузимао посебно место, односно 
да је за њеr-а издвајано далеко више среДСЈава од l\IНOI'J1X других 
објека-r а обнове, Обнова Универзитета финансирана је из средстава 
Фонда за обнову зе,lIJье, буџета Миннстарс-rва просвете, Министар
ства народнш- здравља, и др Он је пом.оћ тражио и добијао од 
[рада Беоrрада, влада HP Србије, БиХ, Црие Горе, Македоније 
Како је већ познато, помоћ приликом обнове стизала је из свих 
крајева земље Југословенска оријентација БеОf'радског универзи
Iета, ис-r-акнута у првим јаВНИ:\-1 актима С'Iудената и наС'I'аВНИIШ, 
наилазнпа је на подршку свих сличних инсrиrуцнја, што се одра
жавало и на сисrем финансирања њеЈове активности. За илустра
цију довољан је II један пример: током 1946,. иначе I'одине }{ада 
,је највише удаrаио у југословенску обнову, Универзитету је одо
брено 140 милиона дин од чеr-а је преко минисгаРСIва просвеIе 
утрошено 123100000 днк Колика је -10 сума била види се у поре
ђењу са обновом rpaAoBa у Србији, који су исте године добијали 
по 7 милиона динара 
Али, финанснјСI{8 CpeACl'Ba cai\1O су један од аспека'1а његове "ш
rеријалне обнове ДРУfII, ИС'IО [ако важан, ако не и значајнији, био 
је добровољан рад студенаlа на обнови зr'рада, кабине--r-а, лаборато
рија и свега друс-or' неОЛХОДНQJ' за одр:жавање haC-Ј'аве На фан::улr-е
"IНi\Ш, Студентске бриrElде укључене су .у обнову одмах по ОСЈIOбо
Јјењу Беorрада }Ьихов рад координнрале су KO:\-IИсије за обнову 
фОРМllране на свакшд фаКУJlтету, КО?ltиснје су иыале секције: ['ра-
11евинску, Iехничку, секцију за Ш-Н.ll'vIгшње уџбеника, ЈНД, КОi\lби
нујући ова два аспскr-а обнове - ыа-IеРIlјалиа у лаr'ања н добро
вољан рад - током 1945 и 1946, Беor'радсiCИ универзнтех- је, нај
DећИi\I деЛОl\l, успео да обнови зrраде и Н:'О1lиt\О 'IОШШО НОРI\-taлизује 
hac-rаву на Факулте-r-И;\-1а 
Услешна обнова б1-l1l3 је саыо један аслеlО развоја Б у, у ПРВИМ 
пораIНИi\l rодинама Друrи показује раСlюрак у исrо време између 
I'IIоrућнос--r-и 11 ПОI'реба у раду Универзи-rе'та, ЗБОf пећ помињаних 
разлorа на Уннверзн-r'еI је из lодине у ТОДИНУ вршен све већн 
прнrлсак студената, била је све већа пот-реба за обезбеђнвањем 
тзв, С'IудеНIСКИХ места, По правилу увек је број обезбеђени х :;\lec~a 
био i\IaЊИ од уписаних редовних 1t ванредних С'Јудената И док Је 
пре рюа, "[ај однос реr'ИС'I'рован као 8200 ученичких l\'IeCra на 9139 
студената, године 1947. било је обезбеђено једва 660/0 ученичких 
blec'la уписаНИi\I СIудентиыа, Подаци ЛО1шзују да је uд око 7 ~OO 
i\IeCra l{рајем 1944, 1" до краја 1947 број повећан на 10 2~4, КРаЈем 
1948 rод, број учеННЧЮIХ месrз је ИЗНОСllQ 13721, рачунщући Уни
uеРЗИIеr I! велике школе, аЛЈ1 је већ Iада било уписано 8839. СТУ
денаIа ВЈЈше од раСПОЛQ)КИВИХ капацитета, Тако се намеће Јасан 
закључак да су на једној страНЈ[, УЛШ'аНiI пелики наПОI?Н ДРУШ'Iвене 
заједнице, а на ДРУlој, се НС'Iовреыено осећапо заосrа]аЈ.ье Уннвер
ЗН'Iе-r-а за потребаl\Ia друшr-ва у ЦСJIJШЈ( 
3aOClajatbe је још ОЧНТl1је код сшледана:ња 'IСХЮIЧl{е опремљеносrн 

кабинета, l1абора'l'орија, семинара, бнблиоrека и ДРУIor- неопхоДНor 
Ја праћење иасr-аве на ФаКУЛlеТИ;lШ_ Годишње је, на пр, број l\IeCTa 
у лабораторијама повећаван за ;чање од 1000, јер су се тешко 
обезбеђнвалн апараПl, инструмеН'I'И, хемикалије, КЊИI'е, посебно с:но 
вз нносrранспза На УнивеРЗИIСТУ је крајем 1948 .. било 145 лаоо-
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раторија са 4074 места, што је З8 З 561 било мэње ОД потребних. 
Посебно је проблем лабораторија био актуелан КОД неких факул
т'е-га. На ПРИРОДНО-М8т€ма-гичком факултету на 80 места у Ј1абора
Iорији долазило је 800 с-гудената. У току исте године, због тешкоћа 
око увоза, план попу:њавања опреЈ\1е у лабораторијама испуљен је 
са CBera 7,95%. Хемикалија је увезено за 1100000 ДИН., ШТО је било 
симболично према потребама, Због свега OBOI'a дешаВЭJIО се да на 
ТеХНОЛОШICОl\I Фан:ултету на једном l\Нtкраскопу уместо 4 ради 38 
студена-га. 

Универзитет је, меlјУПlМ, и:онсншпю прошириван н дограђиван У 
1948, ГОДИНИ само на r-рађевинске радове је, ОД предвиђених 67 530 900 
динара, УIрошено 48446000 ДИН. У изrрадњи су били Сl1едећи објек-
1И: Ветеринарски и Природно-ма'Iематички факултет, слушаоница 
Ботаничн:е баште, IП спрат Пољопривредно-шумарскоr, фан:ул-rеIа, 
Па10ЛОШЈШ ИНСНЈТУТ, ХНС'l'ОЛОШ1\:О-ФИЗИОЛОШК11 институт, Анфитеа'1 ар 
1 Ј[ IV Интензивне клинике и Анфитеа'rар на Техничкој велин:ој 
школи, Током шдине вршене су поправке на Филозофском, ПраВНО1'.t, 
ПољопривреДНОJ\I ФаКУ.Јнету, РектораЈУ Универзитета, АСТРОНOl\'lској 
опсерваторији н АнаТОМСIЮМ институту МедицинскО!- факултета, За 
одржавање JI изr'радњу студентских дm.юва н ЈШ?Н3И У 1948 год 
предвиђено је 33577100 ДИК Предвиђала се изr-радња студеi-ПСКor 
павиљона од 450 :i\IeCI-а, привременоr- студеНIсн:оr насеља за 850 
студената н студентске економије, Предвиђена је и оправка 7 обје
ЈПlта - 4 дома и 3 мензе, Ка1\:О је крајем године констатовано пред
ви\Јени план инвеснщнја испуњен је са 90%, 
Укупни буџе'l' J.'J-IИвеРЗН-I'е'1<Ј раСЈ'ао је, преl\'lа MOI-уllноСНlма за.1€д
IIIще, процентуално више од сродних ЈШСIЛ'Iуција У 1948. ЈаД је 
износио 122426244 ДИН., ШТО је преДСI'ављало 36% б,уџеНl KOll-tИте-х"а 
за научне установе (Лични расходи БИJIИ су 730/0, а материјални 
2711/0) Било је I'O повећање у односу на 1947 годину за 48 rl/o, ОД 
чеr'а је веlш део одлазио на личне расходе, 

Већ. је речено О ДРУШIв€ној оправданости повећања броја студената 
на факулте'I1'ша у годинама које су следиле после ослобођења 
земље, У школској 1947/1948 I'ОДИНИ први пут је на БеOI'РUДСКОМ 
Универзитету вршен плански УПИС студена-rа. Близу 5000 матура
Јшта школске 1946/1947, године, ИЛИ тачније 9611/0 завршеНIIХ средњо
школаца, упнсано је на неки од факултета .. Уписано је и 1260 i\ШТУ
раната ранијих I'одишта Ce!l-I Пољопривредно-шумарскuг фаКУЛ'I'ета 
који је упис извршио са 970/0, сви остали су у потпуности извршили 
план уписа Од ове, 1948, на Беоr"радски универзитет упису ју се 
н ванредни С1удеНЛI Тада је њих 5335 уписала први семестар За 
њнх је 10KO:i\I маја и јуна ОРI"аннзовшю 920 вечерњнх курсева и 
консултација, (Консул-r-ацијама н курсевима је обухваhено 50 пред
мета)" Председниш-r-nо Владе HP Србије одобравало је ванредним 
С'IудеН-Iнма 15-дневно плаћ.ено одсуство и попуст на државним сред
С1ВИl\ta превоза ради полar"ања нспин\ н похађања курсева 

Редовни c-!)-'деНТII су основну ПОl\10ћ. добијали у ВJlДУ с-r-ипендија, 
које су из Јодине у IОДIIНУ БJlле све бројније. ОСНОВНИ Н:РИ1еријум 
ПРИЛИКОМ додељивања стипендија биди су: социјално порекло, успех 
у нас-rави, ?lштернјално СЈање J-I залШ"ање на I1ЗI"радљи земље, На 
расписани конкурс за додељивање стипендија 1948" ГОД, СIИГЛО је 
4800 молби, lщје су решен е на следећи начин: 

400 ШIИ 8,511/0 је враћено на проверу наРОДНИ:i\I одборима, 
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1610 ИЛИ 34% предложено је на спшендирање савезним уста-
HOba!'l-Ia, 

1897 или 3711/0 за стипендираље репуБЛИЧКИI\I установама, 
790 или 14,5°/11 молби је одбијена, док су ОС1'але чекале на дефи
нитивну одлуку Проценат одбијених l\lOлби годину дана раније 
ИЗНОСИО је 8,20/0. Повећање одбијених МОlIби јавило се те године, 
"јер се јавио већи број С-1удената из бур:ж:оаских породица, при 
чему су као разлог тра:ш:ења с-rипендије узимане мере власти 
на пољу привреде: национализација, ревизија Iрговачких доз
вола, ИТД,", 

ИнтересаНlан је и социјални састав стипендиста у нреll1е 1ежњи 
за упнснвањеjl,I Ш'IО више cTYAehar-а из радннчких и сељачких 

породица: 50fl/о свих стипендија додељивано је C'I-удеНПI:i\Ш службе
ничког порекла, 220/11 земљораДНИЧКОI, 130/0 раДНИЧI<ОГ, 5,40/0 -rрI'о
вачког, 3,611/0 занаТС}{:ОI- Ј1 ВО/о осталог Према факултеЛli\Ш највише 
с-хипендиста радничкOI' порекла било је на ПРИРОДНО-i\taтеi\нlНIЧКОI\l 
факултету (150/0), ЕIШНОМСIШМ (130/0), ФилозофСКОМ (1411/0) итд, Да
леко највише стипендиста сељачког порекпа било је на Пољопри
вредно-шум ар ском (400/0), Економском (2211/0), а cBeI"a 10!I/o на Фар
.мацеУТСIШl\I, СтудеНIII из слу:tкбеничких породица највише су сrи
пендије добијали на Фармаце:Р-СКОl\-1 н ПРИРОДНО-:i\Ш1е:-'lэ-r-нчком итд 
Из зашн"лијских породица највише је студената бина на Економ
ском фаКУЛ'I'ету (10%), Ветеринарском (10,5°/'1), Правном (80/0), и-rд 
УI{УПНО је, 1947 ГОД, 30,590/0 студената добијало стипендије, а 1948 
52,6% редовно уписаних Од ынorобројних података везаних за сти
пендираље С1уденага, издвајамо још н онај везан за УЈ(УПНУ СУМУ 
издвојену за стипендирање студенюа Бсor-радскor уннвер:.зитеНl 1947, 
н 1948 год. Прве I'одине савезне и репуБЛI-lчке инснпуциiе су испла
тле 11 450 850 ДI1Н, а друге 18 733 050 динара 
С-I-ипендије су биле само "дсо бриге" нове државе за побољшањс 
услова студирања на Беor"радском универзитету, Како је констато
вано у једном докуменr-у сваl(И СIУДeI-П је државу у току 1948 
['од. "коштао!< од 18-24000 динара, заВflСНО ОД упнсанш" ФаКУЛlета 
Међу социјалним проблеыима проблем С;lIеш-r'аја студената био је 
врло акrуелан Године 1947. у ДШ\ШВI1Х1ta је СIановало 2275 СЈУ
денткиња и СЈуденага (379: 1 896), а наредне I'одине 2778, У ДОl\-IО
ВИi\Ш је према проценаjl,Ш било око 2011/0 СI'Уденатu више него што 
је БИJIО meC1-а, Колики је проблеi\1 био сведочи и подагак да су чла
НОВЈ[ УниверзитеТСIШf' ком итс [а поред ОС1 алOI И:i\IaЈШ за задатак 

убеђиваље С'тудената да приме по колеЈУ у ДO~ICKH kpebe-l Проблем 
је био ТИ1\[ већн Ш'IО је БеОI-рад после ра1а оскудевио у ПРОСIОРУ, 

а број од 1 000 С1-уд.ената, који су били без ДОi\IСКor САIешт аја, ОЧIНО 
није био мали .. СмеШЈај у приrзаТНlЛ\-i СНIНОВИi\Ia био је далеко 
скупљи од домсн:or Последњи је 1947 roil, НЗНОСЈШ 300 ДИН, а на
редне 350 Дl1н"ра 
Калорична вреДНОСЈ J-Iсхране Сl'уденаrа креl'ала се по lодинаlllа: (за 
ручак 11 вечеру): 1946-1966 калорија, 1947 - 2416, 1948. - прво 
ПОЛУI"ође 2 785, а ДРУЈО 3000 каЛОРllја. Цена исхране у i\Iензаl\l1;l 
године 1947, је за три оброка I1зноси.ла 850 дин а за два 750 динара 
Наредне године цена је пове1iанu за 100 дин У :i\Iснзама се 1947 
roA хранило 5450 СЈ"удената, а 1948, вшш= од 8200 
О :.здрављу студенаЈа бринула је 8 лекара од којих 4 СIално за
послена н 4 хонорарна, I{ао н пеrоро ломоћног особља Како подаци 
показују имали су доста посла Проценат СIудена'1а оболелих од 
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l'уберкулозе са 1ЗОiн у 1947. год Сl'lшњен је у наредној на 80/0~ За 
лечеље и изrрадњу објекаIа у опораВИЛИШНlма 1948. год, је УТРО
шено З 800 000 динара, Студенти су имали у опораВИЛЈ'IШ'IУ на Авали 
25 MeCIa и 110 MeCI'a у ДРУI'ИМ опоравилиш-гима у земљи, По 150 
;\I(~C'I а већ тада је било на i\Юру н исто толико на Златибору, Укупно 
је, 1948 [-од, 1228 СI-удена-lа боравило у неком од опоравилишта 
Према извеш-rајJlма Министарства просвете настава је веn током 
1945, ушла у коло-rечину l{ОД ТеХНЈ1ЧIСОГ, ПољопривреднОЈ', Меди~ 
ЦИНСКОЈ', Be-r-еринаРСlСОГ и Правног ФаIСУЛ-IеIа_ Најспорије су почи
љала предава:ља на ФИЛОЗОфСКОI'l'I факултету. Упоредо са консоли
довањеl'lI наставе вршена је н реорrвнизација рада на Универзи
'IeIY, увођење1\I нових планова и прилагођавањем рада "потребама 
државе" Извесни факу IIтетн су у -Ioj реорганизацији проширени 
а отворени су н нови одсеци 

Реорr'анизација ВНСOlсе настаВе О'I'Почела је 1946 год. по наI'лашеНИl\1 
совјетским узорима Према првим ЗШ\IИСЛИI'l1а С'Iудентима је била 
потребна што ужа "специјализација", али је већ новембра исте го
дине КОНСI'aIовано, да се морају ~рЮЮНII боља решеља, јер нема 
довољно "нн професора, који би l\ЮI'ЛИ савладати предвиђени про
Јраы, нема уџбеннка одакле би сr-уденти УЧИЛИ, студенти су IЗеликнм 
делом запослени" На другој С'I'рани све Вl1ше се осећао недостатак 
HC1C'laBI-IOr- особља До 1948 год бро,ј наС'Iавнин:а се повећао за 14°/11, 
а Сlуденаlа за два н по ПУ'I'а На јеДНОI' наставника је пре рата 
долазило 30 с IуденаНl, а 1948 - 65 Те године на Универзитету 
је било 122 наставна предмета без наСlавника, од којих се 107 
уопшrе није предавало, а 15 сюю повремено Међу наставницима 
био је веnи број хонорараца, ш го је, такође, С1\'Iaњивало ЫОЈУnНОСТ 
подизања кваЛlпета нас'[аве На једнor- асистента долазило је 105 
студената, док је Iaj број пре pa-Ia износио 41. 
Израда ПРОlрама наставе у 1947 години био је један од основних 
задатака КOIшнета за научне установе. Према његовом извеw"гају, 
Правни фшсул {еl је, у 1'0KY фебруара 1948" извршио ревизију свor 
IШСIавног плана: укинута је специјализација за две групе право
судну н ПОЛИПIчко-аДI\1ННИСIративну, а број наставних предмета је 
од 35 сведен на 26, Како је тада оцењивано новим планом кадрови 
ће ,,"lOK01\[ С1уднја добити шире :знање своје СТРУI{е, а ужу спецн
јалност осташпн за пршо-ичан рад у нашој привреди и државним 
установама," У IOKY II И III тромесечја извршена је ревизија нас
'Iашшх планова 11 на остаШIЫ Факулте1ИI\Ia, Вршена је по истом 
ПРИНЦИПУ, а у њеном провођељу, поред наСlавника учествовали су 
1-1 "стручњаЦII из оперативе", На ЕлеIпротехничком одсеку уведена 
је r-рупа слабе струје, на ТехничlCОМ - технолоr-ија r-Уl'I-rе, итд 
Током 1948. Iоднне донешен је Правилник о режиму студија, који 
је реI'У лисао упис, обавезно похађање предавања н начин полаr ања 
НСПИ'I'а на УНlIвеРЗИlе-rу и ВеЛИl\НМ школама Правилник је oдpe~ 
ђивао време полаr-ања ИСПИIа, услове за упис у наредну I'одину и 

друrо, Од ШКОЛСlсе 1948/1949 на свим факултеПIма уведена је на
Сlава СIраних језика: руски језик се предавао као обавезан две 
Јодине, а један од западних језика, као факултативни предмет, 
rодину дана 

У току 1948 IОД по први пут се на ле"IЊУ праксу ишло према Пра
вилнику о леньој пракси студена-га Обавезна пракса била је за 
С"Iуден-ге Техничкor- факултета (П и ЈП I'OД.), Пољопривредно-шу
Ш1РСl{оr (lI!), МеДIЩI!НСКor (111, IV, V год) I! ВеIеринаРСI{ОГ (III год). 
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Пракса је била обавезна и за Хемнјску и Г-еолошку групу Природно
-матемаТИЧКОI" факултета 
Израду наставних програма пра-гила је н реорганизација Универ
зитета, у другој половини 1948. год, издвојен је Технички факулте'I 
из caCI ава Универзитета и формиране самостална Техничка велика 
школа, Iшју су сачињавали: Грађевински, Архиr-еК'IОНСКИ, Машински, 
Техно.лошки, Рударски и ЕлектротехничICИ факултети Формирана 
је и Медицинска велика школа са фаК'ултеIима: МеДИЦ~1НСКИl\I, Ф~р
мацеутским и Ctoma-голошICИМ У ИСТОЈ ГОДИНИ почело је и издваЈа
ље ШумарскОЈ' одсека из састава Паљ. шумарскоr Фюсултета и њe~ 
гово израстаље у ШумаРСЮI факултет У cacIaBY БеоградскOI' УНИ
верзитета, На Природно-матем:атичком Факу.лтегу уместо 10 rрупа 
формирано је 5 одсека: математичко-физички, хемиски, бнолошICИ, 
географски и геолошки. Унутар одсека предвиђене су уже струке, 
као ужа специјалност У првој I'ОДИНИ студнја настава се изводила 
зајеДНИЧlпt за све С1руке, ОД друге године предавања су била по 
струкама, док су се у чеТВРI'ој ГОДЈШИ слушали предмети само уж:е 

струке уз припрему дип.лОl\IСКOI" рада 
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МИРЈАНА ЈОЦИЋ-ЧОБЕЉИЋ 
НАДА ШЕВИЋ-ТРНИНИЋ 

Југословенски сiliудеllilill 

у Прагу 1945-1948. годllllе 

Одмах после ОСJlобоl}сња ЗСјl;Јље, нашој Оi\ШЭДИНИ, У1\:а38118 се iI10~ 
I'УnИОСТ произишла ИЗ рата и Револуције, да студира у иностран
ству, и то у познатим универзитетским центрима: у МОСКВИ, У Па~ 

ризу и у ПРЭl''У Овде ће бнп[ речи о студентима који су пошли 
на СIуднје у Чехословачку, ПРСIе:ж:но у Прас То су били млади 
људи, пет генерација МЭlуранатэ, већИНОi\I учесници народно-осло-
50дилачи:е борбе Међу ЊН1\IЭ је билu l-IOснш:ща пар-rизанске споыс
нице 1941, rод" ратних војннх инвалида без рую= ИЛИ без ноге, 
преживелих логораша из наше ЗСi\Iље, Немачке и Норвешке За 
прву т'рупу ОД 120 студеНЭIЭ, СIнпендиста чеХОСПQвачкс владе, избор 
су вршиле ДРУШIIзено-политнчкс GРI'ш .. шзацијс Било их је из СВЈЈХ 
репубш,ша Поред њих, би.ло је JI c-ншеНДИС'rа наше владе, односно 

ycraHoBa овлашћеню,: за то, а само :ыалн број ишао је на сrудИје 
у Чехословачку о СВШI-"I трошку У периоду о KOJIile је овде реч, у 
Прar-у и Apyr-HI'I'1 уннверзитеIСКИil1 цеНТРШ\1а у Чехословачкој, било 
је око ЗБО студена'!'а вз Југославије Највише наших студената било 
је у Прш-у, 3а све нас су биле обавезе исте: да достојно репрезен
lује1\Ю земљу н да у одређеном року полш-кемо испите 
Пре поласка за Прar', крајем децембра 1945~ године, чехословаЧКII 
амбасадор приредио је за стипендис-ге своје владе пријем у Ма:же
ст-нку. ТОМ ПРИЛИКОМ он је, између ост-алог, рекао, да ценећи заСЛУI'е 
Југославије у ра"1У и жрт-ве које је поднела у борби против фа
ШИЗI"lIа, Чехословачка )Ј{ели да ублажи последице рата на тај начин 
што nе ПРИ1\Iиrи одређен број наше омладине на студије 
Следећеr· дана, са земунске .железничке с! анице, пошли смо у Че
ХОС.Jlовачку, Највећи брuј ;"lеђу нама био је у унифорыама, Неки 
су НОСIIшr споменице, ;шюr-и су били са ОДЛИКОВШ-blЕ\ta, а понеко 

је имао н оружје (пиш'Iољ), IaKO ца се остављао уr-исак војске која 
са транспорто1\t креће у одређеном правцу Последице рата и ра
зарања пра'1иле су нас на целом пуrу, Пу-говали смо дуго, неудобно, 
са великим заСЈојИl\1а. понекад и по 10 часова, али сое смо то под
носили са ведрином, уз песму, ЈП-РУ н шалу, Међу нама је преовла
давао војннчки н колеКI'ИВНН д'ух Храну и све 'Iешкоће С1\1О делили 
заједнички, l'aKO да СлIO пут, који је {рајао пет дана, поднели лакше 

но што би иначе 

у ЧехословаЧЈюј је дочек оио 6рп-н:ки н пријатељеКII, На желез

НIIчкој С1аннцн \'\filsono\'o паdгаzi у Праrу, дочекали су нас пред-
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с-ншшщи просве-l'е н културе и ПQ)келели нам добродошлицу У по
ноћ, аутобусима С1\IO дошли до ТИ"lОВОI' н:олеја Пред УlIазом у колеј 
(студентски ДОМ) сачекали су нас чешки студенти који су нас та
ко!)е срдачно и пријатељски дочекали Они су нам ПО1\ЮI-ЛИ да 
понесе;..ю своје С'Iварн и да се ш'l'о пре C;\leCTHMo у просторије ко,је 
су HaI'lI додељене 
у овом колеју, који је ОДl\ЩХ после рю-а добио назив "ТИТОВ колеј", 
пре нас, ИЗI"l'lеђу два ра'!а, боравили су ЈУI'ОСJIовеин који су тада 
с-rудиралн у Пршу Међу њима је било ИСIакнутих револуционара: 
Будимир Тш.ювић, Ра-тн:о Павловић - Ћ11nКО, Вељко Влаховић, Пе
Ј'ар Драпшин, Браца Вајс и друrл, а неки су одатле отишли у Шпа
нију као добровољци у шпаНСI\ОМ I'рађанском рату 

"Ј/ыорни и исцрпљени од ПУ1'а C-r-Иl'ЛН смо у дане БОЈкићних празника, 
па нисмо ;..юr-ли одмах да добијеЈ\Ю ни стипендију нн карте за рацио
нирано снабдевање Хранили смо се у мензи колеја Храна је била 
недовољна, Осим ТOI'а, НИСЈ\Ю били ни адекватно обучени за чешку 
КЛИ;"IУ, r-де су зиме мнor-о хладније heE-О у нашој земљи Исцрпљени 
дуr'им ПУ'Iовање?l'1, слабо храњеНII, са лошом кондицијОI'lI још из рата, 
није требалu много па да оБО1Ш1\IO, СистемаТСКИ?l! лекаРСН:И1\1 прегле
Да"''!, који је Орi'ШШЗ0вала чешка студен-тска амбуланта, код оса1\1нае
с-торо наших студенаl"а КОНС'lатош!Н][ су ннфшнра'ти на плућима. Они 
су хи-т'Но упућени на санаторијУJl.-1СIШ лечење,. 

Ипак, :жеља за сазнањем је надјачала све 'IеШlшће, Својски смо прио
ну.ли на рад и 'lреба поменути нашег друга Влатка Брчића, 'Iален
IOBaHor' маIематичара, lшји је O~Max по д~ласку ОРI'аннзо~ао I~YpC 
из математике, У И:lШрОВИЗОВaIЮЈ просторИЈИ, 'У холу коле]а, 1име 
је помorао студентима теХНIIЧКИХ фак)'лте'rа да лакше прате наставу 
113 l\la'lб"ШНШ:С. Поред ODOI'iJ., у колеју су ОРI'анизовани курсеви чеш~· 
кor- јеЗl1ка~ 
Избор фаКУЛ'Iега бно је слободан_ Преовлађивале су техиичке и при
родне науке, јер се осећала потреба зеј\,тље у овим c-rручњаЦ~'fма, Оно 
Ш'lО тада није било уобичајено на уни:иерзитенша у Праrу, показале 
су наше cr-удеН1киње уписујући се на разне -гехничке факултете: ма
ШI1НСКН, е.лектроr-схнички, теХНОЈ10ШЮI, ur'РОНОil'IСКИ, ме-галос'тругарски 
11 рударски Примера ради наводимо да је наша друrарица Слав~ 
Гiавичнћ била једина :а.;:ена ,која је уписаЛ<Ј рудар:.-гво у Мора.ВСIЮЈ 
ОстраВlI. Према СI:!ојИ1\1 СIОIOНОС 1 Hi\-Ia, неки су изаорали СТУДИЈе на 
:,чузичкој академији, нен:и су С1удирали IЛУ1\1У, позоришну и Филмсн:у 
режију. 

ПАРТИЈСКИ РАД 

Одыах по доласку, ПUЧ~Шl је да ФУШСЦНОЮШlе парrијска орr-аниза
ЦЈЈја Целокупш,ш )Ю!ВОIO?II н pa;~Oi\1 руководила је Парпrја 

Далеко највсћн број јУГОСlIовенсю[х cTYAeHa'Ia били су чланови Пар
{нјс и СКОЈ-а, ПаРНlјски ж:ипот н рад одвијао се по r-рупама ОДЈ-О

uарајућих фаКУЛ-l'еICt, а Iпос-t'ојапо је и руководство lшје је коордн
Нllрало овај рад На сuс"rанц~ша најВllше је т-ре-[-нрано пнтање учењс.. 
11 IlOC-Нlзuња ШIО бољих резултата Шl IIСПИ'f'Иј\Ia, У ТОМ циљу је спро
недена ,11 kuh-r-Р~Ч<'l llОСl:!ћнвања нас"! аве Требало је прихватити се 
KJhl!r-е 1:' уџбеНlIка и УЧИIИ У llрfЮ пре-ме 'велику нам је тешко1'iУ 



IIредсншља110 неПО::НШШl1-ье ЧСШКOI језию.1 н:оји смо постепено УЧИЛИ 

на курсевима јеЗИl{а, у КОНгактима ,са чешким студентима, а и у -Т'ОКУ 
савладаваља сr-ручне z.,штерије У-ЧИ!IИ смо по КРУЖОЦИil'Iа, и тако се 
у:зuјамно испомаr-алн 

Партијска орr-анизација ПОДС'l'ицала је н:ритнку и самокритику и била 
веома енергична у сузбијаљу појава и понашаља који не доликују 
народним студентима. Неколицини је одузета стипендија и враliени 
су у зеil1ЉУ због недоличнщ- понашаља, али је у неким случајевнма 
н 'ry било претериваља Ј1 I решшш 
Да би били у току збиuања у свету, да би неговали идејни и теоре'г
ски рад, а посебно да би :'ЮI-ЛИ да .пратимо дor-ађаје IY нашој земљи, 
ЫНОГа пи-r-ања из ових области била 'су предмет проучаваља и рас
права на партијским саСТШ-lцима, Детаљно С!lЮ 1проучавали наш Устав, 
основе ПОЛИ-НIчке еКОНOl'iшје и социологије, ИС10рију СКПб И увек 
били информисани о свим збиваљима У свету и у ћlеђународном 
радничком покрету 

УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНТСКЕ ОМЛАДИНЕ 

Напоредо са пар-хијским ~раДОil'I, као друштвеНО-ПОЛИТJtчка организа
ција, формирано је Удру_жење јуr'ословенске c-r-удеНIске омладине 
у ЧСР-у, са сеДЈЈШ1ем у Колеју lVIаршала Тита. У РУКОВОДСТВО удру
л:;:ења изабрани су најспособнији н нuјактивнији другови и другарице~ 
На фувкцији председника удружења најдуже су ice задржали дру
IОБИ Вељко ВидакOlШn н iКиворад Теофиловиh, с-r-уден-ги ar"рономије 
Рад удружења се одвијао ,у секцИја!l'Ia, као што су: кул-гурно-умет
НИЧIШ, социјална секција, спортска секција и 'секција за радне акције, 
Осим ТOI'Э, УДРУЈкење је ОРI'аНИЗ0вало и наше учешhе -у ,МНОГИiII 
ЛQЛИ"l'ИЧКИ1\I И друшrвеНИ;-"'l Ј\-taнифестацијама 

Културно-у.ILel'l1U tL1Ш секција, Плодан и раЗНОВРСТ8Н рад ове сек
ције обухватао је припремаље предавања из области наше и светске 
110ли'гичи:е ситуације, са којима су обйчно :Почињале приредбе. Имали 
CillO и :,свој хор који су уве:жбавали данас познати и афир:мисани 
умеТНI1ЦИ )Кивојин 3дравковић и Ђура iЈакшић. 'Репертоар хора био 
је раЗНОВРСIаа Пре cber-а, увеlкбане су наша и чеХОСJIовачка химна, 
за-rим песме из наше народно-ослободилачке борбе '1'1 ~Револуције и 
друге наше и чешке песме. Фолклорна r'рупа је увел~бавала кола 
и ИЈ'ре из различи'l'НХ 1{рајева наше земље Осим тога, у овој секцији 
неговало се н реЩП'аторс1'ВО 

Приредбе смо одрлсаDали у Ти-rОВOl','1 колеју, Биле су веома посеhене, 
и ,iI1еђу посетиоцима су били чешки сту деН'ПI и наши исељеници, 
Програм се састојао Jlз реферата о најважнијим савременим пол и
~ИЧЮ·li1I збиваљима у земљи :и у :свету, рецитација, песама и Фол
н:лорних ЈП'ара, Нарочито су биле успешне приредбе поводом великих 
државних празника 

ДРУIИ вид I<УЛТУРНО-IIросветног рада и сарадље са чеШ1{Иl\-I студен
тима био је у оквиру приредби: 11шје су организовали чешки студенти. 
Оне су се одвиј але под ОПШТИМ наЗИВОI.\I "Беседе"" Њихов садржај 
манифестовао је борбу против ропства и фашизма, као и слободарски 
дух qехословачке, Наше учешће у ОВИМ приредбама било је у поје
ДИНИМ тачкама са лОРОi\I и iфОЛIСЛОрШi!. ТОМ приликом нам је укази-
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ваНа uепика ПОЧНС'I н П~;'Ю'Ыl, нао i~ у С'lВ<:IРИ била I'Ilш-шфсс-пщија 
!ЮШIовањu пре;\1а виШОЈ земљи, ЧИЈе <.:у заслуге у борби против 

Фашнз;\ш биле П?ЗI-Iaте, Преко наше lсул-r-урно-уметничке секције, 
Нr:1ше удружење Је r-ш.;:оlје сараlјИШЈ.ЛО и са радничкоl.\'I о!\шадином 
у Прагу. 

Социјална се](;ција Ова секција Н~taла јс задаl'ак да се стара о по
бољшаљу услова нашсr ЖИВО-Т'С}, а посебно 'о нсхрани, Намирнице 
које СМО добијали преIЮ {{арата за рационирану (нсхрану у Чехосло
вачкој биле су недовољне, збоr- чеr·а је одређена делегација (Нада 
Трннниh, С'тудеН'I аrронщ;шје II Душа н Сгрујић, студент елекrро
технике) дошла у БеOI'рад да надлеж.не упозна са Iешкоhама 1{ојИil13 
СI.\lО били lIЗПШКСШС Саве! за просвеr-у издвојио је новчана средства, 
а намирнице СУ и:уповане у фаБРI1Юll\ta за прераду хране Стигла је 
l1Оl.\1Оћ из Ееor'рада, пун aaIoH IЩI.\{ирница, што је 'Iребало уз ilШШ1-
?I'!алне Iрошкове рационално искористити У 1'01\1 смислу ОРТ'Ш-lИЗО
вана је 1\Iеиза југословенских с тудена"! а у ПраI-у. Управник мензе 
био је сr-уден'[' l\ШШИНС1ва Мирко Перовић< Осим две професионалне 
куварице и економа које смо плаћали, све ОСIале послове у мензи 
обављали смо сами \по одре1}еНОl\I плану, добровољно се Сl\'tењујући 
у дежурспзу 

СПОР'l'С1Ш Cl7СlшmОС'I CIlOPICKC} Сl!кцнја је настојала да нас што више 
активира у спор I'CKOM духу, У 101\-1 циљу користили СМО фискултурну 
салу у lшлеју у којој смо uе:ж,бали на справама !За вежбање нам 
је 'I'акође било омшуhено КОРIIшћење н Друr-их фИСlсул-r-урних сала 
у r-раду Одлазили смо 11 на 'lрl!НИнrс 'ПЛИНaI-ьа у базену, 'а у току 
зимских распуста одлазили С~lO на скијаље на Крконоше и у друге 
скнјашке центре. Било је 1-1 СПОР'IСКИХ таЮ\Iичења за знаЧIСУ фискул
f-YPHIIKQ, -13В "З РЕН" , а за'IО је било потребно да се испуне одређене 
HOpl.\te у појеДИНИi\-I дисциплинама 
Радне аl<:ције, Мада је :IеЖИШ'l'е нашеI' рада било учење и савлада
вање стручних предмета, учествовали смо и у :једнодневним радним 
uкцијаыа Заједно са чеШКOJI.t омnаДИНШ.l одлазили смо суБОТШ\'I, lса
r;аюнима, у рудник Кладно (касније назван Готвалдов рудник), Муш
lШРЦИ су силазилн У окна, заједно са рудариыа, r:1 другарице су раш
чишћавале 'Јерен на површини, у оквиру руднюсн, У 'IOKY зиме, на
рочи-то у периоду снеЛ{l-lЈ1Х падавина, рашчишћавали сыо сне!', и оно 
пио је својствено ј\1Ладости -- у 'ЈаКУ свих радних акција певали, 
заједно са :чеШКОl\I Оl\1лаДИНОl\1 Учесници радних акција добијали су 
радне КЉI-I:rкице "Ударник рада" (Ударник праце) У њима је уписи
ван ефсша-I рада који је 'СВaIпr појединац ПОСЛlI'ао 

Одлазили смо iи на СlаДИОН Страхов, I-де C7l1O такође рашчишћавалн 
и уређивали 'Iep~H Таl.\Ю смо се припремали 'н ::зи одлазак на пруr-у 
Ша:'lшц-Сарајево Разним увеж,баваљиыа настојапн смо да добијемо 
шrо бољу Фнзичку кондицију Наша ОРИI'ада "Пе'Iар Драпшин" била 
Је орr'аннзаЦIIОНО оспособљена још у ПраIУ, одушевљење за изград
Њ,У земље нам HlIj~ недостаlало, 11 ;'ЧИ C7l1O сасвим спремни дошли 

на :акцију ПраШЮ'I;\I студен'! Ш,ta еу се на овој акцији ПРИДРУ;ЖИJIИ 
il студенти из .Југославије који су студирали у МораВСlсој Острави 

!-1 друl'llМ уннверзите'1СIПIЫ центрима у ЧСР. Бригада је из Прага, 

преко ЕСОЈ'рада, директ-но ДОШJlа 1-1<] llPYI-У, мада СМО сви :жељно оче
юшалн сусрете Cil својима У 'бригади је било 160 учесника, од којих 
су 60 били ударшщи Цела бриища ПРOI'лашена је удаРНО1\1 
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАРОДНИ ФРОНТ У ЧС!' 

Наше удружење СlуденаI"а одржавало је -{сену везу н успешиу са
радљу са opr-анизацијОl\1 НарОДНDI- фронта, н:.оји су основали наШи 
исељеници, ДОШЛИ И: .. ннеljу два рата у ЧеХОСJlовачку и ту се наста
ншпс Председник Народнor- фронта био је Димитрије (МИlа) дНЫИ
r-ријевић, родом ИЗ Нllша Ова антифашнстичн:а ор! анизација одмах 
је признала Нову Јуr-ославију н показала ;Ш:НВQ ЈШ-Iсресовање за 
ЧОI-ађаје у ,ЗСi\'lJЬИ И жељу за сарадљом. Та сарадља била је обострано 
усrrешна JI развијала се 110среДС'ШОJ\l узајаl\ШИХ посета. Они су БИЛЈ1 
на нашим приредбаЈ\·ta, посебно о др:ж:аВНИi\I празницима, а ми смо 
:) ЗИi\taJIИ ,учсшће у ~,1анифестација;\ш :1шје су они орr-анизовали 

Сви наши СIудеННI 6шш су чланови ЈУI'ословенсн:or- народног фрон
IU У ЧСР 

РАЗНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

!(ао европска меТРОl10ла и з6ОЈ' геОI'рафСICоr- положаја, Праr- је тада 
оио погодан за l\ПЮI'а ПОЛИПI~IЮ] збивања, Ми с;ио их будно пратили 
11 у ЊШШl учеС'гвовали, 
Незаборавна ће на;'.! остатн прноюајсн:а парада 1946, године у Прагу 
Поворка је трајапа од 9 да 17 часова, јУ њој су учесгвовали пред
ставннци све четири политичке lIартије н:оје су тада постојале у 
ЧСР: н:.ОМУНИС·НI, лидовци (народњаци), народни социјалисти и соци
јал-демократи. Било је делегација из свих крајева Чехословачке 
ОСИi\1 ТОЈ'а, то је била маНИфСС1ација сељака, раДНИI<а, интелек-гуа
лаца и О:i'lшадине Око 17 часова сви учеt:НИЦИ дефилеа, нашли су 
се на ВацлаВСКИl\'1 на:мјеС"I'Ш\-1а. Тада се, спонтано, са Iсвих страна зао
рНШl Ин-r-ернационала, Сви присутни су је певали, и учесници по
ворке н посматрачи, тако да је цеЛИi\I Дацлавским наl\'Iјестима одје
кивала њена мелодија, То је била прва прослава Првога ':маја у осло
бођеној зе?vIЉИ, величанствена манифестација победе над ФаШИЗМШ,1 
У току нашеr- боравка одр:ж:авао се lVIеђународни светски KOHl"peC 
о:ыладине, на којем смо сви били присутнк Ми смо 'Ј·ада ;.целегирали 
Сlуденr-е медицине Мази Алојза, да у наше ~Иl\1е поздрави конгрес. 
Били смо присутни и слушали и када је I'оворила Долорес Ибарури, 
Ла Пасионарија 

Ишли смо да дочека мо Георги ДИМИ'I-рова, ПРИЛИКQJI.-I његове посете 
П-раrт Са нашом заставом и 'транспарентима ИШЛИ смо прашн:иы 
улицаыа до ]келезничке с-тпнице, Iде смо се састаЛJI са буr'аРСЮ'IМ 

с'rудентима који су сrудирt.1ЛИ у Пршу. 

ОРI'анизована активност' испољила се и ПРИЛИКОil-I одр;жавања Свет
ско!" омладинска!' фестивала, са .таКl\Iичењем хорова и Фолклорних 

I'рупа,_ Кан:о је фолклорна r'рупа из Београда, "Лала Рибар", Иl\-taла 
закашњење на путу, наши прашки ~'туден-r-и, у наРОДНИ1\! ношњама 

lшје су доБИЛJI IIЗ амбасаде, са зас-таВОl\l и сликом друга Тита, одмах 

су ПШКУРИllИ да их :замене и буду на челу делегације, (То је била 
[рупа С'гудената са Барандова). Фолклорна [рупа "Лала Рибар" 
стигла је 'следећег Дана из Беorрада, ТaIС\1Ичи.Шl се и добила прву 
наr'раду 
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Када је iV1аршал ТН-1"о боравио у Прar-у, .у Јмар'гу ,1946. године, већинu 
наших студената учествовала ;е у обезбеђењу. Овај догађај Остао 
на"'1 је у најдубљем: сећању. 

ПублицитеI' који је да-т овом доr-ађају био је ,изузетан, па ипак, 
бледа је слика пеличанственоr дочека који \је Праг приредио Мар
wалу ТПI-У ТИТО, инкарнација нашеr' отпора, наше партизанске 
борбе и Револуције, дочекан је са н:ајвећим почаСТИl\Щ, Сви југосло
венски студен'IИ, ,заједно са напреДННi\I )-l одушевљениl'l'I масама чеш
ког народа, ДочекаЛII су Маршала ТН'I'а 'уз велике JI бурне маниФе
стације на Вацлавсн:им намјеС'1има" И касније били смо свуда тамо 
I"де је био JVIарша)! ТИТО Били C!110 прнс~""т-ни на 'C-гаромјеСТСКИl\! 
намјестнма, где је Тито 10ВОрИО Н 'лолшкно венац на гроб незнаНОI
јунака, у наро.цноы позоришту је 'у ТНЈОВУ част, одржана свечана 
преДС'I'ава опере t,Продана 'непјеста". Председници Тито ~-I Бенеш 
прив.лаЧИlIИ су непрестано пor-леде целог гледалиш-rа, На н:рају пред
СЈ-аве, дошло је до спонтаних и великих овација, 

На стадиону '~TpaXOB, I-Де. је у час'г Маршала Тита одржана војна 
парада, прос'r-рујала је .вест да 1"le нас Маршал посетити у колеју 
Тита је био међу на:м:а, У пратљи су били, осим наших представника 
и Ј1реДСl'авющи чехословачке владе. Посебно се cefiaMo министра 
I.;:ул-rуре и просвете, члана комунистичке партије, 3дењека Неједлија, 
:знаног "Црвени дедица". Окупили с;,ю се 01(0 Маршала, а наш друг 
l'Лате Сафтић, студен"!' Iехнин:е, првоборац 'и 'члан партијскО!- PYKO~ 
rюдс-rва, ун:ратко је поднео извештај о нашем 'раду, о студијама, 
како смО СЈ\'1ештенн, како живимо Друг Тито нам се тада обратио 
нстичући да се Ј\Ш налазима у једном великом цен-гру културе 
11 науке и да ћемо 'гу имати прилин:е много да видимо и на
учнмо Саветовао нам је да ту шансу максимална искористимо, 
јер смо неопходни нашој порушеној земљи коју треба r'радити 
Говорио нам је и о Tol\,te да је он некада, овде у Прагу, много научио, 
радећи у фабрици Колбеи ДањеIС (Та фабрика је тих дана 
добила Тит-ова име и носила т·а до Резолуције информбироа), У 
току разговора, друг Тито је међу нама запазио нашег друга, 
мајора Радомира Дудића, студента машинства, н:ојеЈ\'! се обратио као 
старом познанику, а нама објаснио да Дудић.а познаје као члана 
пратећеr' батаљона Врховног Ш'I'аба 
Ми смо овом ПРИЛI-,шом отпевали неколико борбених !песама Затиl\t 
смо, са ТИ'IОМ, играли козарачко коло 

Да је овај наш cycpe'r са МаршаЛО!II ТИТОМ био унапред најављен и 
припреман, сигурно не би био овака спонтан, непосредан и топао, 
На крају сусрета, дали смо другу Ти'гу обећање да \ћемо својим 
раДОЈ\'! 1'! учењеl\t ДОС10јно репрезеН10пати споју земљу и вратити се 
ЮlO добри СТРУЧЈ-ьаци, 

АЛБАНЦИ 

у току друrе године нашег боравка, у Прar' је стигло шездесет сту
дената из Албаније" С обзиром да нису !Н:ilШЛИ припремљен смештај, 
дошли су у Титов lшлеј. Примили ,смо их другарсн:и, са много разу
ыевања, Капацитет колеја већ је био iИспуњен нашим и чешким сту
дентима, Да би им обезбеДИJIИ пристојан I\:омодитет и удобност, наши 
студенти су били принуђени да спавају по двојица у 'кревету, а 
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нски су се Сi\IССl'ИЈШ у фиску птурној саЛII, Касније, Щl би албански 
студенти 1\ЮI"ЛИ трајно да остану 'у ТИТОDQII;1 колеју, један број наших 
Сlуденаrа био је пресељен у Иi\ШРОВН30Вi;ll"rи колеј на периферији 
Прага, на ЛеП-lУ. Осим ТOI"а, 01\'10I"ућнли Сl\Ю Албанцима да се хране 
у Iнашој мензи, Као што је већ наllедено, намирнице су пристизале 
из ЈУl'ославије, а скоро сав посао у IIIен::зи почива о је на добровоЈЬ
ном раду студенаТ1Ј Албански студенти нпсу учествовали у добро
вољном раду у l\1ензи, (већ су се понашали КаО гости у хотелу, ОН\Ј 
су ДОШЛИ у Прur када смо i\IИ већ ИilIалн uрганизован )кивот и рад, 
тако да н;-,! је Друж,ење са наыа било рд Ol'РОi\ше ПО1\'1Оћи" Поред 
нсхране и смеш"r"аја, ПРИi\lали СМО ИХ И У наше КРУ)IЮКС за учеЊЕ: 
и пр сносили Иill наше С'I(~чено ИСКУС"IВО 11 знаље 

РЕЗОЛУЦИЈА ИНФОРМБИРОА 

Завршила се ШКQлска 1947/48 Iоднна, ОНО је крај јуна 1948 године 
;rкивот наших С'Јудената одвијао се уобичајеНИl\1 'l'OI<ОМ, ТИХ дана, 
у оквиру СПОРIСI<ИХ активности, завршаШlЛJI сыо неи:а I"aIС\шчења за 

значку фиску.:нурника Враћајућ.и се са стреЛИllна, где се таКМИЧИJlО 
у [ађању ПУШIШ:\I, сазнали С:\IO ОД продавца новина вест да је ИН
фОР1\ШЦИОНН биро КОl\iУННСТИЧЮIХ пар'т'ија на седници у БУl<УРСШТУ, 
осудио нашу Парr-ију, ДРУЈа ТННI и наше руководиоце, Купили СЈ\lО 
новине и возећи се -грамвајећ'l ЧИIа;IИ "1екст Резолуције. У колеју 
Маршала Тита заrеl\.ЛН смо наше дрУI'uве II друrарице, који су, та
кође преко радија сазнали зС1 ODY Decl. БИЛlI смо узбуђени и OIор
ченк С!\ш"грали смо ,ца није НИl1на )'101)10 БИIИ срамније и безочније 
од :негнраљп наше наРОДНО-ОСJlО50дилuчке борбе и љених руководи

лаца, Свуда, на сваКШ,I меСј'У, у студеНIСКОЈ\l дому и на Факултетима, 
били смо јеДИНС'I'веНII у осуди Еневета које су биле саДРЛi:ане у Ре
золуцији 

Наши другови Чеси, припадници КОi\lУНИС'I'ичке нарrије ЧСР, преко 
ноћи су променили свој снш према на:ыа. Покушавалн су чак и да 
нас придобију за C'I"aBOBe Резолуције, а ћН! смо се жес"rоко опи
рали овој бесмисшщи 

Одмах по појави Рс:юпуције, у саIlИ ЈУI"ословенске Iкњиге, ОДРЖ.ан 
Је састанак са нашим амбасС1ДОРОЫ Маријаном Стилиновићеl\'I." Мада 
нико од нас није веровао у било коју тврдњу Резолуције, ;ипак је 
било ПО'Iребио дп нам се објасни 1\:8ква је позадина оваквог акта 
према нашој зеыљи Дру! СТИЛЈ1новић нам је потресни:ы гласом 
укратко објаснио позадину Резолуције ОсенIЛН Сl\Ю се поrођени и 
били веома узбуђеНJI, Мноrи су ппаЮ:11IН, [1 једnн друf' је чак ["ЛаСНО 
заРIIДао ;Но "10 је био само треИУlак слпбос"l'И. Одмах се испољила 
наша борбено с"!' 11 ОПiOр УСI8ЛИ смо Н l\шннфестовалн Титу, нашој 
Пар"пrјн JI нашој земљи Веровали смо да r"радимо социјаЛИСИ'IЧКО 
друштвено уређење н ::1<:1 [акпу будућнос'I" !сыо подносили )кртве 
Наша друтарнца, првоборац, Ајша СаДIIlCовић, cI")'AeH"I' iI'IaШИНСIва, 

која је у чствртој непрнјаlељској офаНЗIIВИ остала без половине 
сrопала на обе нorс услед Сi\'Iрзавања, рецН"товала је тада песму Скен

дера Куленовић.а "Мајка Кнежпољка" Ово је она чинила више 11УI8 
Ј[ пре' 1'OI'a на МНОПIЫ нашим СКУПО8И:\lа, али је OIЮI'а пута еФеI<f.l1 
био најснажнији 

;,() 
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По заврше1КУ QDC iI"!aI-шфестације заједнички смо lсреиули у град 
н возећи се грамвајем :У ДОМ, пркосно певали наше партизанске пе
CilIe, То сыо чинили и спедећих дана, у "траl\шајима и на улицама 
а народ нас је шапа"rОilI храбрио и давао нам подршку," !ВелИI<У по~ 
дршку чешкоr' народа дожнвели смо, такође, када су наступали 
наши фискултурници на СвесловеНСIЮl\I сле'!"у који ice ТИХ дана 
одржавао у Праrу. Већ само најављнвање југословенских фискул-
1урника изазвало је пљеса1С и одобраuање публике, а Јшда су, на 
крају ;Своје -rачке, фнскулrУРНИЦiI својим тсЛIЛ\Ш исписаЛJI на ста
диону Титово име, настане су нраве овације, сличне онима l-сада је 
ТН10 био У ПраIУ. 

Међутим, званични став КОJ\lунистичке партије ЧССР-а бно је про
I'Iш нас Новине су н даље биле пуне кпевста, Појавили су се тобож 
неКJI нови "rеоретичари који су бl1fШIШ сваким даноы безочнији у 
напаДИi\Iа :на :наш:у земљу .. I~аши ДРУIОВН Албанци. којима СћlО прс 
1'OI'a УСТУПИШl СВОје собе, СВОЈе кревете и ПРНl\tI'IЛИ ИХ У своју мензу 
показали су ~e као следбеннци Резолуције, А,ЛИ и даље су се xpa~ 
нили у нашОЈ l\lензи, а:1I1 JI НI'норисалн нас, бојЈ<ОIовапн, па чак и 
отворено I<леве-r аШI 

Као ~TO ,С~Ю реI<:јШ, у Прш'у је ПОСIојёша ОРI'анизација Народно!' 
ФРОНIа ЈУlослаВИЈ(;! I-iJен предссдник Мита Диl\tИI'Р1'1јевић који c~ 
~еклари~ао пролш Резолуције био је УХЭIIшен \и малтретv~ран Ни
~.aдa НИЈе Jlзашао 11З :заlвора, ОСИЫ љеI'а, бl'~ЛН СУ ухапшени и дуго 
..:.8држани у за IВOpy н~ки наши студеНI"И l<ОЈ1'1 су се тамо затекли и 
били прот.ив РеЗОЛУЦИЈС, Некадашње,\Оl председнику Народно!" фронта 
Јуr'ослаВИЈе у Прш-у, МИI"Н ДИi.\ппријевићу, родни Iрад Ниш се оду
жио Ј една у лица носи његово име .. 
~~:"ПС НЗЈ1аСt;;:а Резолуције у Прату је боравио Наш науt.IНИК и писац, 
~-eћ.IOp Беorрадског уннвеРЗI-пе'!а, Стеван Јаковљевић. Посетио нас 
,је у ТИТОВОМ l~олеју. С ЉИМ ,'с~ш laIшђе имали незабораван сусрст, 
срдачан и ПРИјате.њс.ки. И он Је изражавао своје неl'одовање и не
слаI'ыње са РеЗОЛУЦИЈОМ, 

~l~c:le IРезолуције, нnш:'t С'lудеI-ПИ су лочели у r"pynaMa да се вра-
11аЈ.У у земљу" Неки су ЈОШ Полагали испите, оверавали семестре ИЛИ 
uбављали друге ва:жне послове на фЫКУЛ"I'С'ПIма Вратили смо сс 
СК?РО СВИ, Остало ИХ јс само :пет-шест, но и они су се I<асније по~ 
I<аЈали 

У"след вешше aIн"ажованос'lИ на студнјаi\Ш нисмо И1IaЛИ времена да 
упознамо 'Iековине чешке културе, Наш повраIак био је ню"ао Ра
дило се о ЉУдИ"'1а који су сваки задатак, као револуционари, озбиљно 
прихватаЛII, То 5У биле Iенерације студената које су у ра'!")' пока~ 
:;аllе велику б?роеНОСI', истраЈНОСl" и спремност на плеыените ,жртве 
у .1'OI<У СЈУДНЈа li:раСИ~lе С)." ИХ исте врлинс Зато СУ реЗУЛIатн 
lШЈе су постИIЛИ ... на СТУДИЈама у Драгу н по повратку у земљу, веОма 
импресивни, Треоало би мншо времена н простора да се у најкраћим 
цртама ПРИl\:юку успеси Ових r-енерација .. Уопштено говорећи, из 

Iрупе прашких студенаЈа зна"I"ан 'Је број оних 1\:оји су пост'али ДOK~ 
IОрИ наука, академици, "'!ного професора универзитета, високо це
љених н познатих уметника, друштвено-пошпичких радника, Многи 

су добитници високих признаља н нщ"рада, седмојулских, щпобар
ских и ДРУНIХ, носноци раП·IНХ и l\lИРНОДОПСКИХ одлин:овања, Додајмо 

и то да 'се за скоро све ћюже рећи (да су били на руководећим местн
:'IIа и СС1:i\1Dпреr-орно допринасилн IIзr"раДIыr земље 
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Нн крају, I'peGUJlO бlI ШНЈШСИIИ 11 .ОВО: нас, I-I~К(1Дuшње Сlудеl-пе у 
ЧС<;Р, који СМО тамо били у пер.ноду од 1945,. до 1948, годнне, везује 
траЈН? другарСТDО, братсгво и ~еДИНСIВО l\ЛII Ј сillо расути по целој 
наШОЈ .земљ.н, али с::'ю у C'l'aJ~HOj в.сзи. Оних који сада :Ж.ilве у Бео
граду Је наЈвише и често се саСIаЈУ, С Бре"н~.на На nред'1е, окупљају 
н ~CBe остале, То су незаб~ра~ни t:.ycpeTJI на КОЈШШl се евоцира.]у успо
мене на део МЈШДОС'l'II КОЈа Је заједно проведена у учењу н припрс
:\lfli\'1a да као стручњаци учествуј} у ИЗIРrlДЊН зеi\lље, 
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ДРАГАН АЈШКСИЋ 

Сliiудеllilill 

иа радНlIМ 

Београдског Уllllвер 1Il1ll1!lllа 

аКЦllјалta 1945-1947. годll1lе 

ПРJlысна добрOIЮЉНШ рада бl1ла је uеО;Шl l:IЮК(-1Н извор за обнову 
земље у првим послераНlЮй I'ОДИ1{ШI.lЭ, У УСЛОВИil1а недос'{атка фи

Щ1НсијСIПIХ среДСНllШ и неДОБО њне техннчке опремљеНОСIJI l\юбили
зација !lшса за добровољне радне акције била је основни начин за 
реаJlизацНју амбициозно зtli\шшљених нлансюtх циљева, У СВИМ тим 
акцнјШI<:.1 -учешће Оl\1ладине било је далеко I·щј;'ШСОБНI,rје, а њен до
IlрИНОС огроман, Све радопе сеоска, средњошколсн:а и cr-УАентскз 
оыладина вршила је i\IИi'lIO соојнх редовних обавеза, 'IШ<О да се није 
осеI'ИО НИкакав поре;"Iећај у ЊJlХОВОЫ раду (Н учељу, 
у раднны акцијама, у вреi'lIе обнове, нзr'радње II ПрвOI' пеIОI'"О.циш
њег плана, узео је учешће велики број студената БеОI'раДСКQI уни
веРЗИI'е'Iа_ Прве доБРОiJољне радне сате беorрадси:и с-rуден-тн су дали 
эп обнову својнх фш<улте'1'а, ОДЮflХ по оснобођсљу БеOI'рада, Главни 
народно-ослоБОДИllачкн одбор Србије је, почеткоы децембра 1944, 
одредио Комисију за обнову УНИDеРЗIнета, која је I'шала 'зада'гак 
д<,l )'З остале ПОСJIОВ~ преДУЗi\Iе све мере за 'r-еХЮ-ltIКО оспособљаваље 

УннвеРЗI1Iеrа, за Ш'lО скоријн почет-ак И<.lСНlВе на факулте-I'ИМа.t) 
Оправка оштећеннх 31 рада, оспособљаваље кабннеI а, уређеље СПОР1'
<,:КI-IХ 'IepeH8, сакупљање инвентара и др_ био је основнн заДагак 
којЈ[ је КОi\IИсија ставила пред c-rУАеl-iIе, ФИЗНЧ:КШ,l радовима и СIН
НИi\I fюправка:ыа ПРНСТ-УПИlIО се одыах по ослобођењу, ;среДС'l'вима и 
радноы СИ8rОIl1 сиыш' УнивеРЗI·аета, Да би се окупио што већи број 
с Ј'У дена'та н пос'rлr ао бољи радни учинак, радови ~cy организовани 
кроз НШ:l\1ичеН.Е! .. ТЮС\НIче:ња су организованn између појединих Фа
КУ1НС"Iа н l'одина студија: у окупљању ш'ю више, студената у радне 
брнr-аде Ј[ давању ШIО BeliCI' броја радних ;Џ\на у ДОбровољном раду 
ТаКiI1нчења су орrаНИЗ0вана у (!'IaIШ:.\'Ш; обично је .:Јавршнн рок ра
дова био некн значајан да'lУЫ (Дан ОСflOбоl'јсња, Дан републике, по-
че l'<.IK некш' контреса н СЛ.) , 
CIICTel\laICI<O ОРIанизовање студенона за раднс акције почело је 110-
чеТl<ОМ 1946. r'одине У го ;Bpe:.\le, рад Н[! Беorрадском универзите-гу 
пећ је ушао у нор:\шлне токове lIриореЫСИёl РУКDlЮДСIШ1 на Уни
неРЗlнету заi\-Iењена су сталним; почео је рад културних н спортских 

друштава~ IHa општој Iшнференцији с'!удената Беоr'радскоI' универ-

'ApXJID СрБJtјс, фОНД РСI{торат Бсоrрадtког УНlIuср:щтста, K0."l111Clljn. за обнопу, 
фаСЦIIIШ!1 1, 90Ј/·15, СТ})о 1. (у даЉС1\Х т('!!{сту АрХIШ Србlljс, Н::О~1IIСllја); Щlше о 
томе М. I\-!lIтрОПIlII, l'ад ItО:,>ШСl1је за обнову БеоrраДСliОГ ушt1lCр:щтста, БеоrраДСЮI 
УlllшеРЗJlтет у nредраТllоi'tt neplIOAY, llарОДIIО~ОС!1060ДII!1а'IКО,'1 рату 11 РСUОЈIј'lщјll, 
БСОI'lIад 198:1, ef[) , 178--1900 
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ЗИ'I'!=Iа, 20 јануара 1946, Основана је омладинска организација бео
~paДCК:'lX СIуденаНl - Народна студеНIска омладина (НСО),:!) Обра
..:.o~aH Је .Униве~зитеI'СКН одбор II донегй резолуција у којој су истак
НУ'I'И наЈВЮКНИЈИ циљеDИ Орr'аЮIЗ<1ције - да ПОДСПlче С"IудеН-I'е у 
учењу и 'учешћу ? брш'адШ\ш које би убрзале радове на обнови Уни
верзитета Одбор Је РУКОilОДИО спнм секцијш .. !а, !\H~ђy којима н посебно 
организонаном Сеl{цијом за обнову> 
У 1946, У целој эеыљн ~e ОРI'аНJlЗOIШН низ локалних, републнчкнх 
и савезних радних аКЦИЈа, на којима јс учествовало 2 200 беоr-рад
СIПIХ студената. Прва велин:а савезна радна акција била је 
Ј'~зградња пруге Брt.~{Q-Бановићи, дуте 9~ 1}cl11, lшју је на себе пре
~зео ЦеН'грални одоор УСАОЈ У њеlЮЈ изr'радњи учествовало је 
52000 младих; из ЈугослаВJIје ;fl око 1 800 омладинаца из 22 земље."') 
Од средине Јула, по завршетку Испитних рокова на факултетима, 
на изградњу пруIC~ 'упућено је шест 6рш'ада са БеOI'радског универ
зи'r-ета, са. у!{упно 1600 СIуденаIа. Пре 'I'or'a, у мају и јуну :\lесецу, 
на пруr-у Је .,оТНШJlО 150 студена'Ја одређених за l{улrурно-просветнн 
рщ~: .Истовремено са Ј1зr-раДlbОМ пруге Брчко-Бановнћи, омладина 
С::РОЈ'це Је радила На прокоп'}вању 7I1pe;'Ke l"анала jlY Посавини, Ayrc 
"%1 kш, У овим раДОВИЈ\-ta су узеле учешhе две брнгаде Народне сту
дентске омладине Беor'радскоr УНИВСРЗЈ'нета са 400 бриr'эдира Једна 
6риrада беor'радских сгудената учествовала је и у прш{упљању ле
ковr'l1'or' биља у Среыу .. 
После успер1НО завршенс прве акцнјашке године, на П.1lену:-,'1У Цен
гралн~)Г вена Народне Оi\IЈlадине ЈУl'осаавије, нстакнут је 'РГРОl\lан 
значаЈ н важносг добровољнor рада Оi\IЛадине у обнови н изr'радњи 
зе:i\Iље, Збor' 'IOIa је преДШlђено дц се у 'наредној I'ОДНrШ још пећи 
број оынадинаца аща:ш:ује у paAНJ.I!\l акцијама, 
У 1947, ,nочеП{QJ\I реалнзrщије I1рвш' пегor'одишн.>еI· Iплана развоја 
народне привреде, О:ШI8ДIшске paДH~ <],I{ције су ДОС'НН ле оrромие рпз~ 

мере, у доБРОБОЉЮli\I радовима у оиој 1"ОДИНI1 узело је учешће 280000 
омладинаца н омладинкн Укупна вредност објеката, које је изrР<:l
дила омлаДIIна у 1947, пре:машујс трн 'II по i\ПIЛијарде динара, што 
представља 130/0 од укупне вредности радова извезеНИ1\: У првој 
r-одини Првоr' пеIОIодншњеr- ппана 1) Студенти БеоrрадсКОГ универ
зитета били су аНI'ажованн .. У! лаВНОi\I на два велию.l градилишта: 
изr-радњи пруге Шаi\ШЦ- Сарајево и фабрике i\ШШIНШ алаr-љика 
"Иво Лола Рибар" у )Келезникv 
r лавнн покре-rачн акција за 'оi{упљање ст)'денаЈа у радне брнrаде 
биле су организације КПЈ и СКОЈ на УнивеРЗИ'IеlУ. Оне су преко 
НСО вршнле i\юБИЛiIсање сгудена'1'а за ,радне акције,~') .Још крајем 
јануара 1947 на Уннверзиrс'l"У је форыиран одбор који је руководио 
припремама 3С! преДСl0јећу акцнјшuку годнн)', ОбразоваНЈ[ су шта
бови брнr-адц КУЛ'Iурно-просвенш рефереННI су ОбразоваЈШ стручне 
Ј[ уметииt.Iке еюIП~ Jl ПРЈ,шупљалн lIшrеРIIјал н lПЫ!I'е за приредбе l! 

предавања, На основу ДОlаД(]ШЊIIХ I1скусгава Одбор је израдио IIла
нове за КУЛ'Iурно-просвеlНИ, С'l'РУЧНI! рад, фискулrуру н учење CIY-

~ Народни студент, бр, 1, 26. фебруар 19-16, стр. :1, 
I Q ОZlllШДlшс!tој радној ашЏ!јн Бр'шо·БаIlOlIllIIIl 'IllДСТII д. Мсl}ОUlIЈI, ЕI~ОIlО,'IСIШ 
:ша'шј добропољног О~I.'Н1Дlf11Сltor рада, РСПОЛУl(llOllаРIШ О~I.'tаДШIСЮI ПОltрет у ВиХ, 
сарајево 19М, стр. 82 
I Исто, стр. 84, 
I Крајем 1916. на УlшnеР:lIIтету је (јН.'1(Ј t ·174 'Ј.'lаlla КПЈ IJ 1127 'IГЦШОII<1 СI{О,Ј. 
01111 су с,поју ПОЛlIТИ'ШУ .'1l11шЈу спроnодшш Щ)СI{О НСО, ноја је oltYI1Лoa:la преltо 
90~/. реДОDlШХ студената. (Изпсштај УШШСРЗIIТСТС){ОГ ItoMI1TCTa :\leCHO:l1 ]{o~IIITCTY, 
10, ДСЦС~lбар НI-t6). АРХIШ СрГЈ1lЈе, К{ЩlfСI!jtl, фаСЦIl1СЩ 1, 905/<16 
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деНU'Iа на акцијама. ИС'10вре~lено је ВСО ПУ'Iеl\l штампе, билтена, 
зидних новина и друrих расположивих средсr-ава вршила агитацију 
за уписивање C'l'YAeHaTa у радне БРИlаде, Непосредно пред полазак 
студенюа на акције спроведена је "недеља орr-аннзовања бригада" 
3ахваљујући овим припремама, на Универзите1У се за радне ан:ције 
јавило 10500 студената и 282 професора и aCJ1CIeHTa, пег ПУ'1а више 
него у ;претходној I'ОДИНИ 
Пропорционално величини I"раДИЛНШ'l'а, БСОI'раДСЮl студенти су нај
већи .број брш'ада дали у нзr-радњи пруге Шаi\нщ-Сарајево, дуге 
242 kш, Ово је био највећи објекаr ПрвOI' петоr'одишњег плана, из
грађен за седам и по il-lесеци искључиво Р~ДШ'I 212000 омладинаца 
из Југославије и преко .6 000 БРНl'адира из '42 земље О) Због учешћа 
оыладине у њеној ИЗI'радњи ова npyra је 'назван а "О:\IЛаДИНСКОi\l 
пруr'Ом" У њеној ИЗI'радњи узело j~ учешће 19 студентских бригада 
IIЗ БеОI'рада, са 6350 6риr аднра i) 
Друr-а по значају РПДШl аl'щија на којој су учесrвоваШI беOI·ра,цсю'. 
студенти, била је изrрадња Фабрике машина алаI'Јы:ка у )l<елезнику .. 
у :њеној IIзградњи је учествовала С10 Оi\lШ.IДИН~I\:ИХ оригада, :а преl~О 
15500 омладинаца Радови су почели 21 ј'\'Ја]а 1947, а фаорика Је 
пуштена у рад 1. јануара 1948, r-одине .. У овој радној ;акцнји уче~гво
валО је пеЈ бригада С'IуденаIr, Беor-радског универзитета и по Једна 
на НЗI'радњи "фИЛilIСКOI' rрада" н . пионирске ПРУI'С", са укупно 652 
с {'У деН'I·а ,1\) 
ОСИМ у ФНЗНЧIНIМ раДОВИ!\Ia С'lудеН'lске брlнаде су у радним aI{ЦИ
ја~ш велики допринос дале и -::'" кул-rурно-просвеТНО~1 и СIРУЧНОl\I 
раду, Трајно масовно окупљање Ш\'iЛсlДине пружлло Је изванредн~ 
\!слове за одр:жавање ,културно-прuсве-Iне аК1ИВНОСТИ и С'rручних 
i{ypceBa Тако су r-радилишта постала вешше омладинске школе, На 
раДНИl'l-1 вкција~\ra је учееlвовалu највише омладине са села, угланном: 
без основних знања, са 15-20ll /0 неписиеНl1Х. У саСЈаву бригада, по 
деоницама н r-ра,цилишrиыа, напазнпе су се екипе .саСЈављене од c-r'y~ 
дената, које СУ ПУIеы кру:;кою.l, предаваља,. сеКЦИЈа н. аналфабе'IСКИХ 
rечајева пру.ЖНiI3 основна знања раДIlИЧIШЈ .н сеОСIШ] омла~инн . 
НеДОС'I атак СI'ручноr' кадра на радним аКЦИЈаi\Ш у IlзвеСНОЈ. мери Је 
Iюпуљен студеННlма 1ех.нике, CTy~дeH'HI аРХЈпеlоуре c~ СВОЈ yд~o, ~ 
радним акцијама дали ЈОШ пре lIочелш paдo~a ИrзраДОi\l иде]Н,I1~ 
скица и пројекarа н њиховоы разрадом на не_жбаi\ra, ) ОКВИРУ наСIав. 
HOI плана, већ на самоМ ФаКУЛlеr-у, уз помоћ ПЈ.Офесора, припре:маЛ,,1 
се, пре почетка радова, ИЗI'радња riЛШIС1(ј'I.-.: ООЈеlШlа, . 
Пре доласка радних бриrада на r-радилишта ,СI'у~енти завршни Х I'~
,:џша и апсолвентн Медицинског факултета су, уз помоћ ~eH:apы~ 
орr'анизовапи саните"l'СКУ Ј[ епидеМНО!lОШКУ службу у бриrада1\Ia Са 
Ю1'1ети су ОРl'анизовС1НИ по узору на војнн саниrеI Одмах по допаску 
бриrадира ове екипе су ,вршиле превеННIВне l\lepe: шишаље, купаље, 
Ш1Кцинис~ње против 'I'рбушноr lифуса н r.:.аВ:1ње втебрина про'rив 
ыаларије . , ," 
Студентске радне БРIнаде с;у на акцН]аыа проводиле по .i\lесец JI но 
дана у 'ЈОКУ ле'I"а Радно време је ,би!1O шеС'1 СCl~И, а ~СIало ,BpeM~ 
Ilровођеио је У КУЛ'I,урно-просвепiOМ раду, преДВОЈНИЧКОЈ обуци, t.пре . 
давањима, СТРУЧНШ,'l раду и ФИСКУЛТУРН Са орr'8ннзовањеы СЈРУ !ННХ 

1'II MllTponlll1 Оr.I!1адlIlШ cpGI1Je 11:1 
I О JtзrраДЊII пруrс ша:\нСЩ-СЈар~јС~Оеll~~~~~till~II~РIil; О~lлаДllјlСIOI nOJ{peTR У БиХ, 
IIзrраДЊl1 пруrс UlамаЦ- ара еп , Ј 

Capajcno 1984, стр. 103-111, w '} '1 
1 НаРОдll1l студент, бр. ,10",,? Јf~~дr.~~I~Р С':;~~II~Тlбll: .10 5. дсцс;\tб,\р 19·17, стр. G. 
• д' 1\lсlЈОIJllћ, 11. Д, СТР· ", • Р ..' • 
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курсева, саillО на прузи Шаi\нщ-Сарајево, ИЗt:lШJlО је преко 20000 
квалификованих раДНJlн:а Један део предавача на ОВИМ курсевима 

били су студенти СтудеНIИ ЛИIшвне аи:адемије су додељивани свим 
брнгадама, Т"Де су, ОСИМ органи:ювања ЛИН:ОВних 'н:ру,жока, израђи
вали на СIотине скица, црте:Ш.а н слика У уљу, Iшје су предавали 
Одељељу за YMeTHOC'I' и културу, а један део објављивали у ЛНСТО
ШIма и часописима, СтудеН"IИ Музичке ан:адемије су у раДНИЧКИћI и 
сеоским бриr'адама оснивали хорове, а студенти ДрамскО!' СIудија 
С'I'варали дилеIантске групе, окупљајући .Оi\шадину, која је врло 
често први пут у ,животу СЛУIIlала о реl1ПIЈИ, I"JIУМИ и реци l'ацији. 
Студенти ПољопривреДНОI' факултета су 1!редавали на баштованскиы 
курсевима, а :љихове н:олеге са еКОНОМИЈе радиле icy у интендаН-I
СКИl\I одељељима Уз све наведено, студенгн су често одлазили у 

села, давали приредбе сеосн:ој омладиНИ, помагали јој у О:'Iзради 
ЗИДНИХ новина и учеС'Iвовали на ЊИХОВИi\I конфсреНЦИ.i ама .. 
СI'Уден-гима На радним акцијама није Ј;ЗОСI'ала помоћ iдругова !шји 
нису били днреК1НО Уl{ључени у радне ОРШ~'аде, Њихово ан.га:жовање 
огледа се нарочито у време припреl\Ш аКЦИ.lаша, у аппаци.lИ и ства
рању. фон~ова за опреi\Iaње БРЈнада, У врећIе извођеља радова OНII 
су путем штампе и ДРУI"ИХ средстава (ИНфОРi\шсаља оба.веш'I авалн 
јавност о животу II раду брЈнадира Ht:l I'раДИЛИШ"ПIма, У Јеку радне 
сезоне ВСО j~ једну четвр'I"ИНУ сво[ ЛI1Сl'а "Народни IСlуде!п" по
светила радним акцнја;\ш 
Осим усвојенш' новог Сlила !рада, l<РОЈ таКi'lIИчеље, С'IудеНI'Иi\Iа је 
учешће у Iрадним акцијама било драгоцено да знаље стечево на фа
КУЛ1еТИI\'1а обor·а·l'е праКIИЧНИМ IIскуствима, Сu;\ю присуство великог 
броја студената на радним аl{цијШ\lа ИМаЛО је, поред економске, ширу 
друштвену и И:УЛ'IУРНО-I1росвеI'НУ УЛОI-У, како СИСI'еi\Ia'I'СКИ oРI'аин
зованим радом тако н СШiIНJ\I i\Iешањем и заједничким ,Ж:ИВОТОi\I са 
сеОСИ:Оi\I и раднич!.;:ш.l омлаДИНОi\1 
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МИРКО АРСИЋ 

СiUуденiUСЮI догађаји 1968. 

(Узzредне напо.иеае) 

"Ми с;.ю са јуном !СIеl(ЈШ морални 
н политичка кредит, капитал који 

ће1\IO, ако будеыо умели, моћи да 
JIСКОРI1СIИЫО за о:;.КИDљавање, за 

развuј демои:ра'IСЮlХ односа, демо
кратизацију Универзи'тета, јачаље 
прогресивних cHara у зеыљи. Није 
СИIУРНО да ћемо у 'Јоме успеIИ, али 
присутан је IIО1еНЦЈIјаJl, 1\юраЛ:Шl 
!(шштал који смо тада стекли С 
ДРУI'е сгране, јун је, ја 'ЈО отворе
но ка:жеы, поюаичка ХИПQ'Iека, Он 

j~ осташ1О и неке негаIивне I10-
СJlсдице, С1ВОРНВШИ нека дубокu 
закорсњена предубеђеља, непов~

реља против којих се још увек 
ннје лако борити, Хоће ли превar'
нути једна или ЩРУI'а clpaHa - 10 
Нl1је НИЧНi\1 унапред одређено." 
Др Бр"'",о Прttбttliевuli (1969) 

Шта је година 19ВК? У !{ругови;\ш ПРOI'ресивне јаВНОСIИ, убрзо после 
студентске буре, било Је популарно rледнш'l'С по коме је ова ['одина 
аУI'еН"I"ИЧНО отеЛОDљеlr.,е "нсторијСКQI' у:\ш", да се за10 и ДOIоднла, 
те да нщшн }~C ништа не може БИПI као раније. То је н !разумљиво, 
јер су "луде шездеС~'Iе" свуда у CB~1Y биле у знаку особеног ,радн
калистичког заноса и морала Једноставно, МИСЛI!Ј10 се да су млади 
ЧНl'ав један свет насиља ;и р(mресије потпуно одrурнули у СIраиу 
и да је човечаНС1'ВО напокон узело судбину у своје руке, И кад се 
остави по страни својеврсно саi\1ОзаДОDОЉСТВО шпера и учесника .CIY
дентских КOIпеснщнја, остаје УIисак да 'су оне, у великој мери, 
ш{туелизовале феноtl'lен тзв. револуционаРНОI' романтизма, што, само 
по ;:еби, много н:азује о њнховОl\I карактеру и 'смислу. 
Но, код нас и нема неких наРОЧНПIХ неспоразу::-.щ када је реч о узро
цима и значењу студеН"IСИ:ИХ немира у спе-гу, Неспоразуыи настају 
када се пређе ј:-Н.1 Домаhи I'ереи, Ybleclo покушаја да се потра:ш:н 
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одrовор на кључно ПИluње - Шlа је 011"1 и У чеЈ\lУ је смисао сту

деН'Јске акције '68, у ЈУl'ославији, често се прибеl'ава давању одго
вора на споредно пнrање: да ЛИ су сту.деl-l1-И УОПШI'е смели да се 

побуне и да изаiјУ на ;У·лице? .Људи сумљиве по,литичке фантазије 
најпре ће ДОЛИIIIЧКН дискреди'I'ОШН'И СIуденrскс демонстрације (1'0-
Dорећи, на ПРИi\IСР, о СIудентским нереДИi\18, док ће Ш\1 израз "сту
дентски немири" саспнм ИЗ;,\IИЦa-IИ), а З<НШ\l ће друr-е ЦИНИЧНD увера
вати у ro ди су оне дело ПОЛИТИЧЈ(оr' подземља ("у,лице", како кюку) 
- и ЮIШlа више! Има у '10;\1 :illШIl!РУ I1нтерпретираља студентских 
јунских ДОI ађаја "lНOI'O бе:шаднOI' ПОЛН"Нl<"Ш:or' конзерваТИВИЗl\'Ш: сту
деlПИ су СУi\1ЊИВ 11 субверзиван "елеi\1ент" }'1 са њима се треба неми
ilОСРДНО, СИЛОМ оGрачунаваr-и, На жалосг, овшшом резону наседали 
су и поједини учесници :ilшогобројних \СIудеН'I'СICИХ штрајкова и де
"lOНСЈрацнја на предраЈНОМ Беш'радском УJ:IивеРЗИ'Iе-rу, Али, имu '!У 
још нечеr У социјаЛИСНIЧН:Ој ЈуrОС:lавији нису студенти увек нудили 
прorресивнн ПрOI'раIll, већ су ,били н "ПОСЛУlllИа :маса" (или, чаЈ{, "први: 
ешалон") у рукама националистлчких СНШ'а (у Хрва-тској 1971, на 
Косову краје", 1968, у пролеliе 1981 године) 
Ваља стor-а одr'оворитн на неколико пи-r-ања која, ло illHOI'J-Н\ta, задир~ 
у саму бит ~јунских С1удентских неl\шра и превираља '68 у нашој 
зе:мљн 

Прво, да lШ су јУНСЮl ДОИlђајн рl1ilИ аЈ ТОХ-IОНН, ШlИ су само ОДјек 
,,(;'fудеН'Iсн:е МИНИ револуције" на Зашџ.l,У? Друго, У чему је Cl\HICaO 
јунсн:о! "плеl\Iешпоr' заноса" CI-уден:аI'а'l Намеће t.:e 11 питање: IШIШИ 
су идејни н ПОJlИ1ИЧКН учинци "црвенor' јуна"? 

у ОДI080ру на ова ЛННlља важно је истаћн да је заиста мали, {отово 
зuнеi\Iарљив, број ИН'1еРllреr8'IOра наше ,'68, који сматрају да је она 
увезена У ред интеРПРСIЋцнја -1-01' 'I-ИПU изразито нде, рецимо, il1ИШ

љење филозофа Данила Пејовића l ) по KOi\le су студентске побуне 
у појеДИ1'lНill зеi\lљаi\lа далеко од сваке I1HBeH:l ИВН:ОСНI и орш'инал
ности Он у 'roM смисну заступа диле екстремно I'педишI'~ да тврди: 
под претпост-аШ<Оill да у САД није било ст-удентског :аспорава~а 
"свеrд JI свачеrа", у Европи - па, дакле, н у ЈУI·~слаШIЈН - .не, ОН 
НН дошло до СIУД~НIСЮIХ не~шра. Испада, тако, да Је свако СВОЈУ 68 
увозио из понекor JIНОС-Iранс-нш (Европа I1з САД, 1\1И из Европе) .н 
ЈШlОПОНСКИ копнра.о JO'IOBe узоре Узднжуnн на :НИВО принципа l\:ра!
ње фОРil-IaIше l\ЮМС:.'l-l'I е, Пеј овић пише: 
,,_ СвеУЧИЛllшrе у Паризу прor-пашено је ,Аутономним llУЧКИЫ све
) ЧНЛИШ1еi\-I'; 
_ СвеУЧИЈ1I1шrе ). ФранкфУРIУ ПРОIласило се ,Црвеним свеучшш
Шlеill Кш 1а Магха'; 

_ УнивеРЗНlет у Беоrраду (слиједећll фраНI{фур-~скн прн:мјер) про
r-лашава се ,ЦрвеШ'Ii\I универзите'10ill Karla lVIЩ'ха; 
_ СвеУЧIIЛИШН~ у ЗаrреGу ПРШ"JIilшено је ,СоцнiаЛНС-IИЧКИМ свеучн-

шшле:ы Седам ceKperapa СКОЈ-и'" . 
УосrаЛО:lI, за оне којЈ[ СМ<Ј:Iрају да су јунске де)юнстраЦI'ljе увезене, 
цео проб.леi\I је крајље једноставuн - узроци ни:у у нашем ДРУШ"IВУ 

већ неrде другде, а ПОШI'О су негде другде, онда Је депласирано свако 
раЗi\-Iншљање о СУШ'I'ННН Ј! значељу 'Tor-. споља H8MeTHY'Ior ПОЛИ~1ИЧКОГ 
чина (Та врста критике '68 засЛу:tI\:УЈе шири 'KO:ilIeHIap, па 11емо о 
њој коју реч више) 

'"I\:РllТlша" (јр 7, СIнщн,-liО:IOIIОЗ 1[Нi9, заrрсб. 
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Извесно је да СIудеl-l1СН,Н бунт у спе1У :није i\-lONIO да остави :ZI'1ИРНИi\1 
Н равнодушним многобројне наше СУI'рађпне, а ПОIОТОво не радо
знале 11 "аваНlУРИ" 'I-раднцио:наЛНQ јсклоне југословенске с-туденте, 
Међу·пп.!, извесно је и '10 да је "ваљаних" раЗЛDI'а за њихов демон
С1ра'1ИВНИ излазак на улице било н у самој стварности јУI'ословенског 
социјализма, Неколшш ДОНlђаја је коинцндирало, па је једино у том 
смислу мor-ућ.е rО!:ЮРllI'И о веома УСЛОВНОi\I ВЮllе ПСИХОJlОШКОi\1 а 
мање полиrичко;о.I - утицају c-т-удеП'IСКIIХ не:ыира у Европи на нашу 
'68. БациZlЮ З8'IО пor·лед на време непосредно пре јунских .цемон
Сlрација .. 
У' ~lajy 1968, Ђуро КОD<Јчевиl1.,2) "први човек" Савеза С"Iуденаr-а ЈуI'O
СJIаDије, упозориће -тако на '1'0 да је на духовна и политичка l{ретања 
;о.Iеђу наШIIМ студеН1има lIоrрешно Iледа'IИ као на "моду или СПОЉШI 
утицај';, ДемаrШIIја ове врсте, сматра он, не води никуда: из видиor 
поља неСlају ПРОТИВРСЧНОС1Н н шше'Iосrн у сопственој c'1BapHOCIJl 
"Све је добро ал' се не да ПОПР;:ШИПl", p~Kao БJI аФорнстичар. 
Уочи студеН'1СI\ИХ дorађаја, IY ПОЛIНиtllшј јаВНОС1'Н, нарастају, може 
c~ рећи, два фронта: једни с,у зо. -ю да се С1расти СZlшре и да се не 
дира у ПОС10јеће С-таље СI'Вари, ;:l,OK су ДРУI'Н све незадовољнији сва
коднеВИЦОl\1 као, у суштини, "ЛОШQЫ саДflшњошћу" Нешт-о се паља 
иза брда! КОDачевићев претходник, Будо Лазовиl'i}) разговеr'но "оtIИ
тава" lCривуље те IlIi\юсфере: "СrудеIПН не Ыol"У бllТ!! одвојени од 
друштвених токова, Морам pt.:llH да Ј! код нас Н::-"Ш схва'1 аља да су 
С1удентн пре свеЈ'3 нека неilШРЮЈ. I'[ БУНIовна К<НСf'орија Јрађана и 
l-IaСl0ји .се да се '[ај немир - без обзира на њеI'ОВ каран:тер - зау
CraBJI, <ЈНН без сгваРНОI УОЧ<.lВШ-Ыl што. значи н чеi\1У lежн То је 
t.:шурно веома штегно, То је ОДIlJII\а 6ирor\Р<lIСКOI' СПlIЗа који види 
Сlрах и yr-рожеНОСI од свеIа НОЈ.:Юr' и бори се за очуваље сво!' приви
леI'ованOI' полшкаја који је UCHOI3НJI ХОРТ!ЗОНI' бирокраIије" 
Трагајући за одrоворш.-I Н<1 питање ди ли су јунски дor-ађаји "увозни" 
ИЈ1И наш феномен, јЋорђllје УСICоковић, један од ЊНХОВlIХ учесюша 
н бољих познавалаца, деценију 1I по касније, пише да се у '10 време 
у нашеl\1 друштву, услед ЈШ-ЮГИХ раскорака 11 ПРО-ТIlвречностн, наIЛО 

почело да l\шниФеСIује незадовољсrво ШИрllХ размера, па је, КШ<О 
се изразио, фИНIЉ конфЛИКТНОСIII, иако безднмно, све више дого
ревао. "Поли-гизација C-IуденаIа ВИДНО је расна из дана у дан целе 
'68, Оно што се у :Европн већ догађало blor-ilo је овде нас само да 
,СНIЛСКИ инспирише', п 110дсrrщuја је, дцн:ле, боло II ,изнутра' до
нољно", 
Све у свему, теза по Iюјој је наша, 68, увезена није i\ШОГО уверљива 
Поуздано се чак :мо:же Iоворrни о IO::-'Ie да је ову годину нзнедрила 
сама наша, преl\'1а новим I1РОЦ(:СIIМCl oIBOpeHc.1, стварност,. Заправо, 
јунске демонстрације су ен:лснаН1ан JlРИ:\1ер, ЮlКО би се у ПОЛIIl'НЧ
}«Љl :жарr'ону рекло, ЛУ1 аља JI ICОl1ебuња у једном деi\-юкра'IСКО:ilI, али 
н ICонфлнк-гноы ДРУШIВУ какво је, неыа СУIIlље, југословенско СОЦII
јалнстичко друш'IВО 
Ваља, нан:че, ЗI-IaIН да се -у I'ОДШ-IШ\Ш које су кулминирале изласком 
СI'Уденаlа на улице о'творено ПОСlавља Шl'I'D.ње основних вредности 

нашеl" ДРУШ'Iва, Куда нде југословенски СОЦJIјалнза::-'I - многи као 
да су "тестиралн" сш\ш себе. Привредна и друштвена рефорZlШ, з~
поче1а јула 1965 Iодине, од које се MHoro очекипало, избацила Је 
у први план l\IНОШIDО проблема, )ЏIЈЈе;\Нl и недоумица То!<овн расло-

: "Бор(ја", 18. "щј 191;8. 
'"UC'fCIIIloC нопасти", 11. "шЈ 1968. 
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j&Bёlњa ДРУШ'I'вCI И појавCI идејне дезоријентације и СКЈ били су све 
ОЧИI"леднијн JI - iдроматичнији :1- "Историји Савеза !шмунис'!'а Ју
I"ОСJIавије" у 'Јом Сil'1ИСЛУ је HCIaKHY'IO: "Тешкоће и недоследности 
у спровођен.>у привредне реформе водиле су у:r.п-ro:ж:авању тешкоћа 
н условљавале КОНфЛИlине Сfнуације у друштву, l.нарочнто тон:ом 
1968. Iоднне" .') 
Идеали једне рС:!волуције l-ШС'у ;нanУШ'Iени, алп се, и поред најбољих 
намера, не остварују консеквентно, бар не у мери у н:ојој су реално 
остварљиви, Са СI аНОвишта животне ситуације великог броја људи, 
свакодневица је у знан:у несхватљиве стихије, Професор Мирослав 
Печујлић је среДИШfIИ проблем bpel\-Iена прегнантно формулисао: 
"Ј ер !\Iorylie су и стварно су се десиле две BpcIe деградације, Једна 
rшстаје када се ИЗI-уби ЦИЉ, ;када се падне у замку стихијскш· тока, 
свакоднсвноr- прar-маТНЗilШ, а Apyr-a настаје када се нзr-убе из вида 
реални, !I1шући ПУН~ВIf ОСIварипања циљева, ма колико они били 
племеI-П'НН" .~) \ 
На споро и теIобно оствиривш-ь~ појединих социјалистичких НОРl\'Ш 
н I-Ш њихопо, често н драс'I"ИЧНО, рела·I'ивизовање и кршеље реагује 

се ЖУС'IрО и uеОfl'Ш радикалистнчки, што rправе циљеве - то само 

на први пш-лед звучи лирадоксално - још више удаљава од по
С"l'ојеће стварности Снще status чио-а сваку ноле оштрију .;сритику 
очНI ледннх ДСфОРfl1ација н одступаља од ТЗВ. револуционарног курса 
дисквалификују као атак на социјаЛИЗНi\'I н његове вредности. У 
СУШ-IИНИ, У 1'0ДЈ·rнаi'.Ш о којныа је реч МОIуће је I'оворити о стварном 
сукобу двеју ПОЛlI'IИЧН:ИХ лиНИја и 'генденција: једне бирократске 
(која је водила у НсЩНОШ1лизаil'1) н ApYI'e, деыократске (чији су про
тагонисти ОдЛУЧНО прorОDОРИЛИ У позна-Iоt\-I Писму 1972 године),. 
јуlеђу ;\1Ј1иДЈ1?>Ш су популарни разговори не СШlЮ о идеалима револу
ције већ и о C'l-варНОс-НI социјаЛИЗi\Iа, која је I'рубља, :\1ање идеална 
iVIelJYIJIM, вера у идеале није ПО;"Iућена,. Рани, сиромашни соција
лизам "снлаЗIl" с пнједестала историје" С ЊIIi\l одлази, ,чини се -
заушщ, 1-1 бирократски соцнјаЛИ3[l:\I са својим "остваренимН илузијп
i\Щ и идеалима Стреле критике академски ОЫllадина упућује према 
ДРУШIВУ н аНО:\ШЛIIјаыа у њеыу, али објективно и према властитиы 
дш'мама и заБЛУДЗi\Щ о социјализму, На 'ту двозначносг студентске 
критике указује Вељи:о ВлаХОВI1fl када, обраћајуflИ се С1удеIПИi\Ia, 
ка:ш:е: "Револуција је слична y:meTHOCTI-I, Када уметник заврши своје 
дело, незадовољан је и сншра ново . И ви сте у неким С'I'ваРИilIа 
незадовољни јер 1ељ:нте модерније,,!, савре.менијем, савршенијеы 
друштву СаilШ, ушпајте се да ЛИ се понекад мшкда не обрачунава'rе 
са неIПI!'l'1 својИ1\-! преДС'I'авама о соцнјализ)-tу који сте, у свом !I-1ла
даJIачкоы ен rУЗНlазыу, предоавили сувише идеаЛИС'I'НЧICИ", н 

у заносу оссrваривања једнOl" рево;rУЦi-1Онариоr' пројек'r-а искрсли су 
i\Ј!юrобројНII пробflег,·II! који највише иритирају оне lсоји на соција
JIН3Ш\I rледаiУ као на бесICОНфли!{пю и IIДНJIИЧНО друннво Са аУ'10-
РННIII-IВНИХ ПОШПНЧЮIХ :\Iec'r-a чеС10 се упозорава на то да ПрОI'ре
снвне сные друштва не би Сi\Iсле да Дозволе да их ново сгање дру

I.Ilrвешrх н ПОЈШТI-IЧКНХ чиљеНИЦеl збуљује н 'деl\юралише, 1-Ia мети 
израЗИ10 HelarHBHo IШIОНИРШI€ 1i:рнrrш:е су: БИРОl\:ра'l·изам и r:-рнви
_tiC~r'Hje, социјаJIне раЗJlJш.е JI боr-аћење nYIe:\1 разних махинаЦJIЈа, не-

• "J1CTOpltja Сапе за 1;:O~IYHHCTa Јуrос:шпlljе", СТр . .\-13, Ј1здапа'lЮI ЦСIIТfl.р .. H:O~IYIIIICT", 
"Пllродна Iпы�rtl" н "Рад", Беоrра;::l; 19В5 . 
.\ У брошурп .. ДрУЦ}Тllеllа неједнакост у соц"ја:ШЗ~IУ", .. KO~IYIlIlCT", Бео.рад 1968 
• I1pc~fa писаљу "Б{фбс" од 23. ~Iaja 1968, 
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:;ШlOСJl~IШСI ;\llIцДl,јХ, Р<К'11I1!НiШ1IIO 1I llUlрШШlчка IРО::НIIща, 1\11-1'1'0 11 

корупција, Идеали су једно, а реu.нш ЖНВ01' нешто друго, '1'1 1I тамо 
н нешто СClСВШ\-I ДРУI'О 

Воде се неуобичајено О'lвореие расправе о социјалнны разл~шама и 
нсједнаКОСТИi\Iа у јуrословенском соцнја;ПI3i\!У,. Наше друштво се 
раслојава не CClMO збоr- неједнаких и различитих успова рада рад
ничке I<пасе, Helo и због i\lОrућности СIицањи знатних материјалних 
вреДНОСПI изван ради, миыо расподеле према раду, Вредносна леСТВJI

ца н:ашеr' ,цРУШ'i'Шl као да се Р<.lствара, IОПН, Процеси социјалних 
деоба добијају све јасније обрисе: на једној страни су ПР1lВJlлеговани, 
Ilыућнн II i\щње-пнше О'iыени, на ДРУIој ОНИ којн једви саСIављају 
крај с крајем На iБеОf'раДСIСQjl;; уннвеРЗIпету је у то име лансиран 
н CI-IыБОJIlrчан израз - "нова боннашка ешпа", 
Идеја lсоју је у једној расправи о друштвеној неједнаКОС'I'Н у )-Iaшеi\I 
друштву исказао с-тудент Бубе Рщ·шћ често nе се, у Н:РI!-ГИЧКОМ IШН
тексту, ПОl\I1н-ьаПI у 'току I! после '68, Он је дословце р:као: "Нека 
·i"O буде и уравниловка, али ако не можемо да направи:-,-ro Један систем 
који ће праВИJIније да распореди наше ДРУШТDено богатство, онда 
Је боље да OC'laHei\lO на нивоу еrалитаРIIзыа Ја сам за шаку пирннча, 
ашr да је свн JI!\taMo, а не да неко једе кавијар f.I: неко шаку пиринча<l,.') 
Ракићево запажаље не би се сые.'10 с}~валнн 'б:уквално - н:ао дисо
нантнн апел да се југословенско друштво неизоставно и што пре 
пршоIOНИ ДОКТРИНИ И идеОПOl'ијн "једнаких стомака", Ову у .темпе
раыеНПlOј дискусији н л:;:урбн изреч:ену идеју ваља разумети као и 
сваку племеюпу ыисао чија је ЛХНllова пета ј- реалност Социјалне 
разлике су прекораЧИlIе крнтичн.У '1 ачlCУ II док друштво не постане 
бor'аlије 'l'реба ВОДИ1ЈI рачуна .о егзисrенцијалној ситуацији људи, 
н не да маљина, l\'Iе'тафорички речено, У)КИВ<Ј. у кавијару а да веnина 
iеде пиринач, јер је :го највећа морална деI'радација револуције, Зато 
је неДОПУСП!БО да се овај, у бити еIlrчки, исказ олако :тумачи и 
днсквапификује као jI-:Iескривено залаr-нње Сl-удената за е'I'атис-гнчlCН 
социјаЛI!зам Ј[ ПРИlI-ШIИВЮI lшмунизаы. 
НеI'ативна феНО:il.lеНОПОIија садашњости ДРУШIва оштро се прелаi\Ia 
на УннвеРЗН"IеlУ Шта се збива на студентској ПОЛllтичкој ,сцени -
у БеDI'раду, реЦНћЮ? Студентски "прваци" често таворе о леГИТИl\I
iюснr полИ"нrчкоr ПРllнrски, Де:'l!Онсrрацпје су један од облшса .110ЛИ
l'JIЧКQf' притиска коме се прибеIШза онда када су, како lса;же Алија 
Хоџић, исцрп,ъени уобичајени на~шни дсловања и када су студен-т-и 
убеђени у 'IO да су љихови .зUХIеви реални I1 ОС1 варљиви 
Син·ли сыо тико до rпн·аЊ<1 Ћорђија ВУlсовића (у "Студенту" од 21, 
:-.шја 1968. I-одине: "Ш·I-U раде c-гудеННl? Спре;\шју ли још нешто сеы 
IIспита? Кан:о се осеНају? Ево пи·[-ања н:оја [многе (сада) IСОД нас уве
JIJlKO J-Iн'rересују, пиrања која се не посrављају без извесне стрепње" 
Вуковнћ је ПРОРОЧКII ЗШСЉУtJНО да су битна обеле,}lСја IСИ'I-уа~ије у 
I\ојој l1е се реDОПI' С'Iуденага ЫaIПIфеС'l'оваНI на НUЈраднкаЛНl'I]I1 на
чин - "напетост 11 i\ютућа конфЛИКТНОСI" 

СтудеI-асн:и немири код нас трајаЛJI су седам ДClна Почеш~ су 
у ноћи између 2~ и 3, јуна 1968, године, а завршени 9,. Јуна, 
Још првих дана демонстраЦИ1Cl С1удеНПl БеограДСlЮГ универзи
IеIа, Hrt коме су оне биле haj:-'ШСOIзније и најбурније, форму
писали су, заједно са I·руrЮfl1 професора, АКЦИОНО-ПОЛИТПЧКЈ1 
ПрOI'раы У њеrОDОl\1 ПРВО1\I делу зах·r-ева се хитно доношење 

; у брощурн "Друштпеlt3. нсјеДllан:ост у 1'00щЈn.'I1f'I~fУ", 
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i\l{~P<I KOjJl!\lU li.с се Ci\H.JJ-bll [ll социјuлне рuзшш:с И еЛИi\IИ
ннса111 привилсrијс, брясе рсшаваНl проблеми незапослености и 
O-I-клаљаНl БНРOlсраВЈЗШ,I, онеl\юr-уtн'l'IИ деЗI!Нтеr'рација друшт-венс 
својине, неоправдано бorаћење појединаца и r'рупа, шпекулисање 
C-НlНОШI;\Ш Истовреi\IеI-IO, овде је одбачен став "не знамо шта хоћеЋ'IО, 
или знаi\Ш ШIа неће:'lЮ", па се, на ПРИ:\Iер, 'Iра:жн доследно остварн
вање расподеле према раду, одређивање најi\IaњеI' II HajBeheI' личнOI 
ДОХО'Iка, национаШlзација неоправдано стечене ]Iмовине, самоуправ
љаље од ОПШ'I'ине до федерације, деl\шкра-Нlзација друш-r-вених JI 

ПОЛНИIЧI,их организација, посебно Саве:ш КОl\Iуниста н средстава 
јавно!' информисаља (ИIД 
у ДРУЈОМ делу ОВOI доку,ыеlн'а инсистира <.:е на рефОРi\Нl ШКОJlства, 
самоуправној ОРIаЮIЗОВfШОСНI ВJICOKor- ШКОЛСIва, стварном учешћу 
С1уденат-а у еаi\юуправљању, већој улози на)-'1Се, БеоградскOI УНН
nерзнге-т-а ФI с-тудена-Iа у ОДIIУЧlIваљу о путевима друштвеног раз

воја 
Као што је по:шато, С'I'уден-r-има и ЧИ-Iавој јаВIЮСIИ обралю се, 9 
јуна, преко ТВ, Јосип Броз ТЈНО истан:авши, ИЗil-1еђу остало!', да је 
студеН'ГСКII револт Hac'lao спонтано, IUЛИ и то 'да је у току деJl.юнстра
ција дошло до "ннфИП'I'рнрања ОНИХ елеменатп lюји су хтјели да 
ону ситуацију iискорисr-е у своје циљеве" Тито је 1'ОМ приликом 
рекао да је 90 одсто С1уденаr'а поштена омладина која 'је изван 
друштвеНОI' )кнво'!'а: "То је било ПOI'решно. :Ми смо њих оставили 
саме, Ту своју I'решку ми саглсдаuамо" ТИТОВ говор СIуден"Ги су 
поздравили са највећим одобраваљем 3аИI'ралн су козара1.1Н:О коло 
На ве,шшОZl1 митинr-у У _C-Iуден'l'СКОМ граду, који је одр:жан одмах 
после 'ТИ-ЈОВOI' r-овора, ректор БеOI'радског унивеРЗIIтета др Драгиша 
Ишщопић НСI'<:шао је: "ПРИ:Јнuње које нам је вечерас и:.зреидо НD.Ш 

дру!' Ти'IО обавезује нас да I'a оправдс.шо и да надокнадимо \оно што 
сыо У наС'I'ави НЗlубили" Студентима се обратио и секретар Универ
зитетскOI- комитета СК др )Карко Бу лајић: "Ово наше друштво нема 
веће снате него што је млада генерација, Чули смо ријечи повјерења 
Председника Републике То је наша највећа побједа"~ У воnи између 
у, ~.! 10. јуна сrудеlПИ СУ се заправо осећали као да су извршилн 
своју "мисију", Али, 'IИЈ\Iе није стављена тачка на ;'68, 
Јунски сукоб, већ на први \ПOI"Лед, оличавају студенти и њиховн 
наСI'авннци, на једној, ,и репрезеН-НI неl'алних друштвени х институ
ција и ОРI'анизација, на ДРУl'ој СЈ'Рани. И 1једнн н Друr-и претендовали 
су на '10 да буду равноправни ПОЛИИ-1ЧКИ субјекти и саI'ОВОРНИЦИ 
Ипак. јун ;'68 прекорачује сујете и страС'ПI и једне II друге стране 
С1удентском акцијШil дефинипшно је срушен мит о социјализму 
као бесконфлик'ПШМ друштву и то је, по свему 'судећи, највећа 
'1 ековина '58. У току демонс-грација ,разлике између оних који су се 
тюБУНИШI и ОНИХ који су чнном побуне били готово запрепашћени 
само 'су у нијанса1\ta Кри'нша коју су 'студенти упутили друштву 
JI ,Савезу КОЫУННС'1'а означавана је као _морална Ј[ прихватљива, Haj~ 
пиши полИП,ј'-ШИ руководиоци говоре да је јун израз наших власти
I-ИХ слабости и колебаља, а :посебно деформација у друштву, које 
ваља енерr-ично пресећи, јер КОМПРОi\1Итују револуцију и социјализам, 
у познатим С;\lерннцама подржани су С'гуден-гски захтеви 'за убрза

нијим самоупраВНИЈ\! 1f демокра'IСКНМ развојем нашег друштва, као 
н захтеви за одлучннјнм решавањем неповољног материјалног и дру
Ш'Iвенш' 'положаја сгудената и l\шаде r-енерације уопште, Али, то 
је једна раВШI опor· пробле;\щ У СЛШрIl, .. подвожњак" на НОНОМ Бео-
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"'ДУ где <.:с МИШ1Ц!IЈ· а еуропо обраЧУШ:lJIа са Сl уд~н-гш.ш, није Щ-ШIС 
гр, , '68 " Ф 
';еднни симuол јунских :Јбшзања ДРУЈ-а кардин~лна 1 а1.1ка _ . Је 1:1-
Ј,озоr1)ски ФаКУЈие'I У БеOI'раду :МНОВ1. 05<1Ј факу.л'rе'r сма.т. раЈУ 
1. ч. . t-, ." 11.:1 о Ј Ч 
UIaВНИМ кривцем :Ја "НСl\пше .1YI·IC~(e AOIa1)a]e. J['IaBa. п л ни lШ 
акција 11 HД~ У том правцу, ОцеЉУЈућН да се ЈеДШI бро] комуниста 
Филозофскor- факулте-га већ ДУЖ.е време отворено. СУПРО'IСIавља 
линији СКЈ, Градска конференција СК БеОlрада )9. Јула 1968. рас
пушта OI-ранке СК на катедрама за фШIUЗОфИЈУ н социолOIЩУ ОВOl 
факултета, 

у IOKY СIУДСНIСКИХ цеi\lOI-Iстрација, за ,:ве вреые вреле jY~CKe сед: 
~.шце, ~:шје БИIIО ПОllИIИЧКИх. вођп, на ЈеДНОЈ, JI бун'I'QВН<: масе, ~Нl 
ДРУI'ој СIрани, бар нс у ?обичајеном смислу .те поделе, То Је БИ,ла ]~= 
дна самосвесна генераЦИЈа Нема сумње, она 11e У а.наЛЈ·Il\Ia нашеI соци 
јализма то и остаЈИ Пишући о специфИЧНОСIИ1\Ш .lУIословенске ~мла
~HHe шездесе1l1Х година, поједини социолози с праВ?1\I примећу]у да 
J~ реч: о I'енерацији која је ,рођена 11 одр.аспа у СОЦИЈаЛИ~1\1У, али Ј'1 о 
llроој постстаљинистичкој генерацији КОЈа има "pacIepen.eHe 11 ~~laH
ЦlIповане предс-r-аве о МOIућНОСНЈ;'vIa ау тен-r-ичнш- С?ЦЈ':ЈаШ;Iзма _, у 
r-OM -смислу један круг ИН'I'ерпре-r-а10ра ПОIеНЦЈ'lра да Је ЈУН 68, ИСIО~ 
ријс~си tpehy-rак обрачуна са догма-rСКНl\1 и БИРОКI~аI'СКИМ CHar'aMa, аЛII 
Ј1 време _ што није мање ва:жно - ошорене и н~свакид~шње кри-
1Ј-ш:е малorрађанскнх н си-rнобурж:оаскнх IтендеНЦИЈа и ,rЮЈава У на
ше;\1 друштву. ЈунскиМ чин.ом, 'lB~дe ОНИ, студенти. су лодрж:али 
демокраrСКО~СШ\lОуправну ОРИЈе.н-таЦИЈУ ДРУШ'I·ва и прorреСl1вне снаЈе 
у Савезу l(Qыунис-га Југос.лаВЈ·IЈе . 
Међутим, по друr-ом схваIању, у свОМ УТОПl'IЈСКОМ аНI'аж~ва~у з~; 
једно праведније соцнјаЈlНСТИЧlСО друШТDО СIуденти су ,,0БЈеIПИВНО 
бини за етаПIС'lИЧЮI .социјализам и за бирокра'I'СКИ начиН регули
ca~ьa друштвених KOl-r'ФЛИКа-1U" Jlогична консеквенца OBaKBOr- Iледа
ља на збнrзања '68 .. jecr-e да су студенн[ били ПРОН1~ привредне н 
.цРУШIвене рефорые (а ,6и-1'1'[ про'пш реформе значи.ло Је биги пронш 
социјализыu н СUi\10управљања), 
К'Ш посебно издваја се мишљење да је ,]'зв нова \Левица 8 код нас, 
к;·а је себе Х-Iела дП ПОЛИНIЧЮI промовише управо 196, г?дин:, 
от~орила широк простор за наступ ш:щионалис-гичке деснице, Јер су 
еilв.rнен'l"НИ преД<':1"авницн наше нове JlеПI1Ц~ ,,(прве~)с-r-вено ~~]~~ОЗ~~d~ 
J-I социолози окупљеШI OlСО ЧD.сописа "PraXlS 11" I ИFlОЗОфIIJ. ), 
ПQш-rедно КРIIТlш:ујућн пос-х-ојеће, пре~Ј1ђали ~И ипюрисаШ.l {~~_ H~~ 
цнонални момена I' јуrпсловенске СОЦНЈНJIИСНIчке реDолуцИ]е, о, 
Је посебна прича о којој не БIIСi\:О овОМ ПРИШIКО1\:) _ О, 
У реконс-rрукцнји ЈОЈ В~ЛОРИЗtЩI-IјИ ЈеднOI. ПОЛИI1-I IKOI дога1?НЈа ~~еба 
зОн.ља ныати )" :виду шине МО;\lентс ПрОЈСК'Ii:l измене cBela I<ОЈII су 
IIОНУДllлJt JЂeIoBH а!оери У јуну '68 СIудеНIН, Шlиые, нису нудили 
пројеКI радикалне измене света H~l-O су, ~еВОЛl'llраНII .спорим~ KO~l: 
ПРОl\ШСНl'ElI 11 ah-r-Ш-IOi\IИЧННi\I ОС'I'варивање:l\'I _IIроrресив,':ШХ ДРУШIвенн~ 
опредељеља, KPII-II:ковали влаС'fИl'О ДРУШ'I-ВО - И ЈеДJlНО заго онн 
одrоварају пред ИС'Iоријоы - шауеЛИ:Јујуl1l1 при 'Ј о,...!!" 110ЛИТИЧКУ 
СУIIПННУ Н сt\1исао Прor'раЈ\Ш СК.Ј 



'ь(;!з uбзира lIa ЈО ШIU t.:y :Јбнвања у 1ОКУ 11 'одмах носле јуна ОМШ'У
li.ила да се уоче Ј1 дубље осветле поједини егзистенцијални проблеми 
наше!" ДРУШ1'ва, ваља нстаћи да прогресивне социјалистичке снаге 
није :МНОI'О привлачила идеја о томе како .да се на најбољи \Начин 
искорисн[ антибирократски потенцијал С'Iудентске критике и акције" 
3БOI- 10I'а је, како ка:же академик ЛредраI- Вранпuки,l') Паргија 1968 
ПРОПУС'НШ<l једну велику шансу 
Како је дошло до тога да (су про!"ресивне снш-е нашег друштва по
rрешно ПОШ'l'1'11чкtI вредновале смнсао 1968, године? Несумњиво, ова 

година припада "реду" ФеНOJI.lена који су, попут епементарне непо
{оде, шокантни сами по себи: људи су се нашл:и у једној новој ситуа
цији II -ТО их дезорнјеН'I-JIше 1'1 блокнра, ПОТОl\-I, није lIIaЛО оних који 
су се прибојавапи да се јунски немири J:l1G:iкда МОЈУ поновити, Најзад, 
време псеУДОШЈберализма 1! национализма раних седамдесетих годи
на бацило је ново светло н на 168, r-однну: она је година левor" (читај: 
деl\шr-ошког JI квазнреВОiIуционарног) притиска који се не разликује 
од ПОЛИ1ИЧКQI- ПРИ'l'IIсн:а било које друге природе. националис-r-ичкor" 
рецимо. 

Јун 1968, представља први послератни i\IaCOBHIl и аутономни излазак 

омладине на позорницу друштва. А за '1'0, што јпосле јунског бунта 
н на први лor-лед видљива друштвена позадина оправданог С'I'уден'I'
СКО!' незадовољства почиње да бледи и ишчезава, најмање су КрИВИ 
студенти и њихови професорк Озбиљна ПОЛИП1чка грешка направ~ 
љена је оног "Јренутка }када се свака критика стицања читавих 
малих БОIатс-r-ава с оне СI'рШIе рада и ПОјачанor' раслојавања југо
словенсICОГ социјалистичког ДРУШТDа олако почиње iAa дисквалифи
кује 1\:ао критика с рознција сиромашног социјаЛИЗi\"Ш, нивелаторскor' 
еПlЛи-х-аризма и e-I-а'Iизма, : 
Испало је да су јУI'ословенски студенти против /привредне реформе 
саil10 зато ШIО су У јуну '68,_ оштро критиковали 'бирократску узур
пацију друштвене i\Iоћи и агресивни наступ Iгзв, средњег слоја код 
Ш1С С,нова ,бor-аташка елита"). Реформа је заиста Ј\юрала да буде 
сгављена аД акта, али љеном :п::раху кумовали су \на првом месту, 
идејна дезорпјентација п колеба:ња у друштву, а јтек 'онда и критика 
која је, у једној преI'рејаној друштвеној аТ.i.\юсфери, на рачун робне 
производње Ј1 тр:ж:ишне стихије у социјализму долазила из редова 
С1'удената Ј[ од стране појединих њихових професора 

',.!I-IарltСН:Щ;'\1 ц СОЦllја!IIIЗЮI". стр. 30,1, .. Ј1l1бсрН, Загреб 1979. 
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ЋОКО СТОЈИЧИЋ 

БеоградСКОЈЈt у"uвеРЗlllllеlllУ У t7ревазuла:щељу 

КР'lЗе lIаlllег дРУllIшва iiрut7ада "сШа oltaKBa 
улога какву је llJJtaO У 0pYJICaJIOJlt делу 

lIаше ревОЛУЦllје 

Ових дана, пролазеnи \беOl'радским улицама, можемо видети један 
плакат са алармаНТНИ\\-1 упозорењем: "Науку да не буде касно!" Пла
н:аг је штампан управо ПОВОДОМ универзитетских јубилеја: осамде
сетогодишњице оснивања и четрдесеТOI'одншњице \рада кп (СК) на 
Универзитету у социјаЛЈ1стичкој ЈУI'ославији. Овај плакат, поред, 
које!' пролазимо као поред l\Шor-их друrих, носи у себи једно ОД бит
них обеле:ж:ја јнашег времена: буђење наше свести Ј! С'I'репњу над 
судбином и полшкајем науке у нашеы друштву, 

Свакан::о да је rорућа ,'1ема д.,шашњег рада Универзитета недовољна 
ин-rегрисаност Универзитета .као научне институције и креативног 
потенцијала у укупни )КИВ01- друштва, Нажалост, ствари тако стоје 
да се О неинтегрнсаности Универзитета 'у развојне rOKOBe друштва 
i\Iож:е говорити, .не као о јтреНУТНОј појави већ 1\:ао о ,хроничној бо
лести нашег високог ШКОlIства 

Да би се овш.'I стању нашао правн лек мора се претходно -дати ОДl'ОВОР 

на питање: какав је наш однос преi\-Ia науци, знању и с"гручности и 
колико наука учествује у развитку производних 1снага и повеhању 
продуктивности рада као и у увећавању националног бor-атства 
у делима Светозара Марковића на јеДНО1\! месту налазимо осуду 
обичаја )Који се био усталио IИХ година Наиме, ради се о оном 
ру:жном 'обичају да ђаци на дан завршепш разреда, или целокупнOI 
школовања, у веЛИКО!\-1 одушевљен'зУ бацају "у реку I1ЛИ блато своје 
уџбенике, ,свеске, учила, Тај ;ЧИН је у свести 'ондашње младеж:и имао 
"ослобађајуhи" карактер, Млади су се "ослобађали" и:њиге као СИl\-I
бола ctcr-е и обавезе, дакле вечеI- што и нема своје Iприродно мес'го 
у :жнвоту. Светозар Марковић. l{ритикује ову појаву видеhи у њој 
клицу дубљих, значајнијих односа ,н:оји ће касније .одредити непо
вољан ПОЛG:iн:ај науке ,И књиr-е у српском ДРУШ'I'ВУ. Марковић је видео 
каква је улога науке у развитку неких европских земаља. ,Оправ
дано је стрепео да ће неповољан статус научне мисли у развитн:у 

српског друштва имати СУШ'Iинско ,значење _ УIшзивање на овај де
таљ "ослобађања" од кљиге I'овори у lшјој ':мери је Светозар Map~ 
ковић био виспрен посматрач и анаЛИТЈ1чар 'друштвени х пој aBa~ 

ПОi\lињање ,овог детаља са бацањем књнга била би 'само историјска 
анеrдота када и данас не би постојани слични 'Облици ослобађања 
од "терета" књиr-е Данас бисмо могли разговарати у којој мери је 
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књига свакоднеr.ши пратилац (наше! Рtlдtl I1 :ж,иво-rа Схватшъе по 
коме је 1(ЊИIа краткорочна човекова обавеза, онолико колико је 
трајање обавезног школовања, имплицира у најширеЈ\1 Сl\пrслу став 
према знању, науци, кул'т-ури уопште, духовности у најширем 

смислу 

Модерна ДРУШ'Iва стварају tlI'l\IOсферу перманеН-НЮf дру.ж:ења чо
века и КI-ьш'е 

у нашим савреll1еНИЈ\1 УСJlОDИi\Iа ово "ослобаlЈање од кљиге" Иl\Ш неке 
далеке сличносrи са НtlШОЈ\1 појаво;н учењu 'за ДIШЈ10Ј\IУ ИЛИ борбе за 
дИПЛОЈ\'IУ која касније, у животу, постаје I<ЉУЧ успеха и заi\Iењује 
знање, рад и ю-ьш'у "Учеље за ДЙПЛОi\IУ" је продукт наше!' новОЈ 
неr'апшног ~\lela али'I еI а 
('ваки аналитички раЗl'ОВОР о поло:ашју HaYK~ н неОПХОДНОСIЛ при

суства iнаучне мисли у свим ПРОИЗВОДНIIМ, цнrшлизаЦlIјским Ј[ дру

штвеНИЈ\1 токовима наше заједнице Довео би \нас до заједничкоr 
зан:.љУЧI<а о Ј"нивеРЗН'1ету као месту ИllIеI'рисане научне мисли који 
се дисперзивна шири на све стране Ј1 ОДllучују1iе утиче ,на целокупни 
раЗВIпак друштва Разуие се да се i\lНСЈШ да у таквој СIлуацији 
Универзитег Ј[ма i\lогућНОСПI да и СШ\'I утиче на ефикасност примене 
научне ,мисли у привреди, здравству, просвети, култури итд .. НајГОР1Ј 
uаријанта Универзи-rега је да Универзитет заврши своју мисију 
спечаном предајО;\1 ДИПJIШ\Iе у !руке диппомиранor' СIручњака Још 
гора варијанта Универзитета јесте "универзитет-острво" То С'I'ање 
HaCIyna онда }<ада је Уннверзи'r-еI као научна Ј1 просвеrна установа 
ш'рађена и изолована од ДРУШ'1'ва У 1 аК1Зој отцепљености од друштва 
и саМОДОВОЉНОС1И УнивеРЗИ'Iеrа i\юr-у преСУШIIТИ све креативне везе 

науке и Ј!{ивота I 
'УнивеРЗЈп'е'l- ыора Да-1'Н довољно увсравнња .ци се способни и Iален~ 

'lовани СТИМУJlИШУ Ј-Ш СВИi\I ПОЉIlМU рада, У науци мора да постојн 
Сl'варалачко надметање а не равнопраВНОСI' неједнаких, Јер, медио

критеr' и таленат нии:ада не i\lШ-У 'бити у науци равноправни 

Идеја о писању ИС'lорнје Беш'радскш' УНИЕерзитета дошла је у зад
њи час, Та Ю-ЫlIа, н:ада буде Достушш јавносн[ осветлиће незаоби

лазну Ј[ судбоносну УЛ01")-' Београдскш' универзитета у нашој револу
цији Актери значајних јцогађаја су још у ж:ивоту, њихова сећаља 
су још све:ж:а .. Мора?lЮ их чути, забеле:њ:ити њихово виђење времена, 
ликова и збивања, Сведоци и 'учесници на специфнчан начин одсли
кавају своје вреIlЈе Иако се неопходност историјске ДИСI'анце при
знаје она не .i\юра бн-тн пресудна ,) писаљу историје, Сведочења 
савременика имају !<арШ<1ер н обезбеђиваља непосредне II веродо

cIojHe ДОКУ:'llен-rације 

Наш савреi\-'Iени развитак се не може ни заМI1СЛИТИ без свестранш 
II по-х-пуноl' учешliа Беш'радског универзитета ИмаЛЈ{ сыо прилика 

да се 'упознаi\IО са импресивним чињеннЦЮШ о у лози БеОI'раДСКQI' 
унивеРЗИIе1а у орул<аНОi\I делу наше револуције, Нормално би било 
да IИ у i\IИРНОДОПСI\:ОМ развиrку нашег друштва Београдски универ

зиrе'l' има ИС!.)- '''акну УЛО1у. \У -УОjl,'! Сl\ШСJlУ предлажем да једна од 
Јеыа cfleAeliel' симпозијУil'Ш буде: "Улога науи:е у преваЗИЛЮi\:ењу 
кризе јУГОСЛOlзенскOl" друштва" Обавеза БеоградскOI' универзите1 а 
је да ,ОДf'ОDОРИ на ово шнање пред лицем целокупне југословенске 

јавности 

[)[ј 

у време наше економске .и друштвене кризе Београдски универзитет 
Ш,\Ш снаI'а и могућности да понуди овом друштву способне стручњаке 
И l{адрове како би се нашем разВЈНКУ дао нов импулс а одстранила 
Иi\шровизација, волунтаризам, одсус-rво економских законитос'I'И у 

привредном :ж:ивоту, како би се интелектуалним снагама дало 'више 
простора и i\югућности .за 'деловање у циљу брже!' просперитета 
нашеI' ДРУШ'Iва Беor'радски универзите'r ту улогу треба ~1 сам да 
избори јер му она по природи ствари и припада 
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МИОДРАГ ЖИКО АВРАМОВИЋ 

д елаiUносiU "СiUудеНiUске 

11 llIiUедљу" у УЈIС1ЩУ 

задруге за кредlliU 

(1940. годllllе) 

Избијаљем рата у Европи, народима Југославије је, поред фашис
I'ичке опасности, запретила и опасност да буду увучени у рат на 
страни Енглеске и Француске, Јуюсловенска влада уједиљене срп~ 
ске и хрватске реакционарне буржоазије, формирана на основу 
спораЭУЈ\'Ia од 23 августа, предузела је нОве l\1epe против агпифа
шистичкоr- и деl\юкратског покрета. Поред осталог, допуном Закона 
о заШI"ИТИ ДРЋ\:аве увела је концеН'I'рационе логоре за комунисте 
у Билеnи, ЛеПQI-лarш, па и у селу Међуречје, крај Ивањ:ице, у 
у:жичком крају 
У -таквој ситуацијн КПЈ је нешто изменила rе)кнште своје акције, 
Не занемарујуnи фдшистнчко уr-ршкаваље незаВИСНОСТII Јуrославије, 
Партија истиче борбу против Иjl,шеријалJtС-ГИЧКor- рат-а, против увла
чења Југославије у тај рат као mor-уhНОСI' да њени народи борбом 
остваре такву владу која би задовољила љихове основне националне, 
економске и поли-гичи:е захтеве, а истовремено се у спољној поли

тици ослони.ла на СССР,l) 
У:жи'-ша партијси:а организација, као и већина opr-аНl1зација у земљи, 
била је УI-лавном спремна да се без -тешкоnа укључн у спровођење 
ован:ве оријеН1'ације И да се у акцији и орr'анизациоио ОСНШIПI н 
прошири свој утицај. Савлађујуl1.и lсра-гкотрајну кризу после полициј
ске провале јула 1937, уљ:ичка орraнизација је средином 1939, обез, 
бедила руковођеље О!l-Iaсовљеним синдикатом, јединствеНИi'l-1 покретом 
радничке, студентске и ђачке омладине и уживала наклоност веnег 
дела Ос-rалих грађана, без обзира на отпор или устезање :љихових 
самозваних политичких и других првака Један од орr-анизатора СКО
јевскOI- и широког ЋШСОВНОГ омлаДJIНСКOI ПQItрета у У:IIi:ИЦУ био је и 
с'тудеНI права МИЛlIвоје ЈеЧl\н~ницаt члан КПЈ од 1939, JI први секре
тар МК и ОкружнOI повереНИШIва Скоја, од 1939 до средине 1940. 
године :! 
У снажењу цеЛОl\:УПНOI' омладннскor', посебно студеI-r-IСКOI, покрета 
у У:ж:нцу од средине 1939 значајну помоћ пружаЛII су 11 КОi'lIУН:И
стички студенти Беor-радскш- универзнтеIа, који су фернје прово
дили У Ужицу. Најактивнији међу љима били су СJIободан Пенезнћ, 

~ "I1CTOPlljn. СI{Ј", Jlздаље "ltО;lIУЮIСТ", Eeorpn.дo 1985, стр. 162, 16'1, 166. 
: РУI{ОI1lIС М. :tK. АпраМОDИ)Ш: РаДШI'ШII ПОI<рет у :\-'ЩIIЦУ 1929-НIН, стр. Н 
МШЩDоЈе ЈСЧ;";НШlща (УШllце, 1919 - XI 1911, љуБОII11Ја), студент права" Чл:ш Ј{П,' 
од 1939, ГОДIШС. Један од орrаllllзатора оружаllОГ устаlllЩ у У)ltJlЧ"О~1 "рају. као 
замеlllШ )to~lecapn. 2. злаТЈЈборснс 'Јете У)ЈЩ'ШОГ ПОП одреда norllHYO 26. новембра 
у борб1l ПРОТIIВ НС:'Щ'цшх ЈеДIIIШIЩ ItnJc су llаДllрале према ССДIIШТУ У)ЮI'ще 
репуб.'llШС_ 
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Душан Вишић, Миладин Поповић 11 други,а Тако су 'ГОКОМ лета 1939, 
године, у сарадњи са I'.лУl\Iачки надареним члаНОвима УРУ Г "Абра
шевиh", С'Iуденти приказали позоришни комад Милана Ћоковиhа 
"Вода с планине", с критиком сеоске бирократије, по СВИМ среСКИЈ\1 
1\lестима 11 у неким селима У:iJoСИЧКОI OH:pYIa,. 

ПОЧЕТАК РАДА СТУДЕНТСКЕ ЗАДРУГЕ 

У ОДСУСЈВУ архивсн:OI материјала не може се саСВИ:-'1 веРОДОСI-ојно 
приказати рад студената ТОКОJl.'1 зиме 1939-1940, године. Нови облин: 
ЊИХОВQI' ОРI'анизовања представљала је 3аДРУЈ-а за н:реди'I' и шrедњу 
збor' лакшег формалног реr'ИС'Iровања код судсн;:их, а не код 
полицијских влаС'rи" Она је основана, вероватно, Kpaje~.1 1939, године 
када је сасвим обновљена партијска ОРI'анизација развила широку 
активност међу у:ж:ичком ом:лаДИНОl\1" Сви су нзrледи да је 3аДРУI'а 
ТQIШl\1 наредне зиме одржала више l{y лтурних приредби у У:жицу 
и ОКОЛНИМ среСКИJ\I i\IеС'l'иtl'1а са ПрOI·рамом и:оји су сачињавали јед
ночинка А, Чехова ,,)I(енидба" н више појединачних и колеКIИВНИХ 
сатиричних рецитација Змаја и друr-нх аутора,"') Пошщијске Dлас'IН 
нису ОС'I'авиле писани 'rpar о свом интересовању за CI-удеН'IСКО дело
вање, верованlO заго јер није имало ВИДЉНВО опозиционо обеле.ж.је 
Њихова пщкња је, l{ако сведоче ДО1{Уl\-Iентн, била О1{ренуха пре!lta 
јачању синдикалнOI' покрета који је 1939, ЧВРСТО стао на нш'е, обу
хватајуhи скоро све индустријска и занатска раДНИШ'I'ВО, Власти су 
биле заБРИНУ'Iе збш' успешних штрајlшва лекарских, ме-нщских, 
дрводељсн::их и обућUРСКЈ[Х радника, а у 1940. н опанчаРСКlIХ, КРО
јачких и берберских радника, н протернвале из Јрада оне lш,је су 
сматрали главним ОРI'аннзаторима.;;) 
Само, остало је IpaI'U о појачаној зајеДНИЧIшј акцији полиције Ј[ 
Министарства просвете на сузбијању деловања Партије и Сlшја 
1\хеђу среДЊОШIШЛСl\Оl\1 01\-tладином, На крају је, 4. J\'tapra 1938 го
дине, усвојен ПраВИJIННК о сузбијању КОМУНItСIичке и друr-е разорне 
пропаганде међу ШКОЛСIЮМ омлаДИНОћl.(\) 
Начелство среза у.жичкоr тек од почетка :-.шја 1940 пнсыено бележн 
своју заинтересованост за рад студенаI-а" 
Све незгоде за полицију су почеле. кш\о начелннн: обавеш'нша 
Управу ДРИНСl{е бановине, 4. :ыаја 1940" када су функционери Сту
дентске задруге за штедњу и I<реди'I" поднели предс-rавку Градском 
поглаварству у Ужицу да им се дозволи одр:жавање концерта у 

хотелу "Злаrибор", На захтев Градског ПOIлаварства, Начелство је 
дало lI-шшљење да концерт не би ни у ком случају требало одоб
рити, Најпре зато ШЈО из неких 'Iачшщ концертног дела програма, 
прикривен у сатиричкој фОРМИ, провејава дух марксизма. 3ю НЫ, 
crora ШТО су ПОДНОСОЦИ преДСl'авке задојени маРКСИС-П'IЧКИ;\'1 духом, 
јер су СтудеНТСI{У задруrу за креДН'I' и штедњу основали и прОIО-

~ ДУШUН Вишиlt ('LурIЈСnUЦ, Ваљсво, 1!H9 - ХII lMl, :'!-'Щlщеј. СТј'ДСIIТ тсхшще. 
lН,Јщео у Ужнцу. '{:IaH КПЈ. Један од lIonelHlx оргаНllзатора ј'сТUtша )" уЖII'II{ОМ 
Itpajy. IIОЮIТЈI'IЮI Kor.tCCap 1. р.~чаllске чсте Ј! касннје 11 батаЉОllа, Пос.'1е IlропаСТII 
У1ЮIчке рспубюше зuробљен Jf стрељан ОД љотнlllшаца. 
J\llIлаДIШ ПОПОIlJIII. (Боршtе, рогаТJlца, 1920 - ХI 1911, ПО}Ј{ега), студент :UСДIIЩIIIС. 
Живео у У:ншцу. Један од орГаЈшзаторu усташщ у УЖI1'ЩОr.[ краЈу. ItoMaHnlIP 
чете н замещш домандаllта УЖЈI'ЩОГ батuљона :'!о'1Юt'1I{ОГ ноп oдpcд:~, логинуо 
I{ОД Пожеге у одбраlШ УШIIЦU од 'lСТJIII'lI{ОГ IIUIIада. 
I Усмеlto, ItаЗIЩ<lње дато аУТОРЈ' 1!lсбруuра 1986 .. ГОДЈЩС" 
I "РаДIШ'IКЈI подрст УЖllчltог Itpaja", стр. 280, 281, 282 .. 
I Ч.'Јанаl{ АIIГСЛЈШС СтаЮI:l1I1РОDић, ,,:УЖII'IКlI зБОРЮIIt", бр~ 3, 197·.1, стр" 206, 201, 210. 
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l{QЈ1исали lШД Окружиш' суда, не ради остваривања саме сврхе 

задруr-е, већ ради ШТО успешниiег рада на пропаI'UНДИ комунизма 
под видом легалности. 

Упркос оваквом начеЛНИКОВOJIiI мишљењу, а да r-a о Јаме није НН 
извесrио председник уж,ичке општине Димитрије Вучићевић је одоб
рио да се концерт одржн. На начешпш:ову интервенцију да дозволу 
ипак повуче, председник општине је одвра-пю да је из програмских 
-rачака избацио све сумљиве ставове, па да нема никакnе опасности, 

јер ће се I'рађанство искидати од смеха, Уосталом, сву одr'оворнос'r

преузима на себе 
Тако је, до одр:жавања ове приредбе, на дан 5. ;'Iшја, КО1\lунизам, 
по начелниковој оцени, био у I'раду У::Ш:ИЦУ и Ol\ОЛИНИ сузбијан од 
cI'paHe полицијске власти енергичним репресивним мерама, "тако 
да је владало опште ћЈИшљење у I'рађанству да се 'l'а хидра више 
неће смети појаВИ'IИ ни у једној прилици",') Ј(омунистнчки карактер 
рада приписао је Задрузи срески начеШ-IИl{ под Уlицајем повер
ЉИВО!' нзвеш-r-аја Управе Дринске бановине још од 16, јануара 1936 
Као права сврха оснивања ових З<:lдруr'а навођено је окупљање 
комунис-х-ички настројене омладине ради комунистичке пропаI'анде 

и изиr-равања прописа Закона о удру:жеЊНl\lа, зБОРОВl'Ii\Iа и ДОГОВО
рИ1\Щ, 'Јј. избеrавање полицијскО!" надзора над раДОI\I удружења

-заДРУlе.') 
C-r-удеН'IСЮI концерr- је очшледно порушио ову свмодопадљнву по
лицијску оцену заСНЈ1вану на потпунm.t незнаљу да . се раДНИЧЮ'I 

ПOl{рет у Ужицу н у.ЖИЧКО1\l крају -IОЛИКО УЧВРС'I'ИО, ОјаЧ<10 и оспо
собио Да, у складу с Ьпш-гоJl.I оријенr-ацијом ПаР-Iије на СIварање 
јеДИНС'IвеНQI' шпифашисн!чкш' фронта под љеним РУI\ОВОДСТDОl\I, 
l(peHe у јавну ПОЛИ'Iичку офанзиву коју је. с ј\'1аЈ~ИМ ПР,~кидом '10КО,Ј\-1 
лета, водио све до }шшпулације старе ЈугослаШЈЈе НUјЈеДНОСIаВНИЈе 
је било да цела акција јавно почне преко добро ОРI'анизоване ско
јевске Ј'рупе која је руководила СтудеНIскш .. l задругом под пред
седниш-r-вом Филипа Марјановићд Организоваље студената, на су
геСIију парr-ијског руководства, најлакше се i\IOIЛО спровести у виду 
задруге за кредит и W'rедњу, ус'rвари, за међусuбно ПО;\-IaI'ање ПРI:l
ходам од КУЛ'l'УРНО-Уi\Iе-r-ннчких и слиЧН!lХ прнредаба, уз. реrИСI'рацщу 
код Окружног суда, без непосреднш' одобрења ПО:ZИЦИ,lскнх власти, 
Сам концерт, у оквиру дозвољене аКТЈ[ВНОСТИ, НИЈе, наравно, :i\ЮI'ао 
да добије никаква ћIарксистнчко обележје, Али је хуморисr-ично
-са-r-нрична Јкаока кроз пеС;\IУ н доскочицу на ратне прилике у 
Европи и уr·ро:жавања Југославије уз прогоне КОJI.Iунис-rа и аНI"И
фашнста, изазивала смех Iшд грађана 1-1 тиме посr-изаllа одrовара

јуће ПОЛИТИЧIШ дејство, 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЗА ОСЛОН НА СОВЈЕТСКИ САВЕЗ 

Студентски концерт је представљао са.i\Ю најаву, а ОПШ-I-а ПОЈППЈ1ЧI~а 
акција почела је првим манифес-r-аЦН]Ш\Ia за осшньање ЈугослаВlI]е 
на СовјеIСКИ Савез, али и :за осуду МНОIИХ владиних lIOСIуш.ша, 
На дан 12, 1\шја, око 19,30 часова увече, као и сваи:о,г дана, седело 
је пред кафаНОi\I МНJIоша Љубојевића ДОСЈа ГОСIИЈУ и слушала 

: lIoncpJыlll UltT Ha'JCJlCTna cpe:,Нl УШII'ШОI' упуllСИ 3. јј'на ]!НО. 11 yrrpuIJ11o:l1 ОДС
љсљу УпрUIIС ДРllllСltС баНО11lIllС, арXlШ НМТУ, шtD. бр, 10036, 1-2. 
• ПОПСРЉIIПII нзnсштnј Ynpanc ДРЩIСКС баllОDlIIIС упуltСН 16. 01. 1936" lIа'IС!:IСТIIЈ' 
срсза ужlt'Јltог, IIМТУ. JIIШ" бр. 9190. 
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вести преко Радио-Беor'рада Очен:ујући веСНl пред н:афаНОl\'l се 
СI\УПИЛО и ДОСЈа радника, СЈудената, гимназиста и УЧJ.lтељаца, Када 

је саОПШ'Iена вест да је у Москви ПО'ТПИСaI-I трговински споразум 
JIЗi\н~ђу Југославије и Совје'тсн:or- Савеза. почели су да се извикују 
поклици: ,,)Кивео савез са СовјеГСЮ'Il\I Савезом", "Доле рат", ,,)Кн
вела Совјетска Унија", "Доле скупоћа", ,.Доне кс.ШИН1Листи", "Доле 
пошщија", ,,)Кивела слобода" 
Из ове r-рупе издвојио се сr-уден-х- ДоБРИJIО Пе'Iровић и са I'ОМИJIе 
коцки, које су биле припремљене за поплочавање r-лавне улице, 
прor-оворно неколико реченица у вези са потписиваљем уговора, Прl1 

rOl\I величао улоr-у Совјетске Русије као заш-r-итнице свих Словена 
11 позвао прнсутне да 1'0 јавно Ј[ ыанифестују, На I-aj позив почела 
је да се образује поворка која је кренула са )Киr-нor' трга, испред 
кафане Љубојевнћа, ка хотелу "Златибор"" Градски с-грюкари су 
l\1ИРНО ПОСl\Iщ-рани н:реr-ање поворке са око CTOHIНY учесника. Уместо 

стрюи:ара интервенисали су лшндар:-.,IИ после чеI'а су се манифестанти 
l\lИРНО разишли 

У повер.љИВО1\t извеШ'I'ају од 13, маја Управи Дринске бановине На
чеЛСIВО среза у)кичког је оценило да су већину учесника сачи
њавалн левичарско оријеНIисанн радници и сr-удентн, СаопшrИJIО је 
како је у истрази угврђено да су пон:ретачи акције уr-лавном били 
студенrи Добри ло Пеrровнћ и МНОДРаЈ' Аврамовић и обућарски радник 
Војин Пеrровић, један од вођа радничнлх синдиката н да је про-гнв 
ЉИХ И ДРУI'ИХ осумњичених покренут l\РИВИЧНН ПОС'I'упак, Школским 
властима је достављен списш-~ ђака који су учес-rвовали у маНи
феснщнјаi\Iа Уlшзано је да до ових манифеСI'ација не би ни дошло 
да су одмах ннrервенисалн r'радски стражари, Међутим, председник 
ОПШ-Iине Д ВУЧIIћевић Н1\1 је наредио да ННШI-а не предузимају 
ПРОЈИВ манифесrана-r-а (1) 
Дан касније Наче.лство извеШIава Управу да су три наведена покре
Iача заједно са још 16 дру['ова кажњени на по 15 AClHa за-rвора о 
свом трошку Jf да су "казну одмах hac-r'УПИЛН" ИС'Iовремено, пре
носи IIСlражни закључак да ова l'ItaнифеС'тацнја није била припре!l-I
љена, већ да је нзБJtЈ!а спонтано, под УТIIСКОМ веСПl о потписаном 
споразуму, 10) 
Незадовољно ПРИ1\IљеННl\1 подаЦИi\'la, МИНИСIарс-rво унутрашњих 
послова, односно љегово Одељење за државну заштигу је, преко 
два узастопна аКI а, тражило да УЖ.ИЧIi:Н срески начелник хитно 

Достави имена СВIIХ ухапшених лица са подацима о ЉИХОВОМ ра

нијем ПОЛИТИЧКОl\I др)кању и дет-аљно извести l\аЈ(о је поступљено 
од стране ШКОЛСI<НХ 1ЈлаСТII против ђака који су учесr-вовали у овим 
i\IанифеС-Iацнјама 11) 
Одrоварајући на зах-rев МннистаРСIва, УЛ;:НЧКИ срески начелник 
саопштнвн краIке ПОЛIIIИЧl<е БI1ш·рафије 21 опту)кенш учесника 
i\Iaнифес-rација, 1181(0 је стварно кажњено СШ\IQ 19 манифестаната .. 
у спис!<у са налаЗIIJlО 14 радника, већнном фУНЮ..I,нонера ини нстак
НУIИХ ЧJIанова синдиката, један УЧllIељ - )КеЛИi\ШР Ђурнћ, од ок
rобра сеIсресар ОкружнOI" комитета КПЈ за Ужице и шест студе
ната. Поред два раније наведена били су ту још и: Слободан Пе
незић, Александар Тодоровнfl, МИШIВоје ЈеЧi\Iеница н Гвозден Јован
чнћевнћ Међу шест лица са списка, која су још 25 јануара 1940, 

• ПОВСР."Ъ11D1f :ш. lIаЧС:Iства срсза УЩll'щоr ytlyl\CII 13, :.шја lMO, УпраВII ДР"IIСI{С 
6<1110n1ll1С, 'НМТУ, 111111. 6р. 10030 . 
.. ПОПСРЉIlПIl IIЗllештај lIa'lc.'lcTIJa <:резн УЖII'II{()Г ynyl\.ell Н,. :'IаЈа lMO. УпрН1II1 
ДРШIСl(С 6aIlOIlIIllC, НМIУ, 111111 бр, 10031 
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предложена за конференцију односно концент-рационе логоре, нала
зила су се и два студента - ДоБРЈ-.IЛО Пе'rровиh и ~, Аврамовић 
УЗ обавештеље да нико од 1'J1МIШЗИЈСКИХ ученика НIIJe l<;ажњен за 

учешће у манифестацијама, наче.лниК саопш-r-ава да :lе управа 
Учитељске шконе 20. маја каЗНи.tIа 28 левичарски ОI?I1ЈеН'ПIсаних 
ђака. Искључена су: на две I'одине - два ученика, на Једну годнну 
_ осам ученика и ученица. Укорима је кажњено 15 ђака Казне 
Ј1сюьучења и укора добило је још 10 ДРУI"ИХ ученика, заправо 
;ьотићевски оријеН'IIIсаних,I:!) 
Поснедњим извеШ1'ајем о манифеСl'ацијаl\lа срескн начеllНИК прено~н 
Управи Дринске бановине оцену да су по.креrачи ыанифеС'rаЦИ.Ј а 

чланови СтудеН-Iске заДРУIе Уз то ОКРИВЉУЈе председника ОПШПlНе 
Д, Вучићевића да је својим блаI'Oнаклоним понашањеы дао ПОТ

С-Iрека члановима Задруге да буду "слободнији" у "свом деструк-
1 ИВНОi\I деловаљу" 1:1) 
у ствари, срески начелник је направио два I1OI'решна закључка 

Прво, да су манифестације биле спонтаноr- каршпера Тако Је то 
само Jl.ЮI-ЛО да изгледа, Али, оне су биле припремљене пО упутству 

ОIi:РУЖНOI партијСКОI- РУКОВОДСЈва Друr-о, да су студенти били по
l\ретачи 

Снажењу борбенOl духа међу rраДСКОi\I 0l\lЛС.1ДJIНОМ осеЈНО ]е допрlI
нело дуже бављење у заIВОРУ за ваРОШI1ЦУ Iшак велнке Ј-рупе 
КОМУНИСIа н симпаrизера То се постизало учешћем омнпдинаца у 
доношењу хране ухапшеницима АЈ~И II сазн.ањем да су добро ОРI'а
низовали ничну н н:олеКI-ИВНУ ХИПIЈену, идеЈНО васпит-нн р.ад (инди
видуално читање напредне шпера'I'уре, полиr-ИЧКО-I€ори)ске рас
праве) и забаву_ До полицијске забране, МШlдеж се сваке вечери 
окупљала око заIIзора да чује реЕолуционарне пеСi\lе уха.пшеннчкor 
хора, који је, случајно, био саС1 ављен од добрих пеrшча 1,,) 

ПОЛЕТ У МАСОВНОМ ДЕЛОВАЉУ ДО КАIIИТУЛАЦИЈЕ 
ЈУf'ОСЛАВИЈЕ 

Сr-удентн су, заједно са осталим КО1\IУНИСIНЫCl и СНi\IШ.l1 IIзеримп, 
првенствено ОМJlадинцима, учест~оваЛ~'I у В!'Iше заје~ниt.:Ю:IХ, ОПШ'I'ИХ 
и сопсr-вених ПОllи-rичких аКЦИЈа КО]И!\Ш Је ПаРГИја ОООЈII.Ш цело
купан живот у У:ш:ицу и околини, све до капиту.лације Југославије 
у складу с ОПШТОј\'l пар-rлјСКО!'l'1 диреIПИВОi\I да се оl\tладина окупља 
и ОРI'анизује l\шнифесгаЦИОНО-ПОЛИ'IИЧI.;:е излеrе У у:жнчка села и 
СЕудеННI су учес-гвовали у два нзлеr-а -rОКОi\I леlа 1940, Један I-акав 
излет је изведен у јупу, у село Горјане под У'€СlIОМ сусрета рад
ннка и сељака Раднички 01\шаДIIНЦИ су, по дorовору, оправљаЛI-I 
пољопривредни алат, СIудентн и ђаци су одрж:али ку л-х-урну при
редбу, а сеоски О!l1ладинци донели су храну. Поr-ајно припремљеним 

11 ПОDСРЉIШIf al{TII I\-IЈIШlстарстпа :УllутраШЊIIХ IIOСJlопа Yllyl}ellll 15, 11 20, :.шЈu l!HO~ 
УпраllИ ДРIIНС1(С 6n1l01l1l1lС, IIМТУ, JI1Ш. 6р,. 10033, 1О0З·I. 
Ј: ПоnеРЈЫIDlI lIЗlIсштаЈ На'IСЈIСТIШ срсза уЖII'lI{оr упуllСl1 :11, ;'Iшја 19·10, УЩН11IН 
ДРIШСl{С баllОВlIне, НМТУ, JlII. пр. 10035/1, 2, з. 
ГnОЗДСII .ЈоnаН'шliСDJIII (ГОСТJIIIJIIЩ, У1lщце, 191[1-196'1, !\Iel}ype'lje-Н.О.'IIlШIШ), студе,:; 
права. ЧJlаll ItПЈ од 19-11. Борац ::'.'ЩII'ШОГ ноп одрсда. НОСllлац "с?о~~е.шщ~ 19~~ " 
Од 19-12. ~' зароБЉСll1l111ТnУ у НОРIIСШltoј. ПОГIIНУО прн обаnљаљу СЈџљБСIIС д:\,,!{
"ОСТII nllPCltTOpa Завода СР СрБНје зu ТСХН1I'пtу nом01l. 
Ј: ПОПСРЉШIII IIзnештаЈ Ha'lCJlCTlla срсза )'ЖII'lf{ОГ ynyllell 3. јуна 19-10. УпрU1l1t 
.ЦРIIllСI{С 6<1110щше, 111\1'1'::'.', 1fI1П. бр. 1035/1, 2 
11 РуltОIШС М. :Ш:, i\npl\:'>!Oflllll, 11, д, стр, . .ЈЗ 

75 



одлаСl(Ш .. l и повратком преко Сl"ОПIНУ 1\шадих, била је oHeMOI'YheHa 
сван:а ПОJIицијско-жандармеРиЈска ИНlервенција, 1;') 
)КаНдар:i .... Iеријска патрола је, .ћ'1еIЈУТИМ, онеМOIућила нзвође:ље при
премљено!' прor'рама на масовном радничко~омлаДИНСКОl\'1 излету у 

оквиру траДиционалнor' народног вашара на Белој земљи, 11, aBT'Yc-га 
Изведеном ис-r-раГОl\'1 жандарми су утврдили да је у изле-rу учество
вала око С'IО'IЛНУ лица, llier-овс окривљене ОРI'анизаторе, сrудента 
Добрила Петровића ][ раднин:а Војина ПеI-ровића, н:азнили су, 13 .. 
abrycr-а, за прекршај наредбе о привреј\'Iеној забрани зборова и 
CI{ynoB8, са по 1000 динара r-лобе, ИДИ 20 дана затвора Ь свом 
I'РОШI{у.IО) 

У пуном напону активности за1ен:ла је парrијску орr'анизацију у 
Ужицу полицијска провала која је збor' повреде правила IШНСПИ
рације у илеr'аЛНQJ'o .. r раду, сасвим неочекивано, избила 24, августа, 
на ужичкој r-лавној улици, Сllучајннм узапће:љем илегалног пар
тијског материјала Специјално послати аI'енти Управе r-рада Вео
r'рада ухапсили су у У:жицу 11 По:жеrп 23 лица, :међу којима су 
сасвим сигурно седмuрица били чланови Партије, 13 ванпартијскн 
комунисти и СИl\шаIизери, двоје из родбине ухапшених и један 
ухапшени букач Међу њнма су се налазила и четири студента: 
ЧЛанови КПЈ - Добрило Петровиli. н Миодраг )Кико Аврамовић, и 
скојевци Миливоје Марић и Александар Тодоровић. .. Иако је међу 
комунистима изазвала непријаIНО нзненађење, ова провала :није 
нанела већу штету JI поремећај у партијској, уже ОРЈ'анизаЦИOI-юј 
и широј, масовној делатности. Сви }ШЫУНИСI'И, организована и 
неорr'[lнизовани, излож:енrt l\'Iучењу држали су се, насупрот' неким 

ДРУКЧl1јИi\I прнмерима из сличне провале у 1937 ГОДИНИ, достојно 
свш' назива То је значило да је ПаРНtја била оснаж:ена новим 
кадрО:'-I спосоБНИi\I за достојанствено држ:ање пред класним непри
ja'IeJЬeM, без обзира на претрпљено муче:љеУ') 
Два студенrа - Добрило Пеr-ровић и Миливоје Јечменица су у 
CBOjCr-ву чланова ОКРУЖНОI' комитета (пре "lor-a су били чланови 
ОкружнOI' повереннштва од 1938, односно од 1939) учес-rвовали у 
раду једне Окру:жне пар'!лјске конференције одр:жане, вероватно у 
септе11бру, у Ужицу за избор делеl'ата за Пету земаљску конфе
ренцију КПЈ и друге конференције одр:ж:ане у обли:жњеы селу 
Буару на lшјој је усвојен програм рада на основу закључака Пете 
конференције,.IН) 

Сrудентска задруrа се lЮСЈlедњн пут појавила у јавности пу-rем 
приредбе за дочек Нове 1941, године, с програмом који је имао 
антифашистички и антиратни карактер, па је, због 'l'or'а, и изаЗвао 
полицијско решошнье, Најпре, затu што је сала XOx-ела "Златибор" 
одисала аНТИРa-IНИl\I ДУХО"1: серпенrине н лш\-шионн били су пове
зани Kap'IOHCKHM I1сечцнма авиона, "leHKOBa, бомби, пушака и топова 
За-гим, што су IIзвођачи rЮЛИП{ЧкQI- "врапца" малу демонс'rрацију 
направили пще Ш'IО су У ЈаКУ певања само Iласом наговештавали 
оне реЧI! које је ранпјс цензурисала полиција На основу пријаве 

"1Iсто, стр. 55. 
.. IIООСРЉЈЈВIf изпсштај IIЦ'IС:1СТIЈа срсза УЖJl'lноr унуllСI[ 18. 08. 19·J!1, ~'праПIl ДРIIII~ 
снс баIlОDlШС. IIМТУ, ШШ. бр. 1!113. 
'1 1\1. :Ш: • .ADpaI'lIODlIIi, ПошщнјСIШ ttРОII:Ј.ла у У;Н:II'ШО~l I{рају l!Но ~'iIШ'IIЩ Збор-
1I11Ј{", бр. 3, 1914, СТР. 228, 229, 239. ' " 
МЈЈ:пшојс J\laplrll (Ссвојно, У}ЮЩС, 1919 - лсто 19Н, БсоrраД), студснт :.tСДIЩIШС, 
'Ј.'1аlt КПЈ. ~' Jtall1l.'fa ЈIРIШРС-'Ш .:ш ;'.'стаШ11{ .ухпатшш ra IfC-'Ш'IЮl JtОJtlЩllјд JI 
стрсљашt. 

l' "РаДIIII'IЮI ItОIЧiСТ УШII'II{ОI "РlIЈа", НО Д, СТР, 289 
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ПРИСУIНОЈ полицијскОЈ писара, М )К Аврамовнћ је ка:жњсн са tO 
дана ЗaIвора,111 Нешто lсаСНИЈ~ Је с:рески начелник пренео Управи 
ДРННСIсе бановине информацИЈУ свог поткаЗНвача да су деl{орације 
:18 забаву левичарских студеиаrа биле ИЗI'рађене у канцеларији 
шефа секције за трасирање :железничке пруге Беor-рад-Котор, ин
л.::ењера Шпира БОШКОВIIћа, а да је rлавни орr'анизаrор ове ЛрJI~ 
редбе био студеН-Ј Александар Тодоровић.:!I}) 
С'I'уден-ти су дан после своје успеле политичке забаве, 1, јануара 
1941, учествовали у демонстрацнјама lсоје је партијска организација 
ОРl'анизовала поводом забране рада синдикалне орr-анизнције УРССЈ, 
l(ада је смртно раљен радник Фабрике оружја Ј[ муниције Радоје 
Марић, ceKpeIap ОКРУЖНOI' !Ш1\ппета Скоја. Али, :ннко од :љих није 
се налазио :међу 23 ухапшена Ј[ l{а:жњена радника.~1 Студенти су 
учеС'Iвовали и у сахрани Радоја Марића у њеr'ОВОМ селу Добри до, 
Полиција је са по десет дана за rBopa казнила rоворнике на овој 
сахранн: раднике ВУIШЛУ Дабића и Љубншу Веснића, н студента 
МиодраI'а )Кика Аврамовића,,:!:!} 
Студенти су се налазили међу орr'анизаторима и потписницима прет
стаю{е која је. на иницијативу окружнот' паР'I'ијскOI' руководства, 
односно ЦККПЈ, Kpaje;vI децембра 1940, године послата, предсеДНИI{У 
владе ДраПIШИ Цветковићу Овом претстаВ1\ОМ захгевало се да се 
наши грађани Iшји су учеСIвовали у шпанском r'paljaHcKoM рату и 
после се налазили у француском концентрационом ЛOIору у Гирсу 
пусте на слободу Ј[ да Иl\-I не дозволи повра1ак у домовину, Управа 
Дринске бановине је 3. јануара 1941, саr'ласно захтеву Министарства 
УНУ'Iрашњих послова, наредила ужичком CpeCKOl\'I начепнику да про
нађе покре'гачке акције Ј[ с :љима ПОС-l'упи по закону У одговору 
од 2 фебруара начелник извештава да је преIСI авку ОТПJIсао и 
њен иницијатор био студент права Александар ЧИЗМИћ, познаI'И 
комуниста, који је учес'гвовао на деј\ЮНС'Iрацијај\-Ia 1 јануара, а на 
дан сахране Радоја Марића, 3, јануара, носио испред поворке трнов 
венац Студент права Реља Словић је наведен као још један пот
писник преТСIавке,.:!:I) (НажалосI' засад се није МОI'ЛО пронаћи више 
веродостојних података о овој значајној акцији коју је, преjl,lа се
ћању савремеНИI<а, подржало ст-оrинак r'palJaHa), 
Студен'ти су учествовалн у до'тад најмаСОВНИјим, маю,rфеС'Iацнјама у 
граду поводом 27, Mapr-a~ Један од два спонтано нстурена I'ОВОРНИIШ 

био је у име омладине и студент М, )К, Аврамовић, али без дирек
rllBe да истакне и улогу Парrије Збоr- ПРОПУСIа да Се учесници 
чвршће повежу с раДНИЧКИ1l1 покреIОМ, ПККПЈ за Србију је упутио 
кри'н'шу окру)кном РУlШВОДСТВУ,2,1) 

1I ЈЈН'llIО ссl.ање аутnр:\, 
10 ПОПСРЉЩIII Ilзпсштај llаЧС.'1стпа сре-:щ УЖII'ШОГ упуllСН YllpaBII ДРIШСI~С баllО~ 
IЩIlt! 2. 02. 19Н, НI\1ТУ, IШП. бр. 1921;/1, 
11 ПОIIСРЉ1llШ JlЗПСlllтај На'ЈСЛСТllа срсза У.1IШ'Н;:ОГ упуl,сн З ОЈ, 19-11. Упр::ttш ДРIШ~ 
СШ! баliОnlШС, IIl\IT~', IIJШ. (јр. 1928. 
11 ПОIlСРЉIllI1I Јlзпсштај IIn"IC.'CTn::t СРСз::t УЖll'шоr Уllуlнm Упраllll ДРШIСI{С уаll0-
(IIШС 6. 01. 19·11, ИМТУ, ШID. бр. 1929. 
љубllша Вссннl\. (горјаШI, ~'ШJlЦС, 1920 - "IП 19П, ДРС1IШJl'II(::t градшш, УЖI1ЦС), 
l{роја'lIП[ р:щшш, Сснрстар ОК CI\:OJ~a н '1ЩIII QКI{П,Ј за УЖI1ЦС. Борац УЖll'II~ОГ 
1I0П одрсда. ПОГIШУО у борGI! ПРОТIIII IIс;"\нща. 
" ПОIlсрЈЫ!D1t IIЗlIсштај lIа'lс.пСТIIt1 срсза ужющог упуl.с!! 2. 02 IМС ~'праlllt ДРIШ~ 
снс б;шоnlШС. нмту, JIlШ,. бр. 1926/2. 
·\ЛСI{саJlдаll ЧI1З1\шll (Рогатнца, 1920-1985, Бсогр::tЮ, СТУДСlIТ I1р:ша. Члан I\:IIЈ од 
1940, ГОДШIС. 1I0СJtлац .. Споl'ttСШlЦС 19Н," ,ЈеДан од ОРIаЩIЗз'тора ~'стаtl1;:а у УЖЈI'lI{О:'tt 
Ј{рају, Борац 2. IIPO-'lстеРСlсе БРllrадс. IIос.'lС ОС!lOбоlјеља ЩI.'IСЛIIJШ ОI{РУJlП(ОГ OДC~ 
:I.сња ОЗII~с за ~'ЖIЩС. за:.t, IInчсЛ!шка УДБЕ за Бсоrрад_ Од 1959, бllО ГСItСР3.Ј1IШ 
ДЩЭСI;;ТОР "IIIIТСРСlCспорта" У Бсограду. 
~' .. РаДII1I'11t1l ПО1Срет У У11{J1'JlСОМ ){pnjy", II. Д, стр, 292. ЛН'IПО СС}II1IfoС аутора. 
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Ужичко паР'НЈјСl\:О РУКOI:ЮДСТВО је саСВИi\I јасно и енергично дело
вало на дан немачкOI- напада на Југославију, Оно је, 6. априла, 
организовало омладински Митинг на брду Пара, изнад У)кица, После 

говора студената Добри ла Пе-гровнћа, Мнливоја Јечменице и Мио
драга )Кика Аврамовића о неопходности одбране зе~tље, организо
вања одбране [рада копање!\'! ровова и заклона, била је изабрана 
посебна делеr-ација Раднику ВIН-ОЈ\1ИРУ Чворовићу И студенту Фи
липу Марјановићу и rимназијској матуран-гкињи Вери ЈеЈ[ић став
љено је у задатак да од KOil--Iэнде војног okpyr-а за-r-рюке да у 

В0јСl{У приме и омладинске добровољце Понуда је била одбијена 
образлож:ење1\t да за пријеi\! не постоји никакво наређење, ~.;) 
у рtЩНИЧКО!\I покрету Ужица између 1929, и 1940, године студенти 
су, појединачно и колеК-IИВНО, преко својих орrанизација, а под вођ
и-вом КПЈ и Скоја, непрекидно и[рали видну и ис-rурену улогу, 
коју им је омогућавао њихов релативно независан друш-гвени ста
-I-YC У периоду од 1939 спојом непрекидном активношћу у Ужицу 
су се истицали: Миливоје Јечменица, Гвозден Јованчићевић, Филип 
Марјановић, Александар Чизмиh, Александар ТоДоровић, Вера Је
лић, Миодрш' )Кико Аврамовић и други 
I-Iајвећи део у овом преr-леду наведених и ДРУНЈХ, наименованих 
студена'Iа, с бораВКОl\'1 у Уж:ицу и на СIудијама у Београду, уче
СIвовао је и у орr'анизовању устанка 1941 11 У њему суделовао од 
само!, почеп{Э 

~I Jlсто, стр. 293. ЛЈt'шо cell3.Ibe аутора. 

U1lTOlllllP Чпоропиli (ltраnарицn, I'уча, 1906-1919, Београд), OIщцчаРСКII раДIIИК. 
}Кппео If у Ушш{у. Члан I{ПЈ од 1921, СIШДlfШ1Л1111 ФУЈШЦltQнер. НОСlfЛац "спо
меНJlЦе 1941." Борац 2. пролетерCl{С Ј( 3, сапџа'ше бригаде После ослобођеља бно 
члаll ОltltПЈ за УЖJIЦе, сапеЗШI послаюtlr, предсеДllJfК ГраДСltог 110 одбора у 
ТJlтопоnt УШIlЦУ, чmш Саllета СР србије. 
Бера ЈеЛltll (Проltупље, 1922), пре рата Жllпела у Ужпцу, )\штураIiТltЩЫl уши'ше 
ГlfntнаЗllје: Носилац "Спомешще 19-11", борац 3. сацџаЧltе бригаде. После ослобо
'јења раДII!1а у 0311-1( 11 УДБJI Београд:!., Као ПСНЗЈlOllер iЮШJl у Београду, 
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БРАНКО ПОПОВИЋ 

о јед1l0ј Сiiiудеmuској КОЛО1ll1јu Сiiiудеllаiiiа 

Београдског 

у Охрllду 

УlllшеРЗlllllеlllU 

1940. годиllе 

На Беоr-радском универзитету уочи рата су постојала два удружења 
lшја су се бавила организацијом MaCOBHor- н јефr-иноr летовања за 
студенте То су БИJIИ: летоваiIИШНИ и феријални савези, Први, 
непосредно руковођен КПЈ, а други под њеНИ!\I делимичним ути
цајеl\-1, ЛеIовалишне колоније СIудентскоr' JIетоваЛИШНОI- Савеза биле 

су лоциране: у Петровцу на мору. Охриду, Делницама и Макарској 
Већ с пролећа сваке rоДине ПОIIИњала је активност ле'Iовалишнот" 
савеза са рекламним плакатаil1а и ш-r андом за лрнј аве и упис 
на појединим факултетима, Леговалишнн савез је Иl\taо предност 
јер су l{ао Ш'IО је познаIО, народни студенти (КОМУНИСНI), и у једи
њена СlудеН-Iска О!lшадина НII:IaЈ[И преОБлађујући утицај на студенте 
н на располаl'ању инвентар као и с!'ручну радну cHary из својих 
iI-lензи (општа студентска ыенза, :\rеДI1ЦIшска менза, аI'РОНОМСIШ, вој
Бођанска и јеврејска менза) 
С-Ј-уденrи су се обично опредељивали за оне колоније које су биле 
бли:же местима одакле су по'нщали, али постојаlПI су Ј[ други раз
лози који су утицали на љихово опредељење (по партнјСКО!l'I за
датку, здравс'шени радови, узајаыни ОДНОСЈ1 i\-Iладих људи и де
војака и сл,) 

у општој студеН'I'ској меНЗII у Беот-раду у улици Мајке Јевросиме 
пред почетак леlа 1940, године обавестио ме је сада ПOIшјни ДРУI 
Никола НИIПIћ члан Универзитетскоr КОi\ш-rета ПаРIнје, да саы од
ређен за, како СilЮ онда говорили, вођу СIудеН'Iске JIеI'овалишне 
колоније у Охриду, Ранијих година био сам у управи С-Iудентске 
lшлоније у Петровцу на мору II стекао поr-ребна ИС1{УС-Iла са OBOl\Т 
BPC'I'Ol\Т посла Поред тО!'а, био саы тада и председник опште cr-y
дeHIC1{(~ i\Iензе, па сам се сналазио 1! у шп-аЊИiI-lа набаВl{е намир
ница, орrанизовања исхране, KYJItypho-пропar-андних, информативних 

н ДРУI-ИХ послова у вези са свим тим, Наравно, ја бих овај задатак 
и без ових ОIШЛНОС'IИ прихватио, као н сваки други партијски за
да'так, али ово!'а са!\! се прихватио и са самопоуздањеi\I н задовољ

СIПОМ јер сам био уверен да ћу та са успеХО!\I обаВИ-ЈИ I-Iикнћ ме 
је, истовреl\-Iено, обавеС'IИО да ће са Ј\!НОМ у управи БИ'НI н Мирче 
Ацев, с којим сам годинама заједно учествовао у бројним студент
CKH1\I акцијама н био ВрЛО близак Друr- Мирче ће речено !\IИ је, 
посебно раДИНI на формирању партијских организаЦlJја у Охриду, 
односно, шнреilI :.одручју TOI' дела Македоније Он ће, истовремено, 
БННI J.I еЈ{ОНОЛl ле-говалишне I<олоније. <1 функцију блar'ајншш 
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вршиће ДРУI' РИС'lО Џунов У управи 1<ОЈ/оније биliс ,још и ДРУl' 
А'1fшас-Таса ГеОРlяјевски 
Разлози због чеr'а сам овај задатак ПРИI\1ИО на тај начин били су, 
поред наведеног, и због поверења н:оје l\Пl се на 'гај начин указује 
од ПаРНlје - али и ОКОЛНОСТИ да са1\! познавао и ценио другове 
који су одређени да буду са мном ТOlШМ та два l\Iесеца. Посебно 
са:м се радовао прилици да боље упознам Македонију и Македонце, 
њихове револуционарне традиције што сам деЛНl\ПIЧНО и раније 
знао прен:о ДРУЈ'ова које сам познавао и н:роз :њихове прекрасне 

песме, које СУ прихваnене код нас као део наше вишенационалне 
културе. 

За руководиоца н:ухи:ње, односно исхране, одређен је друг СИi\ЮН 
Ј ановски, из Охрида, н:оји је ту ду:жнос"г вршво и У агрономској 
ыензи у Земуну в н:оји је у:живао наше пуно поверење 
Другови Ацев и Џунов били су већ политички афирмисани акти
висти, учесници бројних акција студентског и радничког покрета у 
Београду - а посебно у УДРУЖ.ењу "Вардар" на Београдском уни
верзитету у I\Oi\i!e се окупљала напредна македонска студентска 

омладина и којим је н:ао Ј[ СВИМ другим орr'анизацијама на Бео~ 

Ј'радском универзитету у то време рун:оводила КПЈ, Не једанпут 
са овим ДРУI"ОВИl\Ш учествовао сам у разним штрајковима, дељењу 
летака, тучи са штрајпрехернма, ж:андармима и сл 

Са ЊИЈ\Ia сам био и пар пута хапшен у Беor'раду и у ТИМ прили
кама научио Ј\IlЮI'е дивне македонске револуционарне и народне 

песме које су I'овориле о :мукотрпној борби lIшкедонског народа за 
своју слободу, о тешком ПОЛИТНЧIШМ, националном и социјалном 
полшкају македонског народа у Југославији, као и пре тога, за 
време ДУIотрајне владавине турске империје, о ЈНРИ великих снла 
(Бугарске, Србије и Грчке) око Македоније итд" Био сам у прилици 
да баш од ових другова, 1"aIШ рећи изворно, учим праву историју 
ман:едонског народа, Са своје c-rране ми смо њима причали о бор
бама и разним облицима активности прогресивнor- покрета, peBO~ 
луционарним традицијама, итд. у нашим крајевима, Тако су ти 
кратко>!'рајни боравци у загвору и један од два месеца, претварани 
у својеврсне поли'тичке семинаре на којима су се мењала искуства 
и упознавала историја наших народа, њихова револуционарна и 

културна прошлосr, повезаност њихових борби, итд обогаћујуnи 
на тај начин наше представе о социјалним и националним односима 
у земљи. (Борба за културно и револуционарно наслеђе, ИТД). 
Беor"рад је у '10 време био највећи универзитетски центар у земљи 
,- и имао све тада познате факултете хуманих н еI'зактних смер ова 
- сем рударског који је био у Љубљани и фармацеутског у 
Загребу 
МНОIИ крајеви земље уопшrе нису имали никакве школе - ИЛИ 
су ИЈ\1али по једну - ДBe~ Тако су се у Беш·раду. стекли млади 

људи из свих крајева наше земље. Поред Србијанаца ту је било и: 
Хрвата (највећим делом ДаJIматинаца), Црногораца, Војвођана (свих 
народности), Македонаца, Босанаца и Херцеговаца свих национал
ности, заЛli\'1 Муслимана, Туран:а, Албанаца, Бугара из БУI'арске -
и:ојн су углавном студирали медицину. 
Цео овај шаРОЛИЮl бtщкански национални мозаик, :љ:нвео је сло:жно 
11 јединствено учествујући у разнн;\-! ПОЛИТИЧIПIМ акцијама и бор
бама, врло разуђеним I\:УЛТУРНИi'II и забавним делатностима, уче:њу 
и међусобном упознавању И, једноставно, у младићском друж:ењу, 
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по студентским мензама, домовима или заби'I"ИМ најамним студент
ски! .... I собицама, 
у Београду су се тих година одржавали и тзв конгреси балкан

ских С'гудената на којима су поред С'l'удената из Загреба, Љубљане, 
Суботице и Скопља учествовале 11 студентске делеrације из Софије,. 
Тако се обогаћивала и узајамно оплемењивала наша свест о ши
рини, историјсн:ој условљености и јединс'l'ВУ покрета за социјално и 
национално ослобођење наше земље, 

у то време, цео југословенски радничю,[ покрет био је већ зрео, 
са голеI\П!М искуством, уздигнут-им кадровима и великим угледом 

у широким народним слојевима у свим нашим крајевима. Ретке су 
биле провале и лоше држање пред комисијом, што је речито гово
рило о снази нашег покрета и чврстини њихових основних кадрова. 

Такозвана удруж:ена опозиција, са својом колебљивом и капит'у
лаНТСКОЈ\'I политиком, све је више rубила углед у масама, Па и 
врхови оних Iрађансн:их политичких снага које су покушавале да 
се представе као национално ослободилачки покрети у Хрватској, 
Косову или Метохији на пример, фактичкн су били фаШИСТИЧI{е 
резерве ИЛИ чак њен интегрални део - што је у крај:њој линији 
била неизбежна последица њихове Iшасне и реакционарне политичке 
оријентације 
Хитлерова окупација скоро це1Iе Европе и излазак њихових група 
на наше границе, Мусолинијева окупација Албаније, претеће др:ж:ање 
Бугарске И Мађарске, ЗЛOlшбно су УI{азивали на БЛИСI{У неизбежну 
опаСНОС"I' за нашу земљу, 

Комунистичка партија Југославије је, иако илеI'ално, у тој ситу
ацији, била једина савремено организована политичка снага у Ју
гославији, која је имала јасне визије н концепције и једина је 

нудила народима и радничкој класи Јуr"ославије права, одговарајућа 
решеља. Ова решења су се кретала у, глобално I'оворећи, оквирима 
ставова научног социјализма и наших историјских специфичности 
у сфери националних односа: пуна равноправност свих нација и 
народности, у социјалној сфери изrрадње социјалистичкOI' друштва, 
а у сфери спољно-политичких односа, ослонац на - у то време 
једину земљу социјализма ....:.- СССР, која је 'Iюшђе била и једина 
реална СНЗI'а која је l\Iш-ла зауставити фашистичке пре'I'ње наро
дима и радничкој I{ласи наше земље, 

Иако смо били рела'ГНВНО млади сви ови унутрашњи и спољно

-политички ОДНОСИ, били су нам јасни и ми смо са страшћу веро
вали у њихов револуционарни социјалистички расплет, 

Кренули смо из Беоr'рада у атмосфери коју није тешко претпоста
вити, 20 - 24 I-одишњаци - студенти И студентн:иње, млади, ЗДI?ави 

са ентузијазмом и великом непоколебљивом BepOl\'1 у циљеве ко~има 
!'ежи. У Нишу смо имале сусрет са групом другова, међу КОЈима 
се сећам друга Душка Тасковића l{оји су студирали у Скопљу, 
Предат ми је неки пакет са :материјалом, што је било договорено 
још у Београду и сада се не сећам lшме сам Ј'а предао 

После дугог и напорног пута, уз преседа:ње у Битољу, стигли смо 
У сунчани и, чини ми се и сада, празнично расположени Охрид, 
који је као руком однео умор од две непроспаване ноliи проведене 
у узајамном упознавању и разним забавно-полити:,ким активностима, 
које је било МOIуnе организовати и у возу и КОЈе су у оно време 

биле уобичајене, 
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По доласку, највеliи део студената је одмах заузео позиције испод 
дрвореда у дВОРИШТУ шн:оле на брду близу цркве CBe'1'or- Климен'I'а 
Охридског, r'де је раније био уговорен наш смештај, и као борци у 
колони после дугог марша заспали "сном праведника" 
Ми из управе колоније одмах смо се прихватили посла око припре
маља спаваћих соба и н:ревета са сламарицама и ћебадима, одре
ђиваља одељења посебно за друr'арице а посебно за другове Друг 
Симоновски руководилац I{ухиње имао је пуне руке посла око У1'о
вара и истовара инвентара, намирница итд" Он је и:ао охриђанин 
одмах ступио у везу са мештанима ради организације неопходних 
послова у вези са КУХИЊОl\1 и :исхраном, Одредили смо '1'акође одмах 
11 одељеље rде ће бити управа колоније а за ДРУIа Џунова посебну 
просторнју за блаIајну, У овој малој просторији он је ДРЛ(аО новаЦ 
и исплаћевао снабдеваче ИТД. У њој СМО ми такође др:жали краће 
или ду;ке партијске састанке, договоре, прорађивалн партијски мате

ријал и СЛ 
На основу ранијих искустава из СIудеН'Јске леIовалишне колоније 
у Петровцу, приликом првш' обеда, упознао сам ст'уденте са чла
новима управе Iшлоније и основним елементима правила понашања, 
како у колонији, -гако и у lшнтаКПIма са r'paljaHc1'BoM, 
Акценат ових "правила понашања", био је даг на ДРУI'арске међу
собне односе, IшлеКIИВНИ одлазан: на плажу, која је била удаљена 
од наше колоније неколико стот-ина метара, долазак на доручак, 
ручак и вечеру у одређено време, тишина за време попоДнеВНОI' 
одмора и наравно током ноћи 
Имајући у ВИДУ патријархални Ј\юрал r'paljaHa Охрида, посебно Сl\Ю 
истакли вал{ност опште пристојности у ~онашању а нарочито према 

ДРУI'арицама Ово је било важно јер је антикомуннстичка пропа
Ј-аида, l{оја је и у ОВИМ срединама иако у мањој l .... lери. нарочито 
радо оперисала са, иначе потпуно неоснованим прича1\Ia о тобож:

њој "слободној љубави" код нас и сл 
у односу на понашање пре!\'ta грађанству, истакнуто је да је поло
)кај народа чији смо гости, неравноправан. да је он потлачен у 
Југославији и да ИЈ\Ia дугу револуционарну прошлост, да сам ОКВИР 

има нзузет-но значајну културну и урбану историју, да је он један 
ОД најС1аријих центара наше и ОПШIесловенске писмености, врло 

БOI'tIl са СПОI'l'Iеницима културе, да поред Македонаца који чине 
већину становништва - у њеilIУ ж:иве и мали делови Турске н 
друr'их народа 

Све ово било је углавном потребно рећи због оног дела студената 
који нису били Македонци - али су и они већим делом н:ао на
предни омладинцн под утицајем КПЈ познавали наiвећи део 
ових ЧJlњеюща 

Овде треба истаћн да су студеН-ГJl већ код опредељивања за сту
дентску колонију у Охриду, знали 1\0 ЊОi\lе руководи, које је ос
новно ПОJIИТИЧКО располож:ење у њој, ОРlанизација живота, рада, 
забаве Н'ЈА. Све је то OIIюгућавало да се још одмах у старту крене 
са ин теНЗНDНИМ ку Jlтурно-забавним и ПОЛИ'ПIЧIПIFI-I радом. 
Одмах је орт-анизовано истицање тада актуелних ПОЛЈ-НИЧКИХ парола 

и револуционарних песама по зидовима школа у којој је била наша 
l\Олонија ИСКУСНИМ рукама студена'I'а технике, биле су нсписане 
пароле н:ао на ПРИ1\'1ер: "Споразум Цветковиn-Мачек је споразум 
веЛЈШО СРПСI{е и велико-српске буржоазије", ,,)Кивела равноправ
НОС! свих народа Југославије", "Доле н:онцентрациони логор", "Доле 
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фашизам", ,,)Кивело пријатељство и Савез са великим Совјетским 
Савезом", "Доле империјалистички рат-Н и сл, 

На зидовима су истакнути и 'Iеl{С'l'ОВИ 'I'ада омиљених револуцио

нарних песама као на пример: "Дижи се народе радни, устанн:у 
куцнуо је час", "Црвен је исток и запад, црвен је север и југ'\ 
"Билећанка", "МИТРОВЧaI-ша", "Сите Македонци станите во ред", 
"Болен Ј\-IИ лежи Миле поп-Јорданов", "Тамо доли за горите", "Има 
народ рај честити", "Охрид, Охрид красив, мил" и пуно других, 
Поред ових ИС'IаКНУ'l'е су пароле које су се односиле на кућни ред 
и слично, Одмах су ОРl'анизоване зидне новине, рецита'I-ИВНИ хор и 

драмска секција за шаљиве једночию{е, политичке скечеве и сл" 
ПреlШ целOI' дана, у школи, око ње и на пла:жи, орила се песма, 

играло се коло, или је извођен нею[ забавни програм, Врило је 
све од неке раздраr'ане сложне l\Iладиliске активнос-ги Свако вече 
биле су орr'аннзоване приредбе за СIуденте али и за грађанство 
које је са великим интересовањем и симпатијама пратило рад 
наше забавне и политичке програме, 

Поред сала - учионица, у школи у којој смо били смештени и 
дворишта школе, нарочито смо радо приредбе држали у слободним 
просторима Самуилове тврђаве, где су поред ос"Г~лог била излагана 
и објашњавана актуелна политичка ДОl'ађања, ПОЈедина поглавља из 
историје Охрида и Македоније и сл Ова тврђава била је наравно 
примамљива и за младићске идиле и љубави . 
Прот-рами Iшји су извођени били су наравно политички оБОЈени и 
садржавали су по правилу информације о тада актуелним дога
ђајима у свету и код нас 

Као што је већ речено, Алабанија је била окух:ирана o~ стране 
Мусолинијеве фаШИС1'ичн:е солдатет'ске и тада Је неПРИЈатељска 
војСI{а избила и на наше r-ранице Њихов и ве~IИКО Албански ире
деН'НЈСТИЧI{И концепт о стварању велике АлбаНИЈе, са знатним дело
вима Македоније и Србије, био нам је добро познат O-Iворене ПЈ?ет
ње и припреме напада на Грчку од стране, TaKoђ~, МУСОЛИНИЈеве 
ИIалије, о'гкривале су јасно њихове даље И!l1пеРИЈалистичке. пла~ 
нове Свему овоме биле су комплеменгарне познате ~еРИТОРИЈалне 
аспирације и Мађарске, Бугарске Ј[ Немачке преЈ\-Iа ВОЈВОДИНИ, Дал~ 
мацији и Словенији, На -Iaj начин, око целе наше земље, од севера 
до крајњеI' jyr-a и са запада и истока, затвориће се ус~шро круг 
фашистичких земаља које су све отворено истицале СВОЈе терито

ријалне заХlеве према нашој земљи 
Једном речју, тада позната и популарна, револуционарна песма која 
је почиљала реЧИi\Ш: "Ланци на!\! се КУЈУ l{лети, крвави се спрема 
ра!' "Iшју је написао познати пролетерски песник Чедомир МИ;I
деровић, била је реални и прави одраз Н1Дашњи :наше СЈпуаЦИЈе 
у таквој општој атмосфери одвиј ао се и )кив~т И рад наше IЮЛО
није Но упркос свему томе, код СВИХ. нас ]е ДОil1и~ирао. ничим 
непомућени револуционарни занос, еНТУЗИЈазам и енерГИЈа СВОЈствена 

младим и здравим љу дима, . 
Приметили смо да су Ј\'[еђу пуб:ПШ:ОМ биле нарочито БРОЈне )кене 
које би са децом у рукама са великим интересовањем. пратиле ?ве 
наше приредбе, 3бог -Iora смо задуж:или неколико наЈУЗДИIЛУТИ]ИХ 
другарица да се повежу са њима и пронађу најбољи начин за даље 
контакге и политички рад међу женама 3а ово су биле наравно 
најпогодније другарице Македонке, али су такође биле ангажоване 
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и неке другаРЈ-Ще из Беоrрада које су бипе искусне политичке 
раднице 

Редовно смо се информисали о току и резу лта-I-има ових активности 
и добро се сећам 1\:аl\:О СМО и 1\'1И И ангюн::оване другарице били 
задовољни и задивљени на неки начин, упркос недовољној поли
н,!чкој обавештенос'rи 'Тих .:ж:ена, љиховом великом ИН'I-ересоаању, 
природној интелиr'енцији и: способности да брзо и правилно схвате 
i\шorе за њих нове ствари из области ПОЛИТИ1tе, Н:УЛI-уре, исто
рије и сл 

Ј едном смо ради промене, а и ради тor'а да наше ЛРИСУСIВО више 
осете 11 шири кругови охридског грађанс-таа, отишли после вечере 
у летљу башту тада најелитније н:афане "Бел-ви". У башти смо 
певали наше омладинске, С1удентске песме међу којИ1\'Ia је била и 
чувена "химна" беОIрадских студената која је имала и стих: "Кора
чаr с нама то тешко није, јер беor-радси:и смо студенти", После ове 
песме кафански келнер је ПРЈ'Шlао мени и упитао да .ЈШ сам ја 
руководилац студентске колоније? Помислио сш .... I да се то полиција 
интересује, али пошто нас је био велики број у башти, нисам се 
плашио да :ме може ухапсити н одr'оворио сам да jeCal\-'I, спрема

јући се, истовремено, за евентуалну тучу, Обавестио сам најближе 
н пошао за келнером који l\'1И је рекао да један господин у Iшфани 
жели да раЗIовара са мном. Пришао сам '!Oi'il господину, који је 
заиста I-акО и изгледао У беспреlШРНОМ оделу, зализане косе "на 
раздељак" и засукајуhи рукаве од кошуље и :ш:елећн да му дам 
до знаља да са нама неће проћи лако, упитао 1а доста грубо 
l11та :Јкели Он ме је r'ледао испитнвачки, али не и "аген-rсн:и" 
чије смо поr-леде онда 1\1И добро познавали - и понудио 1\1И да 
седнем. Одбио сам и замолио Иl да МИ каже због чеI'а l\-Ie је тра
жио, Он је онда помало збуњен мојим држањем, али, ипак, мирно 
рекао да је слушао наше певање, да је чуо' да С!'lЮ беОI'радскн 
студенти, да је он индустријалац Ј1 да ж:ели да нам прилож.и 3000 
динара ради побољшања исхране Брзо сам раЗ1\-Iишљао и без већет 
напора УС1<1ИОВНО да се не ради о ат'еНЈУ, да је он вероватно неки 
r-рађаНСlпr родољуб lюји осећа неизбе:iIПЮС'I скорашњеr- рата који 
управо води наша r-енерација, По њетовом {'овору осетио сам да 
је неrде из Србије, н вероватно инспирисан песмом о београдским 
студентима cY.l\'Ia коју је нудио била је знатна Одмах сам оценио 
да би пОловина тих пара мorла да иде н:ао прило!' Партијд Зато 
СаЈ\I прихватио његоIЗ позив да сутра изј утра дођем .у хотел ради 
уручења новца Наравно, имао сам npel\-1ена да се још о свему 
Дог'оворим са МирчеIОl\I и Ристо!\[ Пошr-о су и OI-Ш били нсто!' 
1\lIIшљеља - узели с:\ю {е паре 

ИНДУСIрнјалац је био пласник неке фаБРЈ'ше уља у Београду, звао 
се Голошевац н 6rю родом из Враља, а у Охрнд је дошао на излет" 

Друт Ацев l\-1И је развијао своју аIПИВНОСТ око сшарања н разви
јаља паРНIјске орr'анизације у ТОМ делу Македоније, Једном смо 
JlШЛИ за Стругу бицикли:ыа (онај у СТ-РУIП је имао и своју сту
деНIСН:У љубав, коју сам познавао са БеоградскOI' универзитета) и 
ја сам се распи'нrвао н:ако тен:у ПQСЛОl3II на тоы плану 

Причао МИ је о посебниы условима у ОХРI-ЩУ: не!'IIа право!" ИНДУ
стријског пролетаријата, преовлађује занатски менталитеr, о нацио
наЛНИl\I специфичнос-r-Иl\I8 Ј'НД.. Посебно се задржавао на рибарима 
који су -т'ада БИЛII доста бројни н чији је еКОНОl\IСКИ положај био 
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-r-е.ж:ан: Обећао I\'IH је да li.e ые упознаIИ са неким од њих које је 
намеравао да прими у Парт-ију Ј[ за'IРЮКНО да му I,-а:ж:ем о "I'OMe и 
своје МИillљење, 

Већ сутрадан по овом разI'ОВОРУ Дпа l\lЛађCl. човеlШ, 1{ојИl\Ia је Jl.lOI'110 
бити нешто преко 20 година, одвезли су нас на пучину језера у 
лов на Леrнице - специјапне охридске ВРСЈе лаСIрмн:е, чије је 
l\leCO црвено и !юја :ЈКИВИ само у веnIIМ дубинама ОхридскOI- језера 

На овај риболов ишао сам са додатним ннтересовањеы јер саы знао 
из предаваља професора Синише Пан-rовнћа нашеr' познатог био
лor·а и нхrиолога и великог заљубљеника у ОХРИДСКО језеро који 
је основао и РУl{оВОДИО позна-IИМ их-r-еОЛОШКИ1\I ИНСПП.УТОi\I у Ох
риду да је оно поред Бајкалског у Сибиру н Танr-ањике у Африци, 
једино језеро на нашој планеIИ које је сачувало Флору н Фауну 
ОД пре леденоr· доба Моје инrересоваље је још више појачано 
изгледом чамца којима С1\Ю ишли у риболов Они су наиме на 
СВl:ф,!i'II боковима имали ут'рађене неке дрвене пошнроке пречаге, 
IЮје су Ш'ГИ1лле l{8КО нам је објашњено чаыац од дејС1ва таласа 
када је била бура, 

Уловљене летнице су И3IлеДалс заиста замамно Трудио сам се да 
у ЉИХОВО1\! изr-леду, облику или боји, откријем 'Iрагове c'IapoI' пред
леденOI' доба ИЛН УОПШI'е нечеI шrо би подсећало на тај стари 
архаичнн све'! чији су они I\-Iогући оснщн Али ОИЈ[ су сем ЈOI-а 
Ш'IО су биле чинило МИ се, некако елеr'антније и живље 'од па
ClPi\IKH, 1\:ао и ове зевале JI праћакале се у ссарој рибарској i\Iре:жи 

Уловљено је и неколико јеIУЉП о чијем ж:.нвоаЮl\I путу су на1\! 
рибари, као КaI{ВИ прави ИХТИО:IOзн, причали дуго и заНИi\IЉНRQ 
ЛеI'нице Сl\Ю предалн друr-у Си;нону Ившювском који нам је код 
неЮ,IХ својих пријатеља приредио вечеру како је рен:ао "на Охрид
ски начин" - са ЛI1МУНОl\l, першуном, маСЛИl-Iка1\Ш, наравно вином 

Ј[ ДОl\шћим хлебом ЈП-Д,. 

Са ИСПli\I ОБИМ рибарима нзвезли СilЮ се после 2-3 дана, али сада 
на оБИЧНИi\! чаi\'щима и без посебних обавеза, l\iIирче I\Ш је рекао 
да смюра обојицу ПОI-ОДНИМ за пријем у ПаРlију rI дн И ~a haC-1О
јим да их оценим То су били !'IIЈЈаДН, снажНl[ људи, један Је веслао 
н уr'.лнвном ћУlао док је ДРУIИ певао и разговарао са наilШ Оба 
су били озбиљни, здравог радничкor- изгледа и врцавнх БИСIРНХ 
ПOI-леда У низу песаЛ1а, револуционарних и друr'ИХ Iшје је певао 
један од ових рибара - једна :\IС је управо шокнрала,. ЗЫIQЛНО 
са1\! та да i\I1I ПОНОВII Н "букнра" речи он је уз осмех 10 радо 
УЧИНIIО, ДО!( се Мнрче задовољно на прамцу чамца смеш као I-In
Н:"'Је, раДIIЛО се о пес:\ш која је у једном свом делу Ш\Iала СГНХ: 
,.Европо блуднице Внвилонска"! Ја сам у Беог-раду, по студеН'I'~КШ\1 
ыензаJl.Ш, прнредбаыа, становиыа 11 затворима, дружеhн са БРОЈНИМ 
друговима из МакеДОНlIје, I\аО ИЈ [о је ЈО већ у овом напису напо
ыенуто, научио МНOI'е дивне ilIш\едонске револуционарне пес:\!е. ТШШ 
се сећаы посебно другова }шјн су Jli\ШЈЈИ нзузе1'НОГ дара за песму н 

:\fУЗНКУ: Впадо Марескн, Кочко, ИЛl1ја Џувалеl\ОВСI\И, А Христов, 
Јосип ЈОСИПОIЗСI\:Н, .Љ ЦвеIКОВСIШ Ј1 l\lНОПI друr-и. Но, ову песму 
ннса:ы до гада чуо и она 1\Ш је, ваше него чинило 1\Ш се све друге 

заједно, драС-I'lIЧНО 0'1 !{РИВi:l1lа не саilЮ сву неправду лре1\Ia l\1?Ke
донском народу нето и његову висон:у и поноснту свест, Он .Је у 
грчу јада 11 МУI\е нашпо праве реЧlI да окараl(теРJIше JI поетскН 
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надахнуто изрази мисао н осеnање целокупнOI свOl' националног 
бића. 
Имена ових другова сам, наравно, заборавио, али сам Мирчету, не 
само збш' сна:ш:не импресије од ове песме, већ и збor· општеr- утиска 
кОји су на мене оставили, реи:ао да сматрам да му је избор врло 
добар и да оба ова младића делују озбиљно И поштено и распо
лшку, н:о.лико сам Ј\югао да оценим, и ДРУIИМ општим својствима 

које смо тада тра:ш:или од комунисте 
Из овог периода сећам се и доласка у колонију два ДРУI'а н:оје раније 
нисам познавао али !l1И је Мирче рекао да СУ обојица партијски РУIЮ
водиоци из Скопља, Један од њих био је ДРУI' Баја Видић, с-тудент 
фнлозофије из Скопља, -НlДањи секретар ПЈ<. СКОЈ-а за Македо
нију и данашњи председник Председнишша СР Србије. Други је 
био ВИСDl{, леп и за своје r-одине претерано озбиљан човеЈС Радило 
се о члану П. К Македоније Тикварот-у 
Обојица су се интересовали о животу и раду у lюлонији И краће 
време у њој боравили као наши гости" 
Поред већ наведених од познаrијi1Х другова који су повремено нли 
стално боравили у колонији, сећам се: Кузмана Јосифовског 11 

његове другарице, Дејана Алексића, ИЩlје ТопаловскOI-, Милоша 
Мацуре, Вующе Прље - Видић, Добрипе Матејић 

ПРОСЛАВА ИЛИНДЕНА - ХАПШЕЊЕ И ПРОТЕРИВАЊЕ ЗА 
БЕОГРАД 

Наш боравак и aKH[~HOC'!' у Охриду наравно, били су под сталном 
опсервацијом ПОЛИЦИЈе, lюја је налазила разне ПОБоде да се крсће 
у нашој бли:жој околини 
Прибли:ш:авао се ИЛJ.Iнден, један од звезданих '{'рену'така ослобо
дилачких борбн i\-Iaкедонског народа. МИ СI\Ю очекивали да 11е поли
ција тих дана бити посебно будна и зБOl' гога смо настојали да 
наще припреме за прославу Илиндена, буду што мање приметне 
Најзад смо одлучили да се прослава организује ван I'рада у пла
нини код l\1анас-гира~ 

Избор Ј\'1еста је предложио друг Мирче, знајући да су се ту и 
раније на тај дан окупљали сељаци и I'рађани из околних 1\'leCTa, 
па и неки од преосталих ::живих учесника устанка 

Поред ТОI'а полицији неће бити лако да нас хапси на слободном 
простору у планини 

Јощ пре него Ш·IО с:ыо пошли за Охрнд, дРУI' Дејан Алексић ми 
се похвалио да су пронашли и успели да одштаМllају, .у виду бро
шуре '!'eI{C-Х проr-ласа устаннчкш' Ш-Iаба народу. 

Када сам прочитао овај проглас био са!\'l задивљен пре свех'а, !\ЮI'У 
рећи, јасним i\IаРКСНСIИЧКИ1\I прилаЗО!\'1 ПИ-I-ању устанка РУIШВОДИОЦИ 
устанка имали су наиме чнс-r класни, наравно, за ондашње друш

'Евено СТРУlпуралне односе, пш'лед на устанак, позивајући и ТУРСl{У, 
албанску и сиротињу друr-их народносr-п про'П1В зајеДНИЧЮ1Х не
пријатеља: паша, бегова, Уl{ључујући н македонске чорбаџије. Се
ћам се да сам рекао Мирче-х-у па ово је тако написано да би х-а 
могао ПО'Iписати сваки цккп. 
у евоцј'Iрању успомена на Илинден овом ПРИЛИlЮЈ\! требало је 
да се прочита и овај прOIЛ3С 
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~Ia сам дан прославе YCIaHKa, подељена је, рано изјУ'I'ра, сува 
~paHa и кренуло се ка план.ини односно месту проснаве, колико 
Је било м?гуће lюнспнра-НtвНИЈе, разним правцима, предвођени дру_ 
говима IЮЈИ су били меШ-Iане и познавали пут 
Дан је био сунчан н леп и стит'ли Смо уморни на неl{е простране 
шумске пропланке у близини једнOI' манастира, ИЛИ црI\.Ве, Између 
c-r-олеIНИХ ораха llро-rицали су бистри Ј[ бурни планински потоци 

Народ c~ већ био .у приличном броју окупио_ Тек што смо С'ГНГЛИ 
почело Је" НШ\lа свима позната If драг? коло: "Оро се вије I{paj 
манас-rира " Управо с: вила и Ја краЈ ;\IанаСIира, Осећ,ао сам у 
свему томе неку снмоолику и и~ненадни прилив енеРIИје Мирче 
JI друт-и су ме упознавалн са ПОЈединнм I-рупама lшји су на први 

ПОfлед остављали у-rисак породичних lIзлетника који су развили 
"бошче" са храном и забављали се у сн:оро је почела весеље са 
I-Н-Ром н пеСi\ЮМ, разговорима, сећањима на славне УСlаничке дане 
Играш:! су стари и млади сви празнично расположени и раздраf'а1Ш 
Када.Је lако рећи тек z:очео ПРOI-рам. н чн-r-ање прогласа, наједном 
се ПОЈавила жандармеРИЈСI{а коњица са саб iЬШШl и повицима јурећи 
npei\Hl нама из разних праваца, Ми смо имали Доста искуства у 

сукобима са )кандармима и успели смо да се I<рОЗ шуме и потоке 
повучеi\Ю ка Охриду а да ника није ухапшен 
Сутрадан је дошла жандаРl\-Iеријска па'Јрола -rражећи :мене, lVIирчеIа 
Ацева, и Риста. ЏYH~Ba, Ја сам са Мирчетом: био на језеру и они 
су дошли шн'аЈући Једну I-pyny другова за мене, Видевши их из 
даљине рекао сам ДРУГОВИi\Ia ако ме тра:же да кажу да сам мало 

пре ОН1шао у колонију, Када су им то рен:лн, жандаРl\П1 су, ваљда 
преrпос-rављајући да се ради о ~ПрН, бесно псујући ОI-ИШЛИ назад. 
Схвати!3ши да би све то :мor-ло рђаво да се одрази на положај 
КОЛОНИЈе, реши ли смо да се и l\-'IИ вра'НП\IО у колонију .. 
ТаЋ1О нас је чекала жандармеријска па-трола али Н скора сви сту
деН-Ј'Н у колонији који су претпостаВЉD.IIИ да се ради о нашем 
хапшењу и збш' Г01'а се сви припремнлн и обуклн, Ћ(андармн су 
нас .легитимиСали и затражили да са ЊНМ8 пођемо у среско на
челство 

МI': C~lO кренули али за Ha~Ja 11 тотово цео С8Сlан наше колоније 
КОЈИ Је протесгвовао УЗВИКУЈући пароле и сл, Тако је цела ова ве
лика, ~apeHa I'рупа, пра'гила нас неколицину ухапшених, демон

стрираЈући кроз центар Охрида који се окупио поред зидова Ј1 
зачуђено с интересовањеы и нескривеНИi\I симпа-Iијама према на1\Ја 
посматрао необични призор. Неко од I'рађана ИЈШ студената, са 
ОЧIПледним новинарским ИНСIнкrОi\l Ј1Сl'рчао је испред демонстраната 

н сликао нас :>Кандарми су Ј'В појУРJlЛИ али је он успео да се 
ИЗfуби .у rО1\ШЛИ Код среског начелника, који је био јеДilЮl Маке
донац среСЮI начелннк у Македонији, јер је CTeI{ao поверење ре
;(кныа радећи као полицијски ш'енr- у 3ш-ребу, био је Ol\-taњеI- рцс-х-а 
11 с наочаРI1!\Ia, саслушавани смо један по један Онда су нас пре

даJIИ неком поrпщнјСКОi\I пнсару кот'а СЮI по говору препознао као 
Црнш-орца Наравно, они од нас НilШН1 нису МOIЛИ да сазнају што 
би било за њих од ш-переса Сви смо изјављивали да смо били 
на изле-r-у 3а цела време студенrи из колоније билн су пред 
зrраДО1\I начеЛННШ'I-ва чекајућн да се заврше саслушања, 
3адр;,кани смо у затвору: Мнрче Ацев, један студент из Сlюпља 
чНје са!\I име заборавио, ДоБРИЛEl Мflтејић и ја Затворили су нас 
у неки занюр који је био на стеНI1, над језером, у кругу ж:андар-
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г , 

м~ријске с'танице, дРУI'арицу Матејић су затворили одвојено ОД нас, 
у такозвано женско одељење, Iде је била нен:а )кена оптужена за 
убиство супруга, МИ Сi\Ю СВИ били у једној мрачној просторији без 
воде са класичном н:иБЛШ;I СУ'Ј>ра изјутра, када смо тра:ж:или да 
се умијеМQ, .жандаРћtи су прво одбили али на наше претеће инси
стирање, одвели су нас НИЗ неке стрме степенице н:а језеру н 
ДОЗВОЛИЛИ да се саr-.ю мало, 'IaKO рећи, прснемо ВОДОМ по лицу_ 
Жандармеријски лоручник се за '1'0 време провокюлвно н:улао у 
бистрај језерској ВОДИ,. 
Међутим, студенти су масовно, очекујуhи да ће нас видети, до
пловили сандолинама испред затвора, певајући и дајући нам неке 
поруке" Жандар:ми су нас одмах грубо вратили у затворску про
сторију .. 
у колонији је од управе остао само друг Таса, јер је Џунов оти
шао у Кавадарце, Осећали смо се и даље одговорним за рад коло
није и успоставили везе са студентима шаљући им разне поруке, 
итд. Они су сваЮ1 дан налазили разне разлоге да нас посећују 
Доносећи нам некад храну, некад лекове или нешто СЛо Ми смо 
током дана писали 'Ј'зв. "врапце" тј .. стихове политичке, пригодне и 
хумористичн:е текстове lшји су исте вечери певани у н:олонији. Тако 
смо сваког дана '1'оком '!'ог нашег боравка у охридском затвору 
одржава.ли везу са друговима у н:олонији, 
После десетак дана проведених у затвору били смо протерани из 
Охрида за БеОI'рад, а 11 рад колоније је принудно завршен нешrо 
пре но што СМО то планирали, 

Хтели смо да искористимо протеривање и принудни преющ рада 

н:олоније да прилии:ом проласка и:роз Ресен оДржимо кратак МИТИНI
у том r'раду, Другови из Ресна је требало да нас дочекају са 
цвећем, јабукама ИТД, Међу-гим, организатори овог дочека у Ресну 
су били превентивно ухапшени, а у нашем аутобусу којим смо 
ишли до БИ1'оља, био је полицијски писар специјално заду;кен да 
нас прати, Полиција је вероватно била обавештена о припремаНОl\1 
l\1ИТИН1'У у Ресену збот' чеI'а је овај полицијски писар наредио шо
феру да ие улази у град, већ да иде периферија>! до друма за 
Битољ. 
На прилаЗИl\,ta Вео!'раду ми, неlшлицина КОl\1промитованијих другова, 
плашили смо се да ће нас полиција сачека'l'И већ на ж:елезничкој 
станици, па смо се искрца ли у Раковици, одакле смо пешке дошли 
до Топчидера, а онда траЈ\шајем до Београда, 

Тако је завршил<Ј. рад студентска летовалншна колонија у Охриду 
1940. годиие. 
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МИРЈАНА ЈОЦИЋ-ЧОБЕЉИЋ 

Леiliоваље београдских clТlyдe1lalТla у У Лl{llIЬУ 

1937. и 1939. годиllе 11 летоваље београдских и 

загребаЧКllХ clТlyдellalТla 1Iа ПЛllluвUl(алtа 1940. 
годиllе 

Имала сам срећу, док ca"'I још била ученица, да ле'IујеIll на :lЮРУ, 
у Улцињу 1937. и 1939 ['од, са н:олонијом студена'Iа медицине 
Београдског унивеРЗIнеI а Мене и млађеr' брата Миодрar'а, повела 
је старија сестра Ната, која је у то Bpel\le била орrанизована Ово 
летовање, предло:ж_ио јој је друг Израел Хазан Тиш{е, студен'! ме
дицине из Ниша, за време рата учесник НОВ-а, СIрељан 1942 год 
на Бубњу крај Ннша. 
То је био једномесечни бораВaI( у Iрајању од 10 .iулC:l до 10, aBry
ста, који је заједно са путем износио 700 динара Целу орr'аИII
зацију ОВШ- ле'Iовања предузели су напредни С'Iуденти Њихова 
солидарнос"! М8нифеСI'овала се и тиме што је већина плаћала, а 
сиромашни сгудеити су летоваЈ1И бесплатно 
Група је формирана у БеOI'раду, претеж::но ОД СIудената _медицине 

и око 20 студената из Чехословачке. ПУI'овали смо уском пругом 
(Ћиром) преко ШаРI-ана до Херцег-Ново!", а онда бродом до У лциња, 
Колонија медицинара смес-rила се у СЈарој, рабапюј основној школи 
са великим собама од 20 и 30 лежаја, Инвентар је био оскудан и 
ИСI'рошен, У дворишту смо ручали а и сав културно забавни живот 
одвијао се У дворишrу_ Крајња скромност ОПШIИХ услова, деловала 
је првих дана неповољно и разочаравајуће на чешке студенте, па 
су били у недоумици, да ли да уопште остану. 
Насупрот економском сиромаштву, ыеђу члановима колоније било је 
врсних интелектуалаца. Неки су тек изашли из затвора }(ао поли

I'ички осуђеници, а МНОIЛ су били познати у револуционарном CIY
деН'Ј'СI<ОМ покрету, Њихове :i\юралне и духовне вредности одмах су 
дошле до изражаја То се очи-швало у изванредној opr аНlIзацијн 
ЖИВОf'а И рада Управник колоније био је Рацn 'Њулаковнћ, CIY
дент 1\'1еДlщине, учесник НОБ-а од 1941 r Одмах су орrаннзовsна 
деЖУРСI-ва за помоћ у кухињи, разношење хране, одр:жава:ње реда 
по собама I! дворишту Од првог дана Дуuш:о Снмовиn СIУД права, 
учесник НОВ-а од 1941 1', увеж6авао је хор II хорске рецатације .. 
ОРI'анизована је Apal\ICI{a секција, СПОР'IСI\а секција, одБОр за уре
ђивање знднltх новина и сеl{Цllја за песме и рецнrације, Иl\ШЛЈI 
смо И сво!' лекара Др Александра Сабовљева, 'учеСi"нша НОБ-а од 
1941, 1 Имали смо и своју l\IУЗIШ.У (l\lали џез) и своју забаву_ То 
је импресивна деловало на чешке СIудеН'Iе, па су и они узимали 

учешћа у нашим акцијама, Сећам се да је Чех Карел Хаузер из 
Брна, студеНЈ, дрЋtао предавања из 'IeOpIIje марксиз:на, а њеI'ошt 
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изшнања ОД!\1ах је преВОДИЛ<1 са неjl,ШЧIШГ ОЛI'а Литричин, данас 
професор универзите-r а 
Сваке вечери одржаване су приредбе Садр)кај приредби сачиња
вана су предавања, која СУ '1ретирала aK'I-уелне политичке догађаје, 
много се IОВОРИЛО о Шпанн.iи и борби шпанског народа за успо
ст-ављаље деl\IOн:ратских слобода, и после њих забавни део. Почи
њало је "врапце<\1" I-Ьега је састављао Паја Горенчевић студ, мед,., 
учесник НОВ-а од 1941 r- Збоr успелих СIИХ08а добио је надимак 
"Врабац" Стихови су се ОДНОСИЛИ на политичка збиР.ања, а no'roM 
и на односе и понашања чланова колоније, Ш'IО је понекад изази
вало буру смеха. Проr-рам је садр_жао и кратку позоришну игру 
(cKetI) и рецнтацију, Као добар рецнтатор истицала се Смиља Тузлић 
сr-уд, мед" учесник НОБ-а од 1941. Још увек се сеnам пеС1\-Iе "Плач 
jl,Ја {ере човекове" Душана Васиљева, коју је Смиља ИЗВРСНО ре
цитовала 

НедеЉО;\I су приредбе биле садржај није и обимније Уводно изла
гање rрајало је ду.нсе Поред "врапца" било је доста хумора и 
сат-ире на '1 адашња друш-гвена 11 ПОлитичка збивања ОСИМ тога 
ПРOI-рам су испуњавале хорске рецитације и хор За прославу фран
цуске револуције певали Сi\Ю "Марсељезу" Од ХОРСЮ'lХ рецитација 
изврсно су биле уве.ж,бане пеС;\lа: "Светли гробови" Ј Јовановића 
Змаја, затим "О класје моје" А Шантића и "Носачи", Иi\lе аутора 
песме "I-Iосачи" не мот-у да се сетrЛ\1 Приближ:но, поче'гни стихови 
су r-лаСИЛI-I: 

"Носимо, кичма се СВИllа 
Од 'IOBapa носимо за другоr-а 
СIИХОМ -
Ми знамо да ново неће доћи, 
дО1{ носимо И подносимо ћутке" 

за другоr-а а завршавала се 

На крају, све су се приредбе завршавапе щ'рающы, 
Приредбе су биле веома популарне, НШ\-Ieњене како нама члановима 
колоније, тако и i\-tеШ'I-анима, који су их сваке вечери, у великом 
броју, посећивали Међу меШIанима било је црногораца, муслимана 
и :жена у фереџа:i\Ш и димијама 
Једна врста културно!' рада манифеСIовала се и у ЗИДНИ1\! нови
нама Зидне новине су излазиле чеС1О и ЧИ'Iане су са посебном 
пажњоl\t, Технички су биле добро опремљене, разноврсног, кратког 
садржаја Видно место у љима, 1938 Т', заузимали су чланци, осврти 
н фО1OI'рафије из шпанскOI' IpaljaHcKoI' рата Из приложених фО'I'О
rрафија види се да су у припреми 1-1 уређивању зидних иови на 
учеС1вовалн: 

Филип Мацурu СIУД i\lед учеСНI1К НОВ-а од 1941. r 
дУШlСО СИ:i\1Овнћ С1УД, права учесник НОВ-а од 1941 
Мирјана Моцић с-r-д ;,\-1ед, учесник НОБ-а од 1941. r 
Павле IIЛијовић С'Iуд i\Iед учесник НОБ-а од 1941 
БошICО Вреба1l0 С1УД ;\lед учесник НОБ-а од 1941 r 
Воја Ћукановић СI'УД, мед учесннlC НОБ-а од 1941, r 
На'уа Јоцнћ с у-уд , :ыед y~{eCHHK НОБ-а од 1941 1". 

]оже Барух С1УД фнпоз_ учесник HOB~a од 1941, 1 
Олrа ЛНТРIIЧИН С1УД :иед уtlес:ш-ш: НОБ-а од 1941 r 
Есад БРlснћ С1УД ;\Iед )'чеСНlIК НОБ-а од 1941 
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Спортска секција окупљала је зна'тан број чланоuа l{олоније Иr'рали 
су се, у ШКОЛСКОI\I дворишту, одбојка и стани тенис (ПИIП'-ПОНI-)_ 
На плажи се тренирало пливање и веслање 
Дакле l{УЛТУРНО забавни, политички и спортски живО'! у овој коло
нији био је веома ОРI'анизован, бага1 и Дl1намичан Да би све 080 
успело био је ПОI-ребан велики рад, МИOIо ве)~{бања 1-1 aI~пюковања 
сВИХ учесника колоније- Такав живот У КОЛОНИЈИ ОС'Iавио Је снажан, 
незабораваи утисак на све присутне То се ОДНОСI:! не саМО 1Iа нас, 
ЈУl'ословене, већ и на чешке С1уден-r-е, Мада им Је у почетку сме
Iало ОДСУСЈВО комфора, па су зБOI' 10r'a негодовали,. наше ДРУЈ'ар
С180, полет и борбеНОСI' пронш зајеДНIIЧКor' неПРИЈа-rеља, ,голико 
иХ је освојило да је paCI-анаlC био дирЉИ8 И срдачан О 1'оме, l{Эl{ав 
утицај су вршили беor-раДСI<И сг-удеННI на чешке С1удеН-I-е, у ТОКУ 
летовања у Улцињу, сведочи и ово пИС:МО које сам добила после 
рата од чеха Мила-Ј-е, чију фоrОlCопнју прилажем, (писмо фото
копија), 
Слична орr'анизација ле10вања била је 11 наредне, 1939, године. А:,lИ, 
било је и разлика Нису били ПРИСУIНII чеll!ICИ С1удеН1И Међу
народна ситуација се ИЗi\-Iенила Чехословачка Је оку~ирана од фа
шистичке Немачке, а Албанија од фаШl1С-1нчке ИтаЛИЈе Ратна опас
нос!' приб.лижавала се нашој земљи С обзиром на све '10, ыењао 
се и садржај !{У л'! урно просве Ј НО[ рада . Све више су I'pe-аIраие 
те:\1е против фашис'I'ИЧКИХ ш'ресора и заВОЈевача а за одбрану зем
ље, Увежбавали смо, l{ао хорси:у реци-r-ацију, родољубнву песму 
Ђуре Ј акшнћа ,,01 аџбнна" 
Из ф0101'рафије коју прилажем, внде се Зl}Дне нuвине ИЗ lOI вре
мена, у којима је идеја "бранићемо земљу' илустрована одrовара
јућим садржајем 
Од позоришних комада, приказан је један део драме I~арела ч.апека 
)Киво се и сада сећам, да је ыајку ИЈ рала Вера БлаrО,lеВJlћ и толико 
се уживела у ту улоr-у, да је још дусо после представе бllла узбу
ђена и ПО'Ј ресена 
БеОI'радски студе~'IИ, који су opr-аНЈ1зовапи -:хетовање у Улц.ињу, били 
су скоро сви учесници НОВ-а и реВОЛУЦИЈе Више њих ;lе ПР~ЈГла
шено за народне хероје Мноr-и су дали :ЖI-IВО1е за иде]е козе су 
у овој колонији пропагирали I-Ьихова Ј'[:\1ена позната су али, ИПaI{, 
осећам обавезу да их и овде наведем: 

МИ1<а Ми-х-ровић Јарац, сЈ ыед ПШ'ННУО 1941 rод за ослОбођеље 
Шапца - Народни херој. 
Станко Мартиновић, ст мед ПШ-ННУО на Су f'јесци 1943 

родни херој. 
Учесник НОВ-а Од 1941 Вера Благојевнћ, СI мед 

затвору - НаРОДНI1 херој 
Филип Мацура, С1УД jl,Јед .. Учесник НОВ-а од 1941 
10KY револуције - Народни херој 
Иса Барух, студ, 1еХЫlше ~чеСНI-tК }-IОБ-а од 1941 
току рата - НароднИ херОЈ 
]о:же Бt:1РУХ, С-IУД филоз Учесник НОБ-а од 1941 

- На-

crpeJbaHa ,У 

ПШЈIНУО У 

Пorннуо У 

Пшннуо У 

-rоку рата 1941 ПОГИНУО 1943 
Вошко Вребалов, СIУД :ыед Учесник НОБ-а од 
године - Народни херој 
Вребалов Гуцуња Вера, студ ""Iед Учесник НОБ-а од 1941 r- Пш'н-
нула 1944 r Народни херој 
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Душко Симовнћ, с'l'УД права УчеСНI1К НОБ-а од 1941 с I Погинуо 1944 с 
I'одине 

Раја Вешић, СI'Уд, права 
Стеван Бошковић, студ 

Учесник НОБ-а од 1941с Гс Попщуо 1943 Гс 
агр Учесник НОВ-а од 1941, с Стрељан 

1943 I 

Дејан Мнјушковнћ студ 1ех Учесник НОБ-а од 1941 r. Погинуо 
1942с Тс 
Пера ПлаВI<ић, С'1уд rехнике УчеснИ1< НОВ-а од 1941 г Погинуо 
1941 г 

Преживели учесници ове колоније дали су свој допринос развоју 
наун:е 11 н:нрадњн наше земље 

Удружење "Сељачко коло" ОРI'3НИЗОВаЈIO је 1940, године летовање 
на П.шп-вица::\1а, Учесници овог летовања претежно су били студенти 
беоrраДСI<ОI- rr :ЗШ'ребаЧIШf' Универзитета Поред студената било је 
Оi\IЛадинаца раднин:а и Ј\штурана-га 

JIOI'ороваШI смо на језеру Козјак, Сi\Н:!ШН~НН у два веlIика шатора 
(за мушкарце и ж:ене), То су били расходовани војННЧЮ'l шатори 
који су по гюшеl\I BpeI\'leHY прокишњавали. Кували смо сами у сме
нама Прање посуђа, уређивање он:олног прост-ора и др. такође смо 
сами обављали И баш r ај колективан рад још више је потстнцао 
наш i\IЛадалачкн елан 

Од првог дана наш Ж.НВО'I је био испуњен одређеНIlЫ прor'рамом, 
којИi\I су руководили чланови ПаРI-нје и СКОЈ-а. Одмах Ci\lO при
онулн идеолошко ПОЛНТЈ,[чкОl\I раду по КРУ:Ж:ОЦИi\'Щ, У ЈУ сврху С'IИ
цалн смо основна знаља из l\,шрксизма, политичке економије, социо
лоrије и друшrвеноr уређеља, У кишие дане, када нам је СIIортсн:а 

и ДРУЈ а активност била Уl\'щњена, ради општег образоваља, читали 
смо најпознатија дела светске и Домаће .литературе, нарочито леви
t.шрске, ОСИМ индивидуално!' и I'РУПНОГ рада, ДРЈкана СУ и предавања 
у циљу што ло-rпунијег ПОЛИIНЧКOI' уздизања н а1\:О се добро cehaJ\I, 
међу предавачнма су били Славко Ком ар и Срђан Брујић, студенти 
ИЗ 3ахреба .. 
Из разrОDора са другаРl'ЩОl\1 C"-ЩЈЬОi\I Тузлнћ, са:знала са:\1 да је 
једна r-рупа проучава 11а стратеr-ију и I'aIПИКУ заУЗИl\-Iaња радио 
станица, елекrричних ценr-рала и водовода у великим градовима 

Сазнала сам и то да је гада ОДРЛ<авано више пар-r-нјско савето
Ба.ље на Пшнвицаi\Щ и да су скојевци добили задатак, да чувајући 
стражу обезбеде ипеI'<:IЛНОСТ ОВШ' саветовања, 

Један од облНl<U идеОJlОШКО поли-rичн:OI рада, бнло је ширење JI 

пропarанда напреДНlIХ Irдeja пу-rсм Н:УЛI-УРНО забавних манифеСI-а
ц:rја Посебна се пюкња поспећJIвапа орr'анизаЦН,lН Ј[ изпођењу при
редбн, као шrо су краћн ПОЗОРИШШI KOi\I<:1oЦH, хорске пеСi\Iе н рецн

'! ације Све ове приредбе су дую и озбнљно уве,ж:баване" Хоровођа 
је био један друr- из 3юреба, Како је у то Bpe~\1e било I\Шor'о по
ЛIIIНЧI<НХ заIвореника пева!IИ С;\1О "Б1Iлећшшу" н "Мнтровчаю<у", 

BII:lcIIaIlHa: 

"Сред Jl~'uнш,а бајОllста, СТЈНlже 0"0 нас 
'{ 10 .. 0 нреllе наша чета I{РОЗ UlшеllЈНI IЧ1ас. 
Чује (:е oдj(~I{ ]{ОIЩIШ ]10 ЩI.:'lењу хеРIЩГОIIСIШ:'I, хеј, ха Ј, хој. 

:'\'ЗС,:IН су :'laJI1If (:IIIШ, ЩСJlII .'адруга, 
IIIМ-НШ (I('та lIylHI Њlща, rOjlHa CY;tGIIII<1 
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J'\IIITllOD'lalll{:! : 
"Хзјд У коло Jlобllјашц, сложно ЗЗIIГЈНl.ј;\IО, 
i\lIIТРОDчаIШУ запеП<1МО I{О да је слобода. 
дпор:ша игара llашш.:. таМ1IJща је прl\ЗIШ 
Красе Је црпеЮt ЗJf:Щ1f 11 одела наша. 
А I(ад доl)е дан слободе, чУЈте роulfjl\ШII 
l\tЈЈТРОП'ln!ШУ Ilещ!.tiеl'llО без 0"011<1 ЩЩIJ!Х 

Добрим делом прor-раl\-I је био намењен одбрани 
шизма, као и против постојећеr- ре:жима, :ЈБOI 
певали песму: 

земље прот ив фа
чеr-а смо масовно 

"Ланци нам се I<ују клети, крвави се спрема ра! 
А Т! пре ћемо ми умрети него своје земље дат " 

Певали смо I! друrе песые JI све су нмапе револуционарни н борбени 
карактер 

Наша akr-ивнос'r на Пшнвицама бина је запа:Ш.ена од околних Cl.':
љака и туриста и ОНН су нас посећивали. Да nOMeHei\1O да је наш 
саговорник била и юышсевнитџ] МИJlка )Киuина, чије СМО припо
ветке а нарочито роман "Кај нн пу-r!i !\IНЩ'И од нас већ били прu
читали 

Сваке вечери крај логорске ватре разма ['ране су и днскутоване 
аlстуелне поли-гичке теме Дискусије су увек биле ж:иве н ин-r-е
ресантне С обзиром да је већ био почео друr-и светски рат Ј1 да 
се ра'!-на опасност прибли:жавала нашој земљи, такве ~еЈ\-Iе су биле 
чест предмет наших разма-r-рања и полемике. Оне су нам подизале 
борбеност и спремност да браюл\1О зеl\IЉУ, збщ' чеr-а Сi\Ю често пе
вали песму: 

"Ми не дамо земљу нашу, 
Да је !'"азе варвари, " 

Оl{упљање око логорске ватре, била је још једна прилН1{З да се 
пои:аже шта се постигло у току дана и Е:ако напредујемо у при
премама културно забавног ПРОI-ра1\-Ia, Вишем нивоу приредби допри
нели су не само велика љубав са којом се радило, него и учешће 
у припремама ДPYI'OB~ од знања и искуства, Пантомине око логор
сн:е ватре изводила Је Вука Кумар, 1\lузичарка и:з Београда, која 
се бавила и модерним балетом. Нушићеву "Власт'l режирао је један 
I-лумац из Београда, чијег се имена не сећам, 
Осећали сl'lю се као народна омладина, Да би то н на делу показали, 
добар део наше!'" труда и рада био је намењен народу уже и шире 
околине ~ЛИ'I'ви~ .. щ а нарочито сељацима који су бини најбројнији у 
овом краЈУ, па Је и програм био ЊИЈ\-'ta прилагођен Наша најмасов
нија приредба била је у селу ВеЈЬУНУ, 
У Вељун смо пошли ау'rобусом. Успут смо наишш[ на ж:етву и Јке
Јеоце" Зауставили СМО ТУ аутобус и раздрагано ПОМШЂШ[ сељацима 
у раду. Радећи: заједно са њима, разговарали смо о љиховим проб
лемима и о ПОJIитичкој ситуацији у земљи На растаН1{У певали смо 
песму: "Падај си ло и неправда., ," и песму о Матији Губцу, 

"ПадаЈ СШIО Н непрапдо, ЈШРОД ТЈ! је CYAIIT ЗIII\II 
Беш те ОД Ilас ноlше т:,шне спануо је Jf Ш1Jl[ AI\II. 
БЈШГО наше украдено, а:.IO lI3.Tpl\r Al\j те 1111;\1. 
НС дате JНl. не 1'>IОЛlI!lfО, узеће га народ C:lM 

Песма l\Iатијlt I'убцу: 

"Не;на се..ъа1Ш. нема Јуllана, 1{3.0 што је био I-у(iец J\II\TIIJa 
IЬегопоlltе гробу ШП'де трага l1е~ш, мт д}-х :'1}- зра'Ш Срце јУПI\'ШО. 
11 Т3. тпоја црпеШl, ужареllа I{рупа. clIl\re IШ~I даје 
За IIО'lеТЈ( 60ј, С I'YI{O~1 11 ;>'IOТIШО~I :1ацочета iiорба 
ЗаllРШIIТ се :.!Ора СЈ\да је 'I:I(~. " 



'1 UJ дана, Ја којн .је QШ[t1 заказана наша приредба, одр:жавао се сабор 
у Вељуву. Посе'r а је била :масовна" I"lаш долазак се о.ч,:кивао .. )l(и-
1ељи Вељуна су на ЈРЈУ ПОстаВИI1И позорницу, на IKO.1oJ се на]већн 
део приредбе и одвијао .' 
llриредба ie почела поздравом ПРИСУТНI1~'Ia и извеШТiljем о ситуаЦИЈИ 
У ,cbe-IУ и у ::еыљи 1-1 о ОШ1СНОС'IИi\Ш lШје прете слободи и независ
ности наше земље На тај начин су с!"уденти у маса;..ш постицали дух 

борбе и отпора против ar'pecopa После тor'а следиле су хор.ске бор
бене песме и реци-rације И овде смо певали песму о МаЛ1јИ Губцу: 
н песыу из НСlорије кинеских сељака: "Седам 'сељака из сеоца 
Хун Ли . " 
За ову приредбу припремали СI"lЮ II веома успеШI70 извели Нушићеву 
Једночинку ."Влас!"" Ова саr'ира 1\:ао и све што Је. претходило, оста
ш-Iло је сна:жан .уПIсак на ПРНСУlяе .Народ I-Ial\I Је срдачно и .ДУЈО 
аплаудирао. Приредба се завршила заЈеДНИЧКИI\I КОЛ01'l-1 са присутним 
сељацима. И баш на крају нашеr' бораnк.а појавили су се :жандарми 
JlеппимисаЈШ су учеснике приредбе, l{О]И су се у разтовору са се
љаЦИI:\'lа ду:rке задржапи, јер је један део учесника већ ·.био у ауто
бусу. То нас није збунило. С обзиром на успех .приредбе, пуни по
лета н оптимизма, вратили С!lЮ се аУТОб~СОМ КОЈИМ смо и пошли у 
наше Шa-Iоре на Пшпвицама Податке И:ОЈе су жандарми тад? при
купили, кориш11ени су У местима ж.ивљења од стране ПОЛИЦИЈе 
Учесници рвш' lIетовања били су напредни омладинци: студенти, 
ђаци и радници Ипак су 'шн це.1IО~I боравку давали београд_ски и 
3С.\I·ребачки студенти. На свим пољима наше Ш{ТИВНОСТИ сарађивало 
се друr-арски, 6раIСКИ солидарно. iИдеолошко политички рад имао 
је сна.ж:ан унщај, како на присутне чланопе летовања, тако и на 

околна села и народ у ЊНI"I1а 
Сећам се неколикО студената београдскоr- Универзитета, који су се 
активниМ радом посебно издвајали на том летовању: 
IIec~ta юшеСIШХ СС.ЪUiШ: 
Ccдa~! ссљака 113 ссоца Хун ЛII, 
1'01lllX I1 ГЈI:1ДIШХ. беДНIIХ 11 јаДIIЮ;:, 
Hllje хтсло даље СНОСИТJI беду, хеј. 
Ту 11М Г.'lапе одрубllШС, ту JIX ПOl{опuшс, 
Ceдa~1 сељцка праЗllа желуца. 
ПШНtо је сuuдо, 1(0 ГОТ јс 'IУО, 
Ко rOT је чуо прсд ЩНl~IIO!\1 ЗДСЛО;"lf, 
опдс .'1еЖJl седам МРТIIИХ сељана, хеј " 

Миладин Поповић, СIуден-r права Учесник НОБ-а. ПШ'инуо 1941. 
године за вре:ме У;ш:нчке републике. ~ 

Александра Цаца Голубовић, студеН-I права Стрељана на Бањици 
194З~ ТОДНIIе 

Никола Ниџа ТОДОРОUllћ, Сlудент прнва. Пor"IIНУО на Сутјесци 1943, 
[однне. 

СroјаюП1 ПОПОВlIћ, СiудеН'I 1'Ilедишше. Учесник НОБ-а од 1941 године 
Умрла као ПУКОВНИК 

Смиља Тузлић, студент медицине Учесник НОБ-а од 1941 .. године. 
Ненад Дракулић, студент права За време рата био Ју концентрацио-

На;',! лorору у l\1а1хаузену 
l\ilupra Хусар, студен! медицине. Учесюн{ НОВ-а 
Миле "Паор", студент медицине Учесник НОВ-а, 
Исто тако велику аКIИВНОСТ пон:азивалн су јИ зar'ребачки студенти 
I-Ьихових имена се не сећам После ослобођења нисам Иl\-taла прилике 
да се сретиеы са љима па су l\Ш љихове судбине непознате .. 
Послс )lетопања са Пшtтultцu, ПРII ПОDр~lтltу У Нш.u, сасn:ушuпаШl 1\1С је ПОЛlfЦllја 
() УЧСIII[\У lIa прlfред(iц у ('сду ПељуlI, 

Я4 

ЗОРАН МАТИЋ 

ЂОРЂЕ САВИЋ 

Прилог одређиваљу карактера 1Iа17редll0г 

сiUудеllluског йокреiUа у Београду 1935-1941. 
годll11е 

Ј."lС1ра:живаље историјских појава није МOI-уће без позиавања извора, 
без њихове иаУf..Iне критю{е и употребе То, наравно, важ:и и за исто
рију напредно!" студентског :ПО1{ре'l'а на Београдском универзитету 
У жељи да бар део боr-ате архивске r-рађе УЧИНИМО доступним нај
ширем КРУ1""у заинтересованих МИ смо, у току ове године, приредили 

за штаl'vШУ Записнике Акционог одбора стручних сrудентских удру
жења, један од најважнијих сачуваних извора о овој проблематици, 
и извршили избор докумената о студентском покрету у БеOI'раду од 
1935-1941 године Овај припor' настао ,је у току заједннчког рада 
на ,приређивању извора, као резултат бројних разr'овора, коментара 
II међусобних договора око :заједничкО!' посла 
Аутори историографСI';:ИХ радова ,о БеOI'раДСКОi\'1 универзите1У измеlЈУ 
два рата употребљавају 0знаI<У студентски покрет, а да, сем ретких 
изузетака, не проблематизују НИТИ прецизно одређују њено значење. 
Додуше, чиљенице' о њетовом деловању пон:азују да се ради о ствар
ном ПOl<рету ДОВОЉНО је навести, као илус!"рацију, податке из истра~ 
Јкивања Ђорђа Ћ. Станковића о зборовима и демонстрацијама на 
'Универзитету :у периоду од 1935. до 1941. године, као и о репресив
ним мерама режима у истом периоду, да би {се увидело како упо!"реба 
ознаке ПОКРЕТ није ни 1\"18ЛО пorрешна: на 44 ОДРЛi:ана збора при
сусгвује око 59~OOO студената, у 29 демонстрација учествује око 21~OOO 
студената, а у 'l'ОИ периоду је хапшено око 1.800 (У ову бројку улазе 
И они који су хапшени више пута). ПИ'гање о карактеру студентско! 
пои:рета и даље, међупrм, остаје. 
Прва и најпрепознатљивија његова караКI'еристична особина вид
љива и најповршнијем посматрач'у јесте c'I'apocr учесника покрета 
Они су ом.ладинци и тиме је овај покрет 0l\IЛ8ДИНСКИ Већина објаш
њења се у том случају Mor'y да СВОДЕ: на смену !"енерација и на 
сукоб који из тога пронстиче, Људи се деле на оне lшји су склони 
сиr-урности, учвршћењу већ стечених позиција и противнике БИ110 
I<Ш\ВИХ промена (старији) И оне Iшји сиrурност претпостављају ж:ељи 
за новим и променама (ылади) Ова, у основи тачна, подела (под
сетимо само на нове друщтвене покрете у савременом свету -
екологисти, зелени, ПрО'ПIВници aToMcKol' наоружања, феJl.-Iинисткиње 
и слично), није довољна за одређивање карактера напреднOI' сту
дентскor' покрета Њега је .наравно чинила. !I'IJIадост и давала му свој 
печат. Шире rледано омладина је увек на челу револуционарног 
кретања, а њен пркос, да употребнJl.1О поређеље Ивана Кувачића, 
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исказан је у лику fIpOMCleja н ЊСП'Qlзоr самосвесног огпора и 'KPI'
вовања за будућНОСI човека: 
"Теоријски говорећн, ПРО7lн:~r-еј је носилац телоса посгојећег, у складу 
са којим, како каже Хеr-ел, сви облици б!,'пка, .н:ако субјеК"I"И~Н~~ 
тако и објективни, су облици самореализаЦИЈе ЧОВЈека у ХИСТОРИЈИ; 

Он је, 1 акоl,)!?, по саморазумевању био покрет У ЛРOIласима КОЈе 
издаје он себе на -такав начин 'IреПЈра, стално се при том залаJI<ући 
да остане јединствен и ненарушен било КaI<ВИМ трзавицама I\:aO 
основнш- услова за делотворно деловање И не callIO -1'0. Саморазу
Z\IeBaГbe иде до идеН'I-ификације треНУЈ'ка настанка покрета I<ao 
IaKBOI По 1\'lишљењу припадника покрета сам покрет је настао у 
току сукоба са режи!'lЮЫ ЈЈ унивеРЗИ1еТСКИl\-I властима у периоду 

од 1934. до априла 1936, (концентрациони логор, убиство Мирн:а 
Срзентића и апрнлски штрајl<) Отада па надаље с'гуден'I'И су осе
ћалн да ПOl<реr- постоји и да су они његови припадници .. Стварање 
АО или УСО r-ретира се као налажење организационе форме за 
деловање сгудентскOI' покрета, Досадашња историографска истра::нпr
вања потврђују то осећање al<:-Iера, тј. идентичност између само"; 
раЗУЈ\'1С:!вања појаве и њено! cIBapHor пос-rојаља. . 
Групе и појединци изван c-гудеН-I-СIШI" покрета такође I"а разумеЈУ 
и третирају на исти начин, независно од тога да ли се ради о љему 

неприја1еЉСЮIМ или СКЛОНИМ I'рупама, на Универзитету или пак 
изван fber'a, Тај спољни третман ПQl<рета као целовvног и сам;о: 

стаЛНОI ЧИНИО је већю\'1 саЈ\юсвест припадника пон:рета о СВОЈОЈ 
јСДННСIвености и посебносги и, обрнуто, увећана самосвест још више 
делује да {-а ДРУI'И виде l<:ао засебан покреI" .. Наводимо за илустра
цију ове 'rезе неlЮЮШО примера Рек'гор Владимир Ћоровић у 
жељи да ДИСI<реДЈ,пује штрајlшче у априлу 1936" године јавно по
ларизује студен-те на вредне, са једне, и Црногорце н нераднике 
са ДРУI"е стране, Сукоб између напредних и конзервативно нацио
IН]ЛИС1ИЧIПl оријентисаних студената уннверзvпетске влас':'И треТ!1-

рају l<:ао сукоб две ПОЛИIичке I'рупе и дне полvничке ОРИЈен-гаЦИЈе" 
То је СУlюб између комуниста н националиста како то, у жељи 
да дискредитује напредни покрет, често истиче Ј-рађанска Ш'lампа, 
профашистичке и фаШИС1ичке организације, као и неки конзерва~ 
Т-ИВНО оријентисани професори УЈ-~иверзи-гета. У ства~ности, MeђY'H~M! 
ради се о већИНЈ1 сr-уденаl'а са Једне и занемаРИВОЈ маљини, КОЈОЈ 
'{ек овакве оцене о две r"рупе придају некакав значај, са друге 
сгране Стварање и деловање покрета не би се l\ЮГЛО ни замислити 
без овог непријатељства према љему, а борба против других и 
осећање yr-ро:жеНОf" ОПС'Т aНl<:a или бар мor-ућност TaKBor- УI"ро:жавања, 
стални је Iшнсr-итупшни елеl\Iент њет'овог постојаља. 
Поред непријатељства конзервативних, kpyr-ова ст-удентски пок~ет и 
љегово деловање изазивају и СИl\'шати]е 11 подршку кругова КОЈИ су 
друrчије оријентисани Поново имамо њеl'ОВ третман IШО засебног 
покрета Довољно је пorледати само извештаје ИНСТРУ,ктора КП~ из 
Србије и Беor-рада и посебне одељке у ТИМ извештаЈ има у КОЈима 
ОНН извеШI'авају о с-т-удентском покре-гу у Беor"раду," Затим писаље 
левичарске штампе о студентима и љиховим акцијама, Такав трет
ман сгудентски покре'l има и изван r-раница Југославије. Наиме, 
да поменеl\Ю само један пример и напредни студентски ПОI<ре'г 

беОI-раДСКОI универзитета У свеГСIШl\-I студентском и омлаДИНСIЮМ 

покре1У за мир наступа самостално, а у делатности тог мировног 

ЛOl<рета љегови предс-т авниЦИ заузимају ИСТЗI(ну'f'8 места Поред 

вв 

OC-I"аЛQI', успех с-гудентског покрета у земљи доприноси угледу ње

гових представника у иностранству (Брисел, Париз, IЬујорк '" '" .)~ 
Темељно истра:живање социјалног пореl<ла и положаја студената 
припадника покрета, особито оних који чине његово језгро, а такве 
анализе су до сада биле спорадичне и недовољне, ОМOI-ућило би 
прецизније одређење самor покрета, узроке његовог настанка и 
опстанка Оно је несумњиво то је да се ради о хетерогеној гру
пацији која, додуше, у УСЛОВН!\'1а борбе и заједничког наступа ствара 
релативно саМОС1'алан, аутентичан - хомо ген сIил 1\Iишљења и по

нашаља При-r-ом та групација живи и ради у релативно затвореном 
простору Универзитета, у некој ВРСП1 еf"зила или резервата, непо~ 
средно и СТ ално међусобно Iшмуницира, њени чланови се директно 
и без посредника међусобно испома:;ку у материј аЛНОЈ\1 и сваком 
друr'ом погледу, чине хомогеност мишљења-понашања постоје још 
већа, Превладавање тог објеКТИВНОI" положаја издвојености, оазе у 
пустињи, било је МОЈ'Уће захваљујуhи тоые што је студеl-НСКИ покрет 
био Tel<: део једно!" ширеr- покреI"а и шго сами студенти својом 
делатношћу изван Универзитета разбијају зид којим су QI-рађени. 
То је, међутим, тек део објашњења за чињеницу да покрет обухвата 
већину студената и да се у њега укључује већина новоуписаних 
с-rудена1'а почетком сваке школске I'одине, одржавајуliи на тај начин 
КОННIнуи-rет с-гудентске борбе и настављајући традиције пре-гходних 
генерација Квалитетни и релативно бројни научни радови Милице 
Даыјановић, Мирољуба Васића и Ђорђа Станковиhа, да поменемо 
само неке ауторе, ту не МОЈУ много да ПОМOI'ну Историографија 
има своје r"ранице објашњења Она може говорипr о организацији 
и њеној прилаI'ођенос-пr П01'реба .... ш и интересима С1'Удената, може 
чак указати на значај делатности ИС-Т::Ш:'НУНIХ с-т-удснтсю,rх акrИВИС1а 

(тзв, субјеIПИВНИ факт-ор) у повећаљу броја присталица студентског 
покрета, може показати објективни неповољни положај студената и 
незадовољство које из тога следи, ]ПlО н незаобилазну улоrу КПЈ 
и љених активиста у арr-икулацији и усмераваљу Tor" незадовољ
ства, Ту не мшке помоћи ни теорија историје, а поготову не фило
зофија историје, да употребимо ~еРМJIнолorију Ат-нес Хелер из њене 
последње КЊИI'е 

Потребно је, наиме, исприча-rи јеДИНС-I'вену и непоновљиву, дакле 
индивидуалну, причу о појединцу и његовом УНУI'рашњем OТl<:po
вењу, или преображају ако то више волите Јер, долазак lIшаДОI 
човека и тек свршеноr- среДI-ЬОШI\:Олца у Београд чес r'o из конзер~ 
вативне средине и патријархалне породице, из школе са часовима 
веронауке и школских предмета у којЈ,ша се уз име Петра 1 и 
Алеl<:сандра 1 Карађорђевића обавезно додају атрибути Ослободилац 
и Ујединитељ или, у другом случају, Краљ Мученик - а затим 
пре'гварање -ЈOI' бруцоша у атеИСIУ, револуционара и рушиоца мо

нархије и овешталих -традиција може да Објаsни само историогр~
фија уз помоn ДРУПIХ наука, Причу о судоини И преобралщ]у 
појединца и -тиме, при -Ј'ОМ без и против сваке жеље, Једне гене
рације мо:;ке испричати и кљижевност, Занимљиво је да те приче, 
међУПIМ, за разлику од научних радова о тој теми, скоро да нема, 
ОСИМ усамљеноr- романа "Смена r"енерација" Стевана Јаковљевића 
Након изласка овог романа он је на левици страхови-то криr-икован 

затим игнорисан и данас скоро потпуно заборављен Збивања ве
зана за студентски покрет пред П светски рат ПОМИЊУ се тек 
узгред у неким делима Михајла Лалнћа и у новом, првом делу 
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незавршене ТРИЛОl'ије, роману Добрице Ћосиhа Са!\ю по себи овде 
се неминовно намеће једно поређење,. За разлику од предратног 
студентског покрета о тзв. збивањима јуна 1968. године у ?еограду 
не",постоји објављена до сада ниједна озбиљна научна СТУДИ,Ја" Исто
времено, у КЊИI'ама Борисава Пекиhа (Ходочашће АрсеНИЈа Њего
вана), Спасоја Шејиliа (Дон: не СТИI'не Томас Ман), Мирослава. Јо
снћа Вншњнћа (ТБЦ Први з!лоб: приступ У светлост) )КИВО,1нна 
ПаВllовића (Цшанско гробље), Вука Драшковића (СУДИЈа), Павла 
УI'ринова (Царство земаљсн:о) и Милисава Савића (Топ~ла на тераси), 
да поменемо само неке ауторе, студентски ПOl{рет из Јуна 1968, има 
запа:жено местО СвакаIШ, ЛI,пераI-УРУ више привлачи траП1ка и 
пораз ад победе и успеха, покушај и него остварења. Али, за разу~ 
меваље cIYAeHTcKor' покрета пред рат недостатак умеIничке литера
'I-ype, приче о индивидуалном случају, IHeKaKO се осећа, 
у покушај у одређења OBOf', омладинскOf' и caMOCTaI1HOI', покре'1а 
мора се поћн од његовиХ најопштијих карактерис'нrка да би смо, 
пас'! епеНИI\'I сужавањем, утврдили њеr-ов стварни карактер и спе
цифичне особине У To!'l'I смислу овај покрет је политички: Поли
тички прво, зб01' -rora шта у једном поли-rИЧIШ!'l-~ друштву, ЈУГОСЛО
венско друштво пре рю-а је 10 несумњИВО, У Једном друштву за 
које се чинило да у њему ПОЛИНIка .Доминира над СВИl\'I видовима 
стварности, сваки друштвени покрет Је морао, истовремено, бити и 
ПОЛИТИЧКИ Овај покрет' је то не саМа l\юрао, него и х.тео, Овде 
се -термин полигика употребљава не у ан'1ИЧКОМ значењу ЈавнОЈ' већ 
у нововековном, од 1\-1акијавелнја до данас, употребљаваном значењу," 
Опозиција према -rадашњем: ре:llСИМУ, Н:РИ'Iика 'Ior· режима и борба 
за њет-ову про:ыену lШНСТaI-пне су У сх.ватањима и дел:овању сту
дентскш' ПОI\:реIЗ пред рат Дакле, он Је и политички опозициони 
покреI По садржају зах-rева које је постављао, па оријентацији 
коју је заступао, у оквиру 101' И тако одређенOf' поЛИТИЧКQf' покрета, 
сrудентски покрет је представљао левИ покрет, 3алаr-ање левице за 
СJlободу и демократију, за социјалну правду и једнакост, за ~IИр и 
сарадњу l\'1elJy народима, а ПрО1ИВ 'l'ОIашн'аризма, ра1а И не]еД.на-
кости био је, у ствари, проr'раl\1 студентскОТ' покрета, Још уже и ЈОШ 
прецизније, међутим, овај покре1 мо::жеl\-~О ознаЧИТI! као к~муни
c-Iички, тј покре'l који у соuијаЛИСТИЧ}{{·~Ј реВОЛУЦИЈИ види Једино 
решење за укидање класне експлоатаЦИЈе и националне неравно

праВНОС'I'И 

Објашљење о КОМУНИСТИЧКО!\1 карактеру Сlудентског покре'r:а треба 
О"l"почети једним парадоксом, Међу њеI'ОВИМ припаДI?ицима Је рела
HIВHO мали број чланова Партије, Разлог за пос:то]ање овог пара
докса је у схваlању руководстпа КПЈ да паР'ТЈ'[Ја радничке класе 
не сме превнше да се разводњава l\'!аСОВНИМ прилажењем у њене 
редове припадника интелигенције, јер они :ЫОI-У. ОI-УШНИ њену рево
луционарну ОШ'Ј'РИЦУ МеђУ'1'I1М, према ПОЛ}~ЦИЈСКИЈ\-I проценама из 
'101" времена, близу 2000 студената ПО1саЗУЈе посебну левичарску 
ШОИВНОС'1, а бар још 3000 може бити анr'ажоврно у различитим 
акцијама које комунисти ОРl'анизују Ш-rа те БРОЈке значе неl\ЮI-уће 
је схва-I11'1'и без податка да је НlДашњн број студената на Уни
веРЗИI'еrу био ако 10000. 
Одлуке о СВИМ би-rним шп ањима везаним за с I'y дентски пс:крет н 
њеr-ов развој доноси Универзитет'скн lШ!'lнпет КПЈ Он НИЈе CU~1O 
цен'нф за доношење одлука веn н UIaВНИ орr'анизатор сви~ аКЦИЈ~, 
онај који даје основне смернице а чак формулише наlВЮКНИЈе 
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проr ласе У изузетним СJIучајеВИ:\1а чланови УниверзитеТСIЮI' коми
'Ј·ета се директно укључују у акцију и :љом руководе Тшю nе 
напрн.мер за вођеље априлског штрајка 1936, r-одпне би'ги формиран 
ШтраЈкачки одбор и У њеЈ'ОВ сасгав улази готово КОl\шлетан Уни
верзитетски Iшмите!, УнивеРЗI,~теIСЈ{Н IЮl\1Иlет даје 1[}IС'1'рукције пар~ 
'1'ИјСЮ1М ОРI'анизаЦИЈама. по ПОЈеДИНИl\'I факултетима, а ове, опет, од 
СВOI' чланства захтевају њихово испуњење Чланови Партије са 

Универзитета добнјају и посебне пар-н[јске задатке У УНУ'1рашњос-r-и 
земље, У својству партијских НС'1РУIпора, што само показује о как-
вом се lшалитету партијских активиста ради " 
Ширење утицаја ПаР'Iије на УнивеРЗИ1ету и њена потпуна доми
нација у cr-УАеНIском покрету не би била могућа без тадашње, 
потребама времена адеlшаlне н Иlнересима веli.ине прихватљиве, 
политике КПЈ, Поли'пша Народно!' фронта представља и укључи
ваље свих демократских и антифашисrичких снага, без обзира на 
њихову класну припаднос'!' и политичн:о уверење То је, са једне 

стране, омогуnило ШИРИНУ покрета и, с друге, у покрет укључило 
студеН':'е из БOI'атих купа (па чак и r.ЩННС'I'арских као нпр Рибар, 
Нинчи11) без секташке подозривости и неповерења, Доза сумњича
вости и благor· презира према интелектуалцима је наравно н даље 
остала Такође и заХ"I'ев од чланова н симпатизера Партије за 
некритичким веЛI1чањем прве земље социјаЛИЗl\ta, СССР-а, др:жаве 
Лењина и Стаљина како се тада 1'оворило, Свака и најмања r-решка 
у том друr-ом погледу, Партија одређује шта је r-решка, а шта не, 
кажњава се критиком, повлачењем из партијси:нх послова Н, у 
духу тадашњих догматских ставова c-rаЉИНИСIлчке идеологије -
иси:ључењем из Партије и бојlШI-ОМ Посебно су 'lеШIШ пролазили 
I-РОЦЮ'IСТИ или ОНИ који су за 'I'роцкисте често неправедно и не
'r-ачно прor'лашавани ИСICључење из ПаРI-ије уколико су били њени 
чланови, ис~{ључење из студентскor ПО1{рета, забрана упаска у мензе, 
круто одБИЈање сваког објашњења и оправдања, бојкот од стране 
припадника студентскOl" покрета, прекид личних веза и пријатељ~ 
ства итд, 

Студентски покрет таквом својом КОl\IУНИСIИЧКОМ оријентацијом по
казује још једну особину КОМУIШС1Ј1ЧIШI nOKpeIa уопш!е, а 10 је 
дисцнплинованост чланова, ОС1варењу задаIка прилази се !{рајље 
озбиљно, а збоr- сваке недисциплине пре'Нl lшзна Присетимо се, 
ради се о врло l\!ладим људима раЗЛИЧИНIХ склонос,н[ и интересо

ваља које припадност покрету rr његови захтеви дисциплинују и 
уозбиљују, Партијске директиве се спроводе без поr-овора, а МНОГИ 
СI'уден-ги чланови Парr-ије наrrуштају студије н одлазе у унутраш
њост земље на разне паРlијске послове, јер се '10 од њих захте
вало (В пада Аксентијевнћ наПРНi\Iер) Днсциплиновано се врше н 
промене у пошпичкој оријентацији кад до љих дође у КПЈ" Сl{па
пање Пакта о ненападању између Немачке и СССР-а и почетак II 
cBeTcKor' ра-та 1939, године утичу на ПРО~Iен'у дотадашње отпорене 
и недвосмислене антифаШИСНIчке оријеН-Iације и аКТИВНОСIИ СIУ

AeH'lcKor' ПО1срета у припремама за одбрану земље, а нова оријен

I'ација захтева анга:жовање студената против увлачења земље у 

рат, Фасцинира ДИСЦИПЛИНОВf1носr- Cf1 IшјО?II се нова политика при

хвата и једнодушност .у 'IoMe, Од покре'lа, наиме, отпада врло мали 
и зане:марив број чланова Аrпифашнзам је било ИСТИНСlСО И дубоко 
осећање припадника покрета Оно ће се нарочито ПOl"i:азати у де-

l' 99 



I1юнстрацијal\Iа од 27. мар'та 1941, rодине и масовном учешliу с'туде
ната у њима, 

Успех и ширина сгудентсв:ог покрета неСУЫЊIIВ су резул'I'~Т рада 
на УнивеРЗI1тету, али, обзиром да својим деловаљем I1скаЗУЈе ИНlе
ресе ширих друштвених слојева, и ван аула фщ{ултета. Студентски 
покре'I' има значајан утицај на среДЊОШIШЛСКИ покрет у Београду 
и раднички и КОМУНИСТИЧI{И покрет у унутрашњости земље, одакле 

је већина дошла на студије у Београд и где често одлазе да - било 
по задацима Партије или студеН'гскOI' покрета, било самоиницнја
-1 нвно - шире IШМУНИСТИЧКУ идеОЛОfлју и утицај, Посебан успех 
је ствараље Народног фронта на универзнтету на оба нивоа, одоздо 
и одозго Споразумом ИЗJl.'lеђу различитих ПОШПИЧIПIХ r-рупа C'IBOpeHa 
је Уједињена студентска омладина, а у зајеДНИЧКИ1\'1 акцијама нај
BeheI' број а студената створен је јединствен С'Iудентски покрет 
Додуше, ПО.ЈlИтичко aIп-юковање унщало је да допринос студената 
r-зв елитној КУЛ-IУРИ не буде од посебно!' значаја, обзиром да се 
ради о академској омладини то је требало очекивати 
Успеси су такође утицали на стварање недовољно скривене свести 
напреднOI' студеН-ТСКQI' покре'l'а о својој авангардности, чак се поне
н:ад СУI'ерише да њихова делатност 'Iреба да буде ПУ'ТOI<аз и раду 
старијих Наравно, то је похваљивано и подржавано од стране 
партијских форума, листови и публикације КПЈ истичу као пример 
напредни студентски пон:рет, али, истовремено, свест студентског 

покрета о сопственој авангаРДIШСI'И изазива извесну суреВЉИВОС'1 и 
неповерење 

Одређивање KapaKIepa напреднOI' студентскOI покрета у БеOI'раду 
од 1935-1941, године треба схвапни само н:ао прилоl', као покушај 
одрсђиmН-LiJ. нен:их љегових основних особина То је, истовремено, 

покушај да се уопштавање не сведе само на '1 ачну t али и недо
вољну констатацију о -Јаме како се ради о КОМУНИСТИЧКИ оријенти
саном револуционарном покре-IУ, покрету који у свом програму ИIl-Ia 
задатак ОРIанизовања и предвођења социјалистичке револуције и 
стварање новor- друштвеног и др::iКавнOI- уређења без класне експлоа
I'ације и без националне неравноправности Сматрали смо да неоп
ходно уопш-r-авање 1\lшке ОПIћ.и н даље, ОШ'li1-I радом то смо и поку
шали На крају, поново подсећю1О да је овај TeIccT наСтао на мар
пшама рада на приређивању извора из историје студентсн:OI покрета 
за штампу, те да се У-! ицај те друге врсте рада осећа и У овом 
lekc'J-У 
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НАДЕЖДА ЈОВАНОВИЋ 

Београдски УlIllвеРЗllluеiU у свеШској luiUаЛlllи(l) 

Мени је веома драго да на ОВОJl.'! СJliШ1Озијуму учествују активно 11 

присуствују другови који су БИЛЈ[ активисти револуционаРНОЈ' на
преднor' студентског покрета, али и веома сам тужна да овде Hei\'Ia 
студената Београдскor' универзитета, за које би СИI'УРНО сва ова 
излагања и резултати научних ИСI-раживања и сећања била КУ
ДlIкамо н:орнснија иеr-о нама То је прва ствар, на коју бих обра
I'ила пажњу_ 

Друго, што бих желела да изнесем, 1'0 је, да не 1\10::же НИ на једном, 
НН-ПI на десетак иаучних скупова, а и раније било 'гщ.:;:вих, бнће и 

у будућности, да се обради у целини тема о улози и значају сту
деНТСIСOf' напреднOI' пон:рета на Београдском УНIIверзиr'ету у 'ЈOl .. у 
не Сal\Ю осамдесет, Her-o ни шездесет или седамдесет I'одина развоја 
'!'Or' покрета Не MOI-Y бити осве'тљеНII ни сви проблеми које БИСl\IО 
хтели, и ви као учесници то!' покре'l'а, и Ћ-IН као ИС'I'оричари 'ЈЈ 

истра:ж:ивачи, да буду осветљени, Ипак су главни процеси и проб
JIеми револуционарног студеНТСЈЩf' покрета на Београдсн:ом универ
зитету нашли осветљење и дошли су до сазнања МИЩИХ читалаца 

Имамо две МОНQI'рафије ДРУI'арице Милице Дамјановић, МОНOIрафију 
др Васића О револуционарном D:l1ЛаДННСIСОi\I покрегу, низ зБОРНИIса 
са научних симпозијума, чланщ{а, објављених сећања н ИIД 

Овде бих се зауставила на једном проблеl\-"IУ, који НИlе толико 
можда ва::жан за осветљење сушгине напредног покрета С1уденаН1 

Беоr-раДСКDr' УНИВСРЗЈпе'Iа у међуратном раздобљу његове славне 
IIСl0рије, али је, по 1\101\-1 мишљењу, важан за ту историју, Проблем 
се односи на '10 како је тај ПOIсреr' осве'тљаван у светској Ш'I-а1\1ПИ, 
Ш'f'а су стране новине бележнле на својим страницама о догађајима 
на југословенским уннверзи-r-еТНI\tа, пре CBeI'8 на Беor-раДСКОl\I Тај 
проблеi\I, на жалост, није постао предмет истра:живања, НИlJI је 
прнсу:rан у досадаШЊИi\1 радовниа а ни .у саопштеЊИl\ILl на ОВО1\1 

скупу 

Морам рећ.и, да CUi\IO леЈШ\ШЧНО упознаваље са писаље~1 стране 
штампе сведочи о њеноы веЛИКОil-l интересу преl\-ta свему Ш'IО се 

дешава у ПОJlИТИЧКОi\l и elCOH01\lCK01\I ж:rшоту Југославије, а помно 
је пратила Ј[ збнвања у Сlудентском покрет-у од средине тридесегих 
l"одина, тј у периоду Iсада је напредни студентски покрет на Бео
I'радском уннвеРЗИIе1У добио ШI1РOIСИ замах, постао је значајан по-

I lIаслоn је одреДII:lа јЈСЈЏll\lщЈа, 
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линIчки фак-гор У :;КИВОТУ Београда, Србије и шире Југославије" 
Треба, природно, имаI и на уму да су дис-гови Н Часопнси изража
вали политичке и идеолошке c-Iавове својих редшщија, издавач а и 
аУЈора написа, о чему не бих овде говорила 
Као илустрацију веЛИКОf' ИН'Iереса C"IpUHe светске штампе према 
збивањима на Беоr-раДСКОl\I универзитету "IридесеНIХ година навела 
бих неко лико примера. 
ЦеНI-рални 0pI'aH КОl\'IУНИС'1'Ј'lчке партије Француске ЛИС1' "Иl\-IaНf.:пе" 
у броју од 2 l\,шрта 1934 године објавио је чланак "Антифаши
стнчки штрајк студенаЈа У Јуr-ославији", у коме је обавеспIO фран
цуску јавнос"! о uпрајку 1 500 студеню а БеOI'раДСIЮI' универзитета 
у знак протеСIа против измена CIa-r-У-I'а Универзитета и делоВања 
профашистичкоr- ОРНАС-а, У периоду од 22. до 29 маја исте го
дине париски "Тан", ЛОНДОНСКИ "Тајмс", "I-Ьујорк Тајмс", МОСН:ОВски 
ЛИС'I' "Известија", прашки .. Лудове Лисrе", чикашки "Чикаго Дејли 
Трибун" и друr-и ЛИС'lови су обавестили своје читаоце о нереДИl\'Ia 
на Беor-раДСIЮМ унивеРЗИlету, о СУlюбнма студената са полицијом, 
Њ};ЈХОВИМ заХIеВИl\-Ia" 

19, јануара 1935 године будимпеш-rаНСIСИ "ПеШПI НаЛЈ10" је писао 
о студентским демонстрацијаЈ\'1Cl на БеограДСIЮМ универзите'I'У, а 
2--4 фебруара те r-одине лондонски "Тајмс", румунски "Димњаца", 
"IЪујорк Тајмс", буднмпеШl'аНСКJI "ПеСI'ер Лојд" су писали о су ко
БИIl'Iа Сlудената Беоr'рада с полицијом и ПOI'ибији МИРlса Срзентића 
ЛНСЈ "Манчестер Гардијан" 12 фебруара 1935 године објавио је 
писмо студената БеOI·раДСI\Оf' универзитета са њиховим захтевима, 

а 21. априла беЧIСИ ЛИС-1 "Внвер Нојест Нахрихен" саопштио је о 
Оl'казивању Шiшадинске комунистичке централе, која је вршила ко
ј\'lУНИСТИЧКУ пропаI'анду Meljy СIудентима Беor-радскor· универзитета, 
О ИС-I'ОМ дor-ађају и хапшењу студената писала је и совјетска "Прав
да"" 21 децеыбра 1935 године московски лис-г "Известија" саоп
Ш"гИО је о озБИЉНИI'I'1 студен-гским немирима на Београдском уни
веРЗl-пеIУ, о штрајку антифаШИСЈИЧН:ИХ студената против владиних 
мера ограничавања аУ'IОНОl\Iије Универзи-rета и стављању студентских 
организација под полицијску контролу 
О ПОЗНaIОМ аПРНЛСIЮМ штрајн:у студената Беor'раДСКDI' унивеРЗИ'Iета 
писале су I\П-IOrе европске н амеРlIчке новине Тшсо је 6 априла 
своју јавност упознао са Illтрајко.м милански лист "Коријера де ла 
Сера" и амерички "I-Ьујорк Тајмс", 5, априла о Ш'Iрајку су писале 
прашке новине, међу њима и "Вени:ов", 7 априла будапештански 
"Пестер Лојд", 11 априла "ИмаНИ'I'е" и МНOIИ друr-и листови 
,У предвечерје напада фашистичких земаља на ЈУf'ославију, -I'О1ШМ 
1940 године, поново су СIудеН-I'ске ДOI'ађаје на страницаыа европске 
и друr-е cIpaHe шта:\ше Тако је 1, )уна 'Ie rодине париски лнс'! 
"Ер Нувељ" писао о деl\IOНС'IраЦИJI'I лет хиљада радника и 

С'Iудената на улицаl\ta ЕеОЈ'рада са заХ-Iевнма за успостављаљем 
односа са Совје1СIШi\I РУСlIјоы н ПРО-IНВ Хlилеровске Неl\-tачке, О 
ИСТИМ ДOI'ађајНi\Ш су ШlсаШI софијскн лис'l' ,,3арја", лондонски 
IЩС'1'ОВИ "I-by КРОНЈ1КП" 1-1 "Дејли Експрес", и многи друrи, Сви су 
они ИСIлцалн да су -то заједничке студеН'Јске 11 радничке демонстра
ције, да су I·лавне пароле њихове биле: "Савез са Совјетским Са
веЗОi\I", ,,доле фаШI!Сl'нчка Нсмачка", против укључивања Југосла
вНје у лоr-ор фаШНСНIЧЮIХ земаља ПоваДОi\I септембарскor' сукоба 
студената и полиције у Кошутњ.аку париски лист "Фиrаро" 10, 
сеПlембра писао је о ыанифестацr'l]И r'рупе раднин:а н студената lЮ-
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МУНИС1 а ПРО'НШ владе, прашкн ЛИС'I "Чешке Слово" 120 септембра 
обавешншао је чехословачку јаВНОСЈ о крваВИI'I-t нередима у БеOIраду 
ПОВОДОГ-'1 сукоба сrудената са полицијом на ТеХНИЧКОl\I фш{ул·ге'гу 
иr-алијански ЛИС-I0ВИ "ИЛ Пиколо" И "Ил ређиме фасиста", софиј
ска ,,3арја", будапеШ'I-ански "Пестер Лојд", циришки "Ноје Цнрхер 
Цај тунг" , париски "Пари Соар" 24 октобра писали су о сукобу, о 
демонстрацијама против уредбе о Јеврејима 11 другим догађајима, 
Ових неколико података, а има њих на десеlине и десетине, па 
би се МOI'ла напиСаlИ читава књш-а о овом проблему са анализом 
Iачности, тенденциозносrи у одабнрању подаrака и љиховој HHrep
преr-ацији, значаја новинарских KObleHHipa и односа према изноше
ним подацима и IД" пруж:ају мorућност да се изведе један би-ган 
закључак, мада и не једини, који би се свео на следеliУ констата
цију: независно од политичке оријентације HeKor листа и његовог 
извештача, од тон! да ли је лист заСIупао КОМУННСНIЧКУ идеолоrију, 
припадао r-рађанско-либералној Ш-lампи ИJIИ је био opraH фашис-гич
Kor- ИЛИ друrог дес нот- покреI'U и странке, сам факт бележ:ења тог 
или друго!' ДOI-ађаја из напреДноr' студен-rСКОI' покре'Iа на Београд
СКО1\1 универзитету, изношења података о броју учесннка у неком 
збивању, о сукобиJI.'Ш са ПОЛl!цијОi\I, о захтевима СЈудената и њихо

вој борби да истрају до победе у својој борби, доприносио је упозна
ваљу светске јавности са реВОJIуционаРНИ1\l расположељима бео
r-радских студената, са ЊИХОВОI\1 аН'IнфаШИСIИЧКОЫ борбом, са ре ше
ношћу да ИС1рају у захтевима за де~юкраrизацијОiII земље, неувла
чењем Јуrославије у ра! на СIрани фашистичких земаља, у реша
ваљу горућих студеН'IСКИi\1 проблеыа, Полазећи од тor закључка 
смаграы да овај проблеi\'I има значај за даље дубље проучавање 
напреднOI' СIудеНIСКШ- покрета на БеоrраДСКО1\l уннвеРЗН'Iету триде

сетих rодина нашеI' neI{a и уочи рата 
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МИЛИНКО МАРОЈЕВИЋ 

Пробле.lltll ушврђllвања фОР.lltllрања оргаНllзаЦllје 

КПЈ на БеоградСКО.llt УНllвеРЗllluешу 

CI'I-Iатрам да је још неисrршкено шпање н:ада је формирана органи
зација КПЈ на Беоr-радском унивеРЗИ'lету и зашто је ДО њеног 
оснивања дошло, по неким сазнањима 'Јек, више ОД деценију после 
оснивања КПЈ, 

Преl\'1а досадашњим истра)н:ивањима она је формирана тек 1932 
године 

То је и моје l\1ишљење, До тада КПЈ на Беor-радском универзитету 
не делује организовано ни на марн:систичко-лењинистичким ПРИН
ЦИПИl\Щ н:оје је усвојила Трећа ин'н~рнационала као основу рада СВИХ 
својих секција Те принципе усвојила је и КПЈ, али их је врло 
споро спроводила у ЖЛВОI 

У периоду ОД 1919, па до дикта-I-уре 1929 r-одине на Универзитету 
прво почиње да ради обновљени Клуб студената социјалдемократа, 
који брзо мења назив у Клуб СЈудена'та кш .... lуниста, Умјесто Клуба 
касније се ствара Удруљ:ење студената марксиста, које делује све 
до Шестојануарске Дикr-а'Iуре, када бива забрањен 

Ни Клуб, али ни Удру:ж:ење, не могу се, међутим, смаrрати поли
'ЈИЧl{QМ партијом,. Њихова је 'уЛОТ'а била првенствено ПОЛЈПИЧI{О
-васпитног карактера, односно деба-I'НОГ клуба 

Постоји, по мом мишљењу, више узрока за -ra1\:a8 однос партије 
према Беor-раДСКОil-I универзитету, дру! ИМ универзитетима и сту

деН'lској омладини уопште, Навешћу нај важније, али ocr-aje да се 
утврди који је од њих био преовлађујуhи. 

Прво - у КПЈ је до Iада превладавао УIицај социјал-демшсрат
ског схватања о орr-анизационим питањима партије, Без обзира што 
је КПЈ постала једна од првих, са великим УIлеДОl\-I, секција Треће 
Коминтерне, она се врло споро ОРI'анизовапа на принципима марк
систичко-леЊИНИСТИЧI{е партије РУIЮВОДСТВО КПЈ је било састав
љено ОД руководеhих кадрова бившнх социјап-де1\-1Ократских партија 
JI није увиђало значај новог начина организовања Па II када је 
доносило поједине одлуке у циљу спровођења организационих прин
ципа у духу зан:ључака Треће Коминтерне било је лутања и 
недовољно упорности. У прво вријеме партија је преilIјењивала прин
цип територијалнО!' ОРI-анизовања, а он, као што се зна, има низ 

слабости, да би нетде око 1927 усвојила производни принцип, Међу

IИМ, то 'није важило н за Универзите'!. 
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Друго - фршщијска борба, која је убрзо по формирању КПЈ 
избила, окупирала је руи:оводеће људе и на љој су се исувише 
исцрпљивали 

Треће - на ин-rелигенцнју се r-ледало подозриво, С1\ШIрана је ре
зервом буржоазије 
Четврто - ПО'Iдењивана је омладина као озбиљан фаКIОР револу
ције, а ПOl'ОТОВО интелеl0уална омладина, сrуден-r-и н среДЉОШКОJIЦИ 
Последице оваквOI- односа су биле врло Iешке ПРОПУШ-Iено је, 
усгвари, 13 година (1919-1932) да КПЈ формира своју организа
цију на БеограДСIЮМ универзитету, То је онемOIУћ.ипо, измеl'ЈУ оста
лоr, да се благовремено ИЗI'радн платформа око !(oie би се окуп
љаЈШ СIудеННI II НCl основу н:оје бll бшш УСilIеравани у борби за 
своја права н интересе 
Уюшерзите'I, Iакође, није давао ни прибли:жно ОДl'-оварајући О'IЛОр 
насртајИ1\lа које су на :њеI'а ЧИНl-Irщ реакционарни ВJIадајући кру
гови И доношење Обзнане и 3акона о заШТИfll др:жаве, а nO!'OIoBO 
шес-r-ојануарска диктатура, прошrш су без значајнијеr ОIпора на 
БеОI'раДСКО1\I унивеРЗИIеrу 
Отпор шестојануарској ДИiпатурн, која је задала нај [ежи ударац 
КПЈ од њенО!' уједиљења, али Н СВИМ прО!'реСИВНН1\I н де1\юкрат
СЮ-Л\I CHaI'a1\Ia у зеJl.-IЉИ, свео се на Универзитету на издавање lеднor 
или два летка, заједно са заr'ребачким Сlуден!'ныа 
То је био најблеђrr ОIПОр налеIУ реакције на Универзиrеl у ИСIQ
рији БеOI'раДСIЮI- унивеРЗЈпеr-а .. УЗРОК ~оме је, да ЛDНОВИJl.l, Ш'IО на 
време није C'IBOpeHa платформа н ОРIвнизациони мехаН!IЗМII који бн 
РУКОВОДИЛИ њеНИ1\I спровођељем и који би се блаr-овреilIено обнав
љали, без обзира на све насрт-аје и :ЖРIве које би реакција иа
носила студентима СтудеНТН-КШ\-IУlIИСIН н маРКСИС'IИЧКII оријенти
сани СIуденти били су повезани ла6аВIIМ везама (Удружење) и нс

црпљивали су се у теоријским дискусијама Усмеравани су са cr-ране 
умеС'ЈО да имају своју орrанизацију и руководс'шо са СВИМ осrалим 
еле1\IеНl'има партије 

Два СУ основна фшпора, ло l\ЮМ мишљењу, која утичу на 10 да се, 
1932 r-одине, КПЈ окрене Универзитету 
Опш-га криза која је захва-гила свијет заХ8a-Iила је 11 Југославију 
То је утицало на револуционисаље радничке класе и ост-алих демо
кратских сиаIа и прул;:ање отпора ДуfIпаrури .. Такав је случај био 
и на Београдском унивеРЗI1тету, Крајем 1931 н поче-гком 1932 го
дине дошло је до ilIaCOBHHX деilIQнс-грацнја ПРОIИВ владајућеI' ре
,жнма MacoBHocl' и учесr-аЛОС-I ш(цJtја наметнуло је пот-ребу успо

С'Iављања OPI-аНJlзације, односно штаба којн ће РУКОВОДIIНI I1-1i11 скоро 
свакодневним акциј аi\Ш 
у руководство партије су ДОШЛИ l{адровн коllI су 13аспнншани на 
идејама МаРI.;:са н Лењина, који, знаЧlI, нису били оп-rерећенн со
ција.ll-де1\1Окра-rСЮ-li\t IледаЉI171Ја на орrШIIIЗaIЏlOна П!П<Н·Ы\ Партиiе, 
Убрзо се н ПО1(азао значај усrlОстављања КПЈ на Уннверзи-rеrу 
3а неколико f'ОДIша БеоrраДСКJI ,-УНlшеРЗИIеl избија по свш.I прorре
СIШНО1\1 деловању на чело, illOЖС се СJIободно рећн, CВlIX ,УНlшерзи
тета у земљи, па и у CBery Без обзира КОЈНШО је од 1932 БИ!IО 
насртаја на tber'a, провала н хапшеља, нншrа није ;\-юr-ло заУСIаВlНIl 

успон ОРIанизацнје КПЈ у њеГОВИi\1 ОКВИРIIi\lа 
3авршеТКОi\I с-rудија сrуден-rИ-КОi\lУНfIСТII су прихватани у ;\-IјеСНШёl 
опредељеља од паР'Iнјских opraHJ-Iзација и:оја НХ је уклапала у свој 
рад, а често су они били и носиоци формираља партијСЮ'lХ ОРЈа
НЈ1зација у појеДННИ1\1 lсрајевиыа 
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ДРАГОСЈЈАВ РАКОЊАЦ 

о једltOји догађају у peKiliopailiy Београдског 
УНlIвеРЗllluеiliа 

Од 1939, до децембра 1940, године био саћ'! служ:6еник Управе ICли
ннка МедицинскО!' факултета у Београду, а ОД децембра 1940. пре
шао СШ\'! на рад у Ректора! Универзитета, на коме cal\'1, у аРХI1ВИ, 
радио све до 24 фебруара 1943, када сам ухапшен lШО комуниста 
и Iшнфиниран у .логор Бањицу, а затим Матхаузен 
Не сећам се тачно датума када је на Универзитет, ОДНОСНО у Рек
ropaT, за административног директора дошао љотићева~ Драгомир 

Симић (МИСЛИМ да се тако звао). Одмах је увео ПОЛИЦИЈСКИ реЖИl\1 
и строгу н:онтролу људи Ја са:м веn Јада био повезан са групом 
IШ1\Iунис-r-а који су радили на терену l<ЛИНИ1{а Медицинског факу л
те1'а, са н:ојИМ8 сам био заједно и у раду пре Доласка на Уни
верзитет. 

Једноr дана ПОзвао ме је код себе у канцеларију адjl,'1ИН, директор 
С:нмић и за-тражио до донесем округли JI четвртаСII1 печ~г Ректо
рата, што сам и учинио После краћег времена поново ме Је позвао 
у канцеларију и предао 1\1И за'I'Ворено писмо и рекао да {-(1 однесем 
у СпецијаЈ~НУ полицију и предам лично Радану Грујичићу, а да 
ми он ПРИЈеjl,1 потврди на самој коверти ОДЈ'ОВОРИО саМ МУ: "Р.а
зум ем" и упитао да ли мшу да узмем и печате, Дао !\IИ их Је 
Одјурио cail'I у канцеларију, ЗЈ'рабио празну коверту, ставио на њу 
печате и ОЈ'куцао адресу специјалне полиције, а затим отишао у 
клозет, отворио писмо, јер СaJIоl очекивао да се ради некоме о I"Ла~и, 
да ј .... lу се црно пише, У пнсму је стајало "да се позива ПОЛИЦИЈа, 
да сутра ујутру, рано, пре доласка особља на. Уииверз:итет,. и ':'0 
на свим факултетима, обави претрес ПРОСIори]а и особља, Јер Је 
Универзитет пун маРКСНС'Iнчке питера-Iуре J'~ Д~ СС од J:fC:-:С очнстн 
н то како од ли-r-ературе ТаКО и од ОНИХ ко]и Је посеДУЈУ 

ПНСjl,1Q је носило печат строго Пов број (кога се не сећам, а СН
{'урно ће се наћн у поверљивој архиви и деловоднику из T~H-a вре
мена Брзо сам променио коверту, затворио и С-Iавио таЈ строу'о 
поверљнвн број и датум, а поцепану коверту пуси-ш у клозе'I'СКУ 

шољу_ .. 
Наравно, ПИСilЮ Cai\1 предао лично Радану I'РУ.lичнћу ОН i\Ш Је поr
писао н:оверту II ја сам је уручно 1 аДl\Iннисr-раТИВНОЈ\1 директору_ 
Одмах СШ\I пшн:урно да обавеСТИЈ\1 своју вишу везу у Управи кли
ника ЊеIована ВлаДlJilIира, да обавеС1:И даље, а н. да хитно ~,rз 
архиве Управе клиника склоне ыаРI{СИСТНЧЈП'I матерИЈал и ОРУ::Ш::Је, 

Ту с;\-ю ИЈ\lаЛlI два револвера, 1 ри бомбе и, КОЛИКО се сећам, око 
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50-I'ак метака Истовремено сш\I пожурио да обавеС1ИiII и друге 
другове по унивеРЗНIетским УС'Ј'ановама, за које нисам Знао да ли 
су чланови паР'Iије или не, али сам знао да су напредни и да 
подр:жавају партизански покреI Ово сам YI-лаВIIОМ обавио Iеле
фоно1'lI, јер нисам знао како друкчије Срећом то НИКО ннје открио, 
јер се можда још није вршнло ПРИСЛУШlCивање Сећам се да сам 
обавестио Спасоја Гарзичиhа, Вилотија Блечића, проф Алексића, 
Ивана Бо:жића У ИС'Iоријском Cel\'1I1Hapy, заr-нм проф Бошковића и 
мнш'е друге, чијих се имена сада не сећам, јер саы веровао да, 
иако можда нису }(Qмунисrи, ти напредни људи и научни радници, 

праЈе Ј\-Iарксис-rичку литературу н из научне раДОЗНаЈIOСТИ, што 

полиција сиr-урно не би уважила 
После подне сам, јер у радно ВРе::\lе 'Ја није било ћЮfуће, склонио 
lШј\-ШРОl\Iитујући материјал из Управе клиника и зан:опао Ј-а на плацу 
метеоролошн:е опсеРВaI'орије, која се налазила поред дечје клинике 
и Управе 
Ја сам на УнивеРЗН-ЈеЈУ правио спискове особља са целш Универ
зите-I-а и они су ношени у Меси)' неыачку !ШilIaНДУ, која Је уда
рала печа1е и потписе ЈакО да је особље добијала немачки "аус
вајс". Ј а сам у списак убацио већн: број људи нето што их је на 
СПИСКУ УннвеРЗИ"Iета, нарочито оних lшји се после окупације нису 
више ни вратили на Универзиrсr или факултеr-е, јер НеЈ\ЩИ нису 
попуњавали љихове легитимације, већ су их бланко, са печаrима и 
поr-писнма, према броју у спнсн:у. досrављали наilЈа, а ја сам попу
њавао имена Наравно тако ;\-ш је остајао један број IИХ поr-пи
саних леr-итнмација па сам их после, преко 1\юје везе, досуављао 
партији Тамо су СIављали лажна Иjl,lена илеrалаца н оспособља
вали их за кретаље по граду или беI- у паРIизане 
Персонални листови особља и УПИСНИ Лllс-rови СIуденаlа налазили 
су се у Ректорату, Специјална полиција је кад год је 'требало да 
ухапси нен:ог од особља I11IИ студената долазила да потражи уе 
лис-rове у Ректорату, Листови су се налазили код мене, у архиви 
Ја сам их кад су они завршили посао н узели податке, поново 
враћао на љихова l\'lec-r-a н памнIO имена људи које су тражили 
О овоме сам обавештавао своју вишу везу l-Ьегована Владимира, 
а по његовом одласку у партизане Драr-утина l\1арковића, такође 
слу:;кбеНИI{а Управе клиника. Још се сећам имена неких студената: 
Вера Црвенчанин, Васа Ћетковић . Неке сам, које сам дОбро позна
;вао и лично обавеШ-I авао, као на пр. др Мила БОШКОВИflа са Меди
цинскш" фаИ:УЛ-Iета, који је захваљујући "1"01\-'1 обавештавању измакао 
хапшењу. 

А, сада, да се враунi'Il на писмо упућено Специјалној IIOЈшци.ЈIl 
Рано ујУЈРУ Универзи-rеI је био опкољен аrенrима Када су служ:
беници дошли и заузели места у Рек-уорату, наИШЛII су аЈеНТЈЈ 
на челу са Раданом Грујичићеы н ВРШИЛIl преЈ рес НаПОl\lIIњем да 
никor'а у Ректорату нисам о TO?ll преrресу обаDесню јер се1\Ј мене 
11 Николе МРl{QваЧКQI', и:ојн је 1 акође радио у Архиви. Jl ДШ\.IНJlО
rрафкиње Вере ШћеКI1ћ, чији је отац био у затвору још од почеI'ка 
1941 Ј" пошто {'а је полиција Знала још као предратно! комунисту, 
сви су остани слу:ж:беници били, YJ-лаВНОil1. наклоњени Дражи Мн
хаиловнћу или Љотићу, па сам се бојао Да не сазнају КaIЮ сам 
ја дошао дО IШ' обавеш-r-ења 
Захваљујући о'ткриваљу те тајне поруке ПОЛIЩJI]i!, она. је IIЗВРШIIла 
ударац у празно и није пронашла НI1шrа I<Оjl,ШРОЈ\IIIТУЈуnе на УНI1-
веРЗИIсrу П<1 није ни дошло нн до КaIШQl хапшења 
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МИХАЈЛО ЈАВОРСКИ 

ПрвОАtaјСf('е Аtа1ll1феСiliаЦllје 1938. годllие 

Х-тио бих да Q)КИВИi\I сјећање на неке лнкоuе ис-rакнутих кому
ниста-револуционара, за које Ј\П[ се ЧИНИ да се недовољно памте и 
ПQl\'1ИЊУ, као JI да поближе саопnим своје сјећање на првомајск.У 
прославу у Беоrраду, 1938 

Ја сам на Беоr-радсн:и унивеРЗНI€I' дошао 1937 Ј-однне, !(Clда сам се 
уписао на Правни факултет. На Универзитет сам дошао као члан 
Пар-хије, додуше са с-га:њ:оы ОД неколиlCО :i\'lјесеци, али и са ста:Ш:ОJ\l 
ОД неI<Qлика Iодина у СКОЈ-у и руководству СКОЈ-а, у СПClеонском 
Броду и ОКОЛИЮI, У јеДНШil пролетерском цеНIру у Хрвю-ској са 
СНЮКНОЫ револуционарном пролетеРСКО1\! традицијом. Већина l\юјих 

ApyroDCl тада познате "црвене" бродске I'Иl\Iназије, ИШJIа је на 
С1'уднј у Зar-реб, а ја сам се определио за lЗеorрад, управо највише 
привучен сиаrом с-гудентскоl" покрета и одјен:ом који су, У то ври
јеме, ШИРОIl'1 земље, иl\-taли борбени ДOI'ађаји на Београдском уни
веРЗIн-ету Оно што сам дшкивео на Беor-радском унивеРЗIП ету и У 
беоr-раДСКОIlI с'r-уден-r-скоы ПOl{рету преваЗИJIазило је, у најпози-r-ивни
jel\-I СilПIСЛУ ријеЧI[, сва ilюја очекивања, То хоћ.у да нar'лаСИi\I, иако 
сам машљења да би се, о неким темаil.laувезисrИМ.МОI-ЛО гово
рити критично И сјећања бојити r-амнијИl\'I бојаJl.-ta Али, све би то, 
НШ.Ш, било иезнаr-но и маргинално према величини покреr-а и борбе, 

преi\-ta оноые што смо доживјели, а Ш'10 је било карактерис'l'ИЧНО 
за предратне rенерације СIудена-ха БеOI'раДСIШI' универзитета и онor
што су они доли овој зеыљи 

Имао са:\1 ПР~IЛЈ'~КУ да УI!ознаi\I 11 CJlI-уацију на Заr-ребаЧl\:О:i\l уни
веРЗИIеrу lf ОрОЈНС зшреоачке C'IYAeHre. ЈСр сам чешће одлазио у 
Загреб 11 1амо ЈЈзвјесно вријеме боравио, Мorу да каж:сы да сам на 
Заrре6аЧКОJ\I универзитету упознао већи број нзраЗЈПО образованих 
!Шi\Iуниста Овдје. ни БеограДСIЮl\I универзитету био је АШЊН број 
-Ј акових нзразн-т нје образованих, а врло веЛИКII број оних којн су 
се зидовољавиЛJI познавањеl\1 СШ\Ю основи l\lapKCIl3l\IU и иктуалних 

дневно-по.лн-гичких ставова н парола У 3нr-ребу ca:'ll упознао iI1Н
COBНII Ј[ iI10ћни риДНJlчюr покрет, а у Беor'раду FlеШШ:11 If iI10ћ.ни 
покре'I HapoДНf1x студената. под РУIЩВОДСТВОi\I iЩ1\IУНl'IСIllчке пир
Iије, ПQI{ре-г који је све Iшше бно повезан са риДЮ-lЧIЮl\I клаСОil1 
Београда, са њеНОЋI ЮlаСНО1\1 борбОl\I, Iщји је учеснювао у тој борби, 
наРОЧИ:I'О :Ја вријеl\Iе Ш'I'рајкова, пру:жајући сву подршку, укључу
јућII II борбу са llпрајкбрејjl,:еРЈI?I-Ia 
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Од првих велики?, демонсграЦНја у којН1\IU саы учесгвовао, прнлн
КОМ званичне ПОСЈете МIIНИС1ра народно-фронговсн:е Француске Ива
на Делбоса, концем 1937, године, када су студен-ги, заједно са ниро
ДОМ, кличући пароле ПрОI-ИВ фаШИЗ!l'lа, а за демокрацију, пробијали 
ЧВРС'Iе и:ордоне ,жандармеријске коњнце у Немањиној и улици Кра
ља Милана, ]ЮД Лондони, пред Сн:упшrИНОi\-I, пред Француском 
амбасадом и у Душановој, па у бројНИ7I-Ј ПОJlНТИЧКИl\'I, културним 11 
друr-им акцијама, на l\штинзима, у УJIИЧНИМ демонстрацијама и :\ш
нифестацнјама и у штрајковима, имао сам прилику да, У току че
r-ири године, упознам ШИРИНУ, сншу и значај напреДНОI' беOI'радског 
С'fудентскOI' покрети, који је нидрастао овај Универзитеl и овај 
r-раА и зрачио својим примјеРОl\1 11 уrицајем диљем наше земље, па 
и у ИНОС'I'ранс-r-ву. У раду са радничком, сељачком 11 интелектуал
ном ОilIлидином у Славонси:ом Броду, r-Aje сим остао стално повезан, 
настојали смо да пренесемо и, у тамошњим УСЛОВИi\'Ia, прнмјеннмо. 
неке нове форме рада и искустви до којих су Парпrји и СКОЈ 
дошли, у -ТОКУ јачања и омасовљењи СfудеНТСКОI' покре'I-а на Бео
r-раАском уннвеРЗИ'1 ету. 

По доласку на УинвеРЗИ-I'еI био сш\'f прво укључен у рад I'рупе 
студената из Хрватске, од којих се сјећа!\-I Вељка Марковића, Балда 
Мекишића, сестара ШеI'ВИn, Сокола )Кепина, Неде Бо:жиновић и 
још неких Затим сам, иеI{Q вријеме, био међу БосаНЦН1Ia из "Петра 
Кочића", пи затим међу ЦРНOIОРЦИi\1а и у Дебат"Ном клубу студенат<.! 
права Имао сам много Apyr-ова међу студентима из свих крајева 
Југославије, а нарочито међу Црног-орцима, н:оји су, колико се сје
ћам, били најкомпактнији Мој је нераздвојни ДРУ! био Бринко 
Влаховић., KOI'a су, у првим мјесеЦИi\Iа НОВ-е, убили четници Много 
их је о којима би још требало говорити. који се недовољно СПОi\-Ш
њу, или који су заборављени, Један број њих носим у сјећању Да 
споменем само Баја Секулнћа По доброти н ЈШЧНОМ пош-r-ењу, по 
партијности и личној храБРОСIИ, био је рецимо један од оних који 
су СЛУЖИЛИ ПРИ!l-Iјером Остао i\Ш је у незабораВНО.i УСПОilIени из 
првомајске прославе и манифестације 1938 r-ОДIIне Поред радника
-комуниста тој је прослави присуствовао и већи број студената Бео
градскOI' универзитета, чланови Партије 11 народних сrуденаIа, Кре
-I-али су се према одређеном мјес-гу, у групама, али на одс!'ојању, 
по двојица-тројици, Ј а сим ишао са мојим ДРУl'ом Бранком Влахо
вићем Пред нама је били I'рупа другова Хрвша, а међу њима Валдо 
Мекншић, студент права из Ду6РОВНI'ш:а који се, поред ОСIало!', на 
састанцима наше!' Дебатноr- !{луба истицао познавањсм i\ШРКСИС'I'I1чке 
економске -теорије )Кандари, који као да су неШ'fО предосјеliали, 
l{ретали су се на кољима, по двојица у питроли, на све С1"ране Тако 
је, на прилазу Кошуньаку, одједном ;кандармска двојка зискочили 
на Балду Мекишић.а и савладаJIа ra, Одједном, као да је из ЗСl\-Iље 
Ј1Зlпшао, -ry се појавио Бајо Секулић, изненадио ударцима оба ,жан
дарма, онеспособио ИХ и ослободио l'vIеIПlшићи 
Савладавијући и заобилазећи дру!'е препреке дошли смо до шумице, 
поред I-Ьемачког r-робљи, на обронку Кошутњика. Ту је всћ било 
ынш-о радника и студената, а i\'1ноrи су -Iек наилазили Послије је 
била свеЧаЈЮСI Црвена за.става, '1ранспаренти, пјевање "Интерна
ционале" Ј[ друr'их борбених пјССElма Ј[ неколико ПРИI'ОДНИХ прво
мајских Ј'овора дРУI'арице су од донешене хране припремиле за

КУСКУ којом смо се сви послу:жили Баш тада је падала снажна 
киши. Видјелн Cl\IQ на ДОl\ШК шуме оБРllсе коља бројних жандарма-
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-ј\OlЬUНИЮ1, н:оји су се, из Оllрезu, ДР;'l<аJlИ чнсrине и нису УЛDЗИЛИ 
У шуму_ Није ми ПОЗНa-I'Q да је било ко од С1удената учесника писао 
о овој значајној првомајској манифестацији, а једино што знам -Ј'О 
је да је о ~Шilе нешто забиљелсио, или рен:ао, МихајИЛQ Швабић, 
Он је у тим I'I'tанифеС-Iацијама учествовао као млади радник из Ков
нице новца Изишавши из шуме пробили смо први и слиједеnи 
'':Ордон .жандарыерије Промоченн и блатни, али у ватри заноса, 
пјевајући наше пјесме и узвикујући пароле, које су писале и на 
нашим -IранспареНТИil1а, ушли смо у улице Чукарице Отварали су 
се прозори и врата, придолазили су нам нови бројни људи и :жене, 
нарочито OI'l-Iладинци, Пролетерска Чун:арица се придру:жила рад
ницима И студентима Н:О:ЫУНИСТИ:\Ш, који су УПРI{QС свим прогонима 
и забранама ненароднor' режима, борбено славили празник раднor' 
народа - Први мај 
Код подвож,њака, на излаСIСУ из Чукарице према БеOI'раду, чекао 
нас је нови теШЮ'1 окршај са бројним снш'ама полиције и Јкандар
i\Iерије Једни су дошли из правца бивше I'остионе "Мостар", а други 
су нам, непримјетно, дошли иза леђа, Трамвајски и ДРУНI саобраћај 
био је обустављен Напали су нас кад је чело наше колоне било 
на изласку из подвожњшса. У npBor.'I реду био је Баја Секулић" 
у другом, шш -Јрећем реду, били смо Влаховић и ја )Кандарми 
су удаРИJIИ бјесомучно, пендрецима и кундацима Видио сам Баја 
Секулића како се јуначки О'I"Иl\Ш и пробија, IcaKo добија све жешће 
ударце, како пада. ТОМ приликом су га ухапсили, а био је и ухап
шен велИlСИ број другова које су трпали у "марице", што су ту 
веn спремне чекале МИСЛИМ да би ово што сам сад поменуо, ту 
првомајску прославу у Беor'раду у 1938, години, требало ближе про
УЧИ'I'И и обрадити .. 
Можда би требало ПОIlIенути и ово: задњих дана 1937, ја сам, заједно 
са студентом 'Iехнике Душком Мушицким, био упућен да на зе
:ыу:нској станици преузмеi\-1 илеГ'ални материјал који је, из Загреба, 
носио С'I-удент Матија Лул Мar-еријал смо требали предати сту
ден ту MaXl\-IУТ,У Бушатлији, који је, заједно са CaBOi\:! Бурићем, У 
аули Правног факултета држао продавницу старих књига и скри
па-та У моменту lсад смо од Ма-тија Лупа преузимали два кофера 
ыатеријала, на нас JI на lliera СКDЧИЛИ су ш-еНЛ1, који су њега пр а
'1"ИЈIИ од Зш-реба, lCDO и они који су, непримјетни, чекали на пер ону 
сrанице, Ту је бина спреi.\ша "марица" којОћl су нас одвезли у нову 
Управу [-рада, на V кю, на Обилићевом венцу. Саслушавао нас 
је, ме-rодима што су 1\'1У БИJIИ cbojC'I-вени, агент Тиљак, онај познати 
крволок што се, Iсао и ње1\IУ слични, као антикомуннстички експерт, 

ставио у слу;,кбу усr-ашке полиције, па су I'a у Заг-ребу, 1941 .. го
дине, убили наши другови Ћелије у Управи I-раАа су још биле 
пуне ухапшених у демонС'rрацијама ПРИЛИКОМ посје-rе Делбоса. 
Десило ми се да сам -r-y срео познатог комунисту, митровачког ро

бијаша, )Карка Зрењанина - Учу Он ми је много помогао савје
тима како да се држ:имо пред истрагом, У ствари, савјетовао је да 
се бранимо како сыо почели, да и:щржимо и истрајемо и да nе нас 
морати пустити Ми смо ОС'I-али при своме и били пуштени Зре
њанин је преко мене лоручио партијСlсој орr-анизацији што је тре
бало у веЗII са њеI-ОВИI'lI н хапшењеl\'1 Папа и за што их TepeTe~ Те 
ноћи, када су :ме водили на саслушање, ВИДИО сам како ХОДНИКОl\-t 

проводе револуционара Павла Папа, измрцваренш' и обливеног 
крвљу Ннкад раније нисам видио тако измученог и и:рвљу обли-
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neHoI човјека МУШИIJ,КИ и ја Сil-Ю били ПУШ'l'ени, не зшЈ,м да ЛИ 
збor 1щ'а што нисмо НИШ1а признали, НЈIИ преIежно због тога што 
је МУШИЦЮЈ имао сrрица, ИJlИ ујака, који .ie био чпан Државног 
савјета и који је за JЪer'a интервенисао Поруку Зрењанина пренио 
сам друr'овима, МаПlју Лупа су haC-1авили МУЧИ1И у Главњачи, 
одшсле је одведен у ЗаI'реб, {-дје је прво ухапшен Иво Сарајчнћ, 
па затим Јефто Шашић и Јосип Змаић, садашњи председник Сабора, 
па Пајо Греr-орић и, мисли1'l1, IUJ.l1\'Ie Бален Они су у затвору оста
ли ду:же 

Говорити о Универзитету значи бити поносан на дане проведене 
на lliel\IY Успомена је II-IНOГO, јер је '1'0 било вријеме испуњено број
I-IИМ 11 значајНИ1\1 ДЩ'ађајима а Беor-раДСI(И универзиrет-, јединствено 
жариште братства и јединства Студентски ПО1срет на БеOI'раДСI{Ql\1 
унивеРЗИ'Iету био је дословно про:жет интернационализыом на дјелу 
Нисмо f'ледали ко је које национаJIНОСIИ, него какав је човјек, Во
љели смо се и били повезани нераскидивим везама као друr'ОВИ, 

осјећали смо повјесни i\юменат и одговорност- према народу и њеI'О
вим интересима и борби, И беСlсрајно смо ЫРЗИJlИ фашисте Имати 
ту способност и снш'у да покрене на -т-исуће СIудената Беor-радског 
универзите-га у борбу за најПРOI-ресивније идеале човјечанства и 
чврсто их повезати са 'Iежњама и борбом радничке класе н народа, 
10 значи MHOI'O, а 10 је, управо, пошло за руком Партији и СКОЈ-у 
Сrудентски покре'"I БеOI'радског универзитета, по свом значају и 
дјелу, прелази значај ОВОI' ["рада, Републике, па и земље, Он ie, .у 
оно ВрИЈеме и под ~Ш\ЮШЊИl\'I условима, под руководством КПЈ, бно 
једно од важних УПОРИШ-I а ПРOI-ресивне мисли и сувремене револу

ционарне акције на овом нашем подручју Европе У 'ЈОМ смислу, 
J\-Iишљења сам, он би требало да буде ваЛОРИЗОDан и већим призна
њима од оних што су му до сада да 1 а 
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РАТИМИР ЖУРИЋ 

Неколико йиiUања о делаiUllОсiUи СiUудеНiUског 
1Iайред1l0г йокреiUа која iUреба uciUpaJlcuiUu 

Најприје ?ИХ. хтио споменути активност и дје.ловање к.УЛТУРНoI' 
одбора IШЈИ Је био основан 1935. и који је дјеловао спе до 1941 
r-одине, дакле у периоду највеће и најуспешније ШИ-НЕнас-ги напред
НО!· студентска!' лон:рета Као ШТО је Ан:циони одбор био Основан 
да ВОДИ и КООРДJIr~ира активност студентских стручних н евдномских 
удру)кења, тако Је и Културни одбор био основан са циљем да 
води и координира aKHIВHOC!' стручних, културних И СПОРТСКИХ сту
дентски~ удрул{ења на КУЛТУРНOJIiI и cnopTCKOJl.'1 плану Све вријеме, 
}ШЛИКО Је мени познато, предсједник Културнш' одбора био је Ђу
рица Рибар, а чланови Дара Фрајденфелд, Душан Кос-гић, Мати
Ј:вић Мирољуб, Курталовић Еугеније, Међедовић Јунус, друг којега 
Cl\IQ звали Буrум, Ја Ј[ ЈОШ неки ДРУГОВИ чија сш\t презимена за
боравио. 

Te~KO је у пар ријечи описан,! рад КУЛ1'урнor' одбора кроз све то 
ври]еi\'Iе. Укратко могу рећи да се ОН састојао у уређиваљу и расту
рању ЛИС'I'Э "Студент", који је, као Ш'I'Q је познато, промјенио више 
назива;, 3атим се I:ЭДИЛО на ОРI'энизовању тако званих "усмених 
новина у ФИЗИЧКОЈ сали и друс-дје, на н:ојима су r-оворили ис-гак
НУПI КУЛI-УРНИ И друштвени радницн Беor'радског универзитета и 
Београда. На неким ОД тих "УСћlених новина", заправо КУЛ'Iурно~ 
-П~ЛИ"ГИЧКИХ МИТИНI'8, знало се окупити и ДО 2000 учесника међу 
lЮЈима су свакако били најбројнији студеН'НI, али и мнorи други 
I'рађани и радници Културни одбор је нај-r'€шње сурађивао са Ан:а
демсн:им ПОЗОРИШIем о чије!'l'1 се репертоару врло често расправљало, 
:нарочито . Ka~a су били у rппању пригодни скечеви, "врапци" и 
друго, IдЈе Је моrло доhи до претјеривања, па смо ми сами били 
нен:а врста цензуре, ВОДИJIО се рачуна и о "ЗИДНИ;'lI новинш\ш", и:оје 
су се писаJIе и ИЗЛaI-але у свиi\1 мензама и ДОј\IQВИJ'l-Ifl СI-удената н 
С1удеН'!l\иња Све то заслу)кује деr-аљнију разраду у СЮlаду са важ::-
ношћу свих 'I'ИХ ан:циј а и дјеловања, ' 
ДРУI'И, не мање ва:ж:ан студентски одбор звао се Одбор за правну 
заштиту студената, чији је заДaI'ак био да сазна на вријеме који 
су сr-уденти ухапшени, да ИМ ПОЫQI-не слањем у заIВОР хране и 

ћебади, те да се у I'раницама моr-ућности интервенира н:од универ
зите'1СКИ:' власти н IШД напредних политичара и aABOl{aIa да буду 
шl'о ПРИЈе пуштени на слободу, За све то се прикупљао допринос 
од самих студенюа на свиr-,.t Фш{ултетима, а организиране су и при
редбе, са улазницама, а приход од њих је УIрошен за храну за 

112 

ухапшене н спат чак у виду пакета шпанским борцима који су 

тада били у логору Giirs у Француској Одбором за правну заштиту 
студената у прво вријеме је РУl\Оводила Милева Вуковиh, а послије 
Спасоје Ћаковић, Чланови су били Вељко Марковић, ја и још неки 
ДРУГОВИ чија сам имена заборавио, 
Такођер, још нигдје није ни споменут, а lШЈ\Ю ли истакнут, рад 
АкадемскОЈ' клуба Студентски дом. Ја сам тамо боравио у вријеме 
када је управник био проф. др Радивоје Кашанин, Kojera се сви 
сјећамо са највећим поштовањем, јер нам је многима помогао. У 
прво вријеме, 1936/1937, био сам тзв културни референт у том 
клубу, а касније и потпредсједНIШ:. У управи клуба су били Мијалко 
Тодоровић, Љуба Филиповић и Љуба Пејатовић, као предсједници 
и чланови Љуба Нешић, Баја Сеи:улић и мнOIИ друr'и. Клуб је орга
низирао тзв. ,,:матинеје", а приход је одлазио за помагаље сиро
машних студената, за ухапшене студенте и чак за шпанске борце 
у француским ЛOI'орима. Но, најзначајнија активност Академског 
клуба је била када је 1939. године, у мају, формиран добровољачки 
батаљон за одбрану Чехословачке. непосредно послије њене OI{упа
ције са С'1'ране њемачких фашиста, Уз помоћ управника дома проф. 
др, Радивоја Кашанина, од Генералштаба југословенске војске до
би вене су униформе и ПУШl{е, а обука у војним вјештинама вршила 
се иза Техничког факултета, Вјежбали смо и стрељаштво на војној 
стрељани а затим марширали кроз Београд и пјевали борбене пје
сме, "Буди се исток и запад'\ "Ланци наћ'! се кују клети" и Apyre 
Я<андарми се нису могли наЧУДИ-Нl, али нису смјели интервенира-rи 
јер су нас водили официри.. О свему томе је писало у дневнику 
"Политика" 28, 29, и 30. маја 1939, године под насловом на пет 
ступаца "Хиљаде С'Iудената стављају се отаџбини на расположење", 
Објављене су и четири фотографије. То није прошло незаПa:iкено 
ни са стране фашиста-ЉО'1ичеваца који су у свом листу "Збор" на
писали да се у студентском дому ОРI'анизира комунистичка војска 
уз помоћ управника проф. др, Кашанина, који је због тога био и 
ухапшен и замало и С1'ријељан, у току окупације, 

На крају, хтио би УI{азати на још једну al{ТИВНОС·Г београдских сту
дената, Ради се о свјетском студеагском конгресу у Паризу јула 
или aBrYCTa 1939, I'одине, На том lЮНI"ресу главни говорник и opra
низатор је био Иво-Лала Рибар, а поред љега још и Борис Кидрич, 
Алеш Беблер, Павле Савиh, Мијалко ТоДоровић, Перо Ивковић и 
многи други СIуденти из Београда и ЗаI-реба, Сви кој!,!", смо тамо 
били, код повратка у домовину, добили сJl.Ю бројну илег"а'лну лите
ратуру, која је била маскирана као романи и коју смо донијели 
у домовину и ставили на располаI"ање ПQ1{рету .. 
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ЉУБИВОЈЕ ПАЈОВИЋ 

о студеllтСКllМ CiiipY'lllll/lt удру:нсеЊllJltа 

)Келео бих, пре свега, да ун:юкеи да постоје бројна документа која 
товоре о раду стручних С'I'уден'ГСКИХ удружења на укључивању 

студената у научни и наСтавни рад на Београдском универзитету 
током периода 1934--1941, Мислим да је познато, да су на сван:ом 
фаЈ~У лтету БеOI'радског универзитета и скоро на сваком одсеку по
СТОјале стручне студентске организације ПОД општим називом: струч
на студентска удру:ш:ења, Ради подсећања, поменућу да су на Пољо
привредно-шумарско.м: фш{ултету постојала и Удрулсења студената 
aгpOH~Ma и Удруж.ење студената шумарства. На Правном фан:ул
тету ]е било Студентска праВНиtlКО друштво, а на Техничком фа
н:ултету су, колико се сеЋам, постојала Удру:ж,ења студената I'pa
ђевинске технике (УСГЕТ) н Удру:жење студената машинске технин:е 
(УСМЕТ). На Медицинском факулrе1·У је радило Удружење студе
Ha'~'a меДi'Щ~1не, Нисам навео сва удру)кења већ сам, ради илустра
ЦИје, наБРОЈао само неи:а од '1'ада ПОС'I'ојећих. 
у времену од 1934, па до 1941, године, одвијала се веома жива 
политичн:а борба између студена'I'а н:оји су припадали разним поли
тичким странкама и покретима, Тако, на ПРИћIер, студенти марн:си
с-rичке и КОћ·tУНl1стичн:е оријентације, познати под називом "Народни 
студенти" у поменутом периоду водили су, у сарадњи са студентима 
припадницима левих, опозиционих располо:ш:ених групација Iрађан
СIП!?, странака, веома )киву, И често веома жестоку борбу за избор 

СВОЈИХ кандидата у Управе СIРУЧНИХ студентских удружења са 
основним циљем очуваља аУТОНОl\шје Београдског универзитета" 
Посебно бих нагласио да су се крајем 1939, године, са малим изузе
цима, готово сва стручна студентсн:а удру:щ:ења нашла у рукама 

опозиционих политичких I'рупација где су чланови CKOJ~a и остали 

припадннци "народних студената" ВОДИЛИ I-лавну реч .. Реакционарне 
снаге ван Београдског унивеРЗИlеr-а износиле су оптужбе да кому
нисти хоnе стручна и С'Iудентска удру:жења да претворе у поли
ТИЧIШ -rела која се злоупотребљавају за политички, а не сr-ручни 
рад, Као одговор на ове оптужбе студенти комунисти и друr'и опо
зиционо оријентисани студенти, претворили су своја удружеЊi:l у 
права жаришта С'I'РУЧНОI' 11 научноf' рада, )КеЛИl\1 да укажем само 
на најважннје делатносн[ ових удружења као што су: расправе 
чисто стручних пит-ања веЗаних за најан:туеЛННја научна достигнућа, 
уз учешће многих професора, доцената и студената; укуључивање 
студената у I'рупе за учеље ради припрема за испите за наредне 
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испитне рокове; научне расправе у оквиру дебатних група, уз 
учешће студената, професора, научних и политичких раднИ[<а, са 
и изван БеOI'радског универзитета, на разне теме у оквиру којих 
су се одређивала бројна питања која су у суштини изражавала 
најнапредније ПQI'леде у области филозофије, идеологије и поли
"Iике, Тако, на пример, у оквиру ових дебата, расправљена су ПИ
'I'ања да ЛИ је постојање приватне својине НУЖНОС'I' или зло, гово
рило се о Облици~а и карактеру приват~е и друштвене својине, 
о односу СОЦИОЛОГИЈе и политичке еКОНОМИЈе, о карактеру социјалне 

политике и социјалне медицине, о организацији производње, као и 
о друштвеном карактеру зана'IСЮ1Х, земљорадничких 11 других за

друга, Посебно бих ун:азао на чињеницу да су у оквиру Ових дебата 
студенти излаr'али и своје стручне радове на разне теме у којима 
су износили и своја научна О'I'I<рића и иновације из области етно
логије, природе вируса, психологије, социологије, фИЛОЗОфије и др 
Исто тако, узгред напомињем, да је у току ових дебата, врло често 
Долазило до занимљивих расправа са многим професорима, који су 
ПО многим питањима имали реакционарна глељilШ'Iа, као што др 
Слободан Ј овановић, др Слободан Драшковић, др Петар Ћорђевић 
и друr'И, И, најзад, напоменуо бих да су се стручна студентска удру
:жења прихватила да раде на штаипању и умножавању уџбеника, 
приручника, скрипти и предавања у сарадњи са професорима, до
Центима и асистентима, 

Мислим да би било неопходно потребно да се интердисциплинарно 
обради тема "Београдски универзитет у процесима привредног и 
ДРУШIвеног развоја СоцијаЛИС1ичке Републике Србије и СФРЈ у 
периоду 1945> и 1985. година, са пО!'ледом на период до 2000 .. године" 
Овај предлог бих образло:жио простом чињениЦОМ што се у последње 
време доста често говори о УlS:ључивању науке у процес борбе за 

остваривање привредног и друштвеНQI' развоја СР Србије, Са )каље
:љем ИЗНОСИМ податак да у предлогу Резолуције за остваривање 
политике привредног и друштвеног развоја СР Србије за период 
1986-1990. година. Нигде нису поменути, ни на једном месту, Уни
веРЗИ'Iети у СР Србији, а да је само на једном месту поменута 
Српска академија наука, У склопу овО!' преДЛOI'а скренуо бих вашу 
пажњу да је ЦК СКЈ, недавно, на 2З-ћој седници, донео своје 
ставове о оствариваљу политике привредног и друштвеног развоја 
и c'I'ao на С'1ановиште да треба у оквиру радних организација и 
сложених организација удру)кенш' рада да се образују наУЧНОИС1'ра
ж:ивачке јединице, Ово говори, да је још једном дошло до израза 
схватање многих политичара да HaYI<Y, а са :љом и Српску акаде
мију наука и Универзитет, стави на маргину друштвених збивања, 
Моје је l\1ишљење, да је ово још један доказ да је однос према 
науци код нас доведен до апсурда, а 'Ј'ако не треба и не сме да буде 
Моја доста насумице набројена сеЋања на Беor'радски универзитет 
у непосредној борби пред сам ра'!', мислим да показују љегову cHaIY 
и значајно место за које се изборио својим напредним, научним 
идејама и борбеношћу. 
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ХИЛМИЈА ХАСАНАГИЋ 

Подсећања* 

)Келим да' подвучем сеnања ноја сам изнеd у књизи: "У суровој 
школи",. Писао сам је са позиција редова -' борца студеитс!ш!' 
покрета од 1937, ДО 1941. -године.: У њој су изнети ДQ:iкивљаји и 
догађаји које СМО ми у то време преживљавали на Бео!'радском 
универзите'rу, lюји су нас практично одмак гурнули у ус'rэиак- и 
у револуцију. 
у ТИМ сећањима оставио сам на неки начин поруку, да смо ми 
млади студенти, као народни студенти, били васпитавани н:роз све 
акције и да СМО израстэли: из дана у дан, челичиJiи се и убрзано 

сазревали, сазревали за догађаје који ће наступити после капиту
лације Југославије. 
Писао cal\'t углавноы о раду студената у Студентском дому Београд
ског Гајрета "Осман Ћикић", и истакао улогу Рифата Бурџевића 
- Трша који нас је вајао l{ао народне студенте (посебно Санџака 
и Црне Горе, а затим и шире) и под чијом СМО руком МИ изводили 
све акције и израстали у њима, А кад је дошао моменат за поди
зање устанка и револуције, ми васлитаници и акпIВИСТИ Београдског 
СIуден'I'СКОГ покрета нисмо имали да бирамо другу алтернативу, сем 
да, у огромној веli.ини, сгаиемо у прве' борбене редове под заставом 
КПЈ међу оних 01<0 30000 чланова СКОЈ -а и 01{0 12.000 чланова 
Партије, и личним примером покаж:еi\IO КШШ се треба БОРЈПИ н 
гинути за револуцију и слободу свог народа 

• TeltCT РСДllrопа.'Ш IJCAaJ(Цlljn, 
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1 
МИЛИЈА СТАНИШИЋ i 

о llайредll0.ll' сiiiудеlllllСКО.llt йокрешу llа 

БеоградСКО.llt. УIl11вер'1ltluеiiiу 

Наша је ИСIориографија уложила приличне напоре да ИС'I'рa:iюr и 
обради напредни студентски покрет на БУ, Са c-rановиш'rа потреба 
нашег преДС'I'ојећ.ег рада у обради тог значајног сегмента југословен
сн:ог револуционарног покрета било би неопходно дати кри'Гичку 
оцјену досадашњих објављених радова на ову тему" Потребно би 
било, даl\:ле, утврдити која питања до сада нијесу довољно обрађена, 
и КaI{ав је био научно-методолошки ПРИСIУП у обради ове иначе 
сложене друштвене појаве, 

ПОСl\штрајућ.и у цјелини до сада објављене радове, запа:ж.ају се 
двије крајности у обради студентског покрета на БУ. Прва крајност 
је у 'Јоме да се умањује УЛOI'а овor· покрета на јуrословенској сцени 
односно да се њеl'ОI::lц снага и дјеЛU'l'НОСТ не прикаЗУју онаКВИЈ\1 
какве су биле у историјској стварности, Довољно је са1"lЮ поrледати 
слику (преr..лед) орrанизатора yc'raHKa и рун:оводеnег lшдра прве 
rодине НОР-а у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Маке
донији, Војводини, Санџаку, Косову и Далмацији - и тада nе се 
само из те чињенице мапи да извуче закључак о веш,'1а истакнутом 
мјесту и улози БУ у јуrословенском револуционарном покрету, Раз
ло!'е за умањивање улоге БУ треба, по мом мишљењу, тралппи у 
ДО!'1"llПтској свијести, која се држи доктринарних схема и ПОIцјењује 
уло!-у ингелиr'енције у народној револуцији која је ИЗ130ђена у јед
ној привредно и l(УЛТУРНО заосrалој земљи. ДРУ1.а крајност мето
долошке природе orледа се у томе да се студентски покрет на БУ 
проматра прилично издвојено од револуционарнО!' раДНИЧIЮ!' покре'I'а. 

ГлеДИШIа једног броја писаца знатно су обојена ондаШЊИiII нашим 
младалаЧКИ!l'1 РОМalПИЗМОМ, у којем се повремено испољавао и аван
l'ардизам интелигенције, Међутим, C'IBapHOCT је БIlла друкчија: сту
дентски покрет је стасао у оквирима и на про!'рамској платформи 
револуционарнО!' радничкО!' покрета Ју!ославије - н 'Го му је да
вало непресушну СНЗIу, Сматрам да обје ове крајносн! -rреба ОII{ЛО
Нl1'IИ јер нас воде на криви пут. 
Ако желимо да студентски покрет на БУ цјеловита. и објеКIИВl!-О 
прика:rкемо, тада се мора попи од чиљенице да таЈ ПОli:рет НИЈе 
чинила само оно ш'!о се ДOI'ађало овдје у БеOI'раду, На БУ школо
вали су се сr-уденти са О1Ш двије трећ.ине територије Југославије 
Природно је и ЛOI'ично да се снага студеНТСIЮ!' покрета преливала 
и исказивала на читавом TO!l't простору, Студенти су били у родном 
крају не само пропаr'а"1'ОРИ идеја и политике КПЈ већ, истовремено, 
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и организатори маса у њиховој револуционарној борби,_ Стога је, 
сма';рам, не мањи значај дјела'l'НОСТИ студената "на терену" од оне 
овд]е у Беor-раду" Зато би обради те димензије студентског покрета 
ваљало поклонити већу пажњу, 

Са научно-меТОДОЛОЩl~ОГ СI'ановиш'та је значајно да се студентски 
покрет изучава као JeД~HCTBeH процес. Масовни револуционарни 
покрет на БУ ИЗlра~ен Је у периоду 1931-1941, године, као про
ду:нсетак борбе раНИЈИХ lенерација студената Овај десе'I'OI'ОДИШЊИ 
период може се на основу ИС'I'оријског тока догађаја подијелити на 
три етапе, Прва ет'аnа је вријеме кад су постављани чврсти темељи 
cTYl!eIOcKoM ПОКl?еlУ (1931-1934, г,). Тада се он појавио громко и 
на ЈугословеНСКОЈ сценИс Дру,а е7аnа (1934-1938. г,) је вријеме кад 
се под непосредним руководством комуниста изграђује раЗI'раната 
структура студентског покрета, који тада обухвата све прогресивне 
студентске снаге. За ову етапу је карак-геристичан веома успјешан 
рад комуниста - .студената на стварању чврсте, раЗl-ранате и ела
стичне организаЦИЈе студентског покрета, Креативност ових младих 

људи - ЊИХОВа ПОЛИтИчка ширина и гипкост - била је и остаје 
?а ди~љење Tpeha е7'аnа (1938-1941, г,,) се посебно карактерише 
ЈОШ ТЈешњим И организованијш,1 повезиваљем са радничн:им, покре
том у БеorраДjf и са борбом револуционарно-демократских снага у 
земљи РаЗУМИЈе се, 'Х'о се могло одиграти како због тадашњег 
општег успона КПЈ тако и због крупних успјеха ct-уден'1СКОГ по
крета у претходном периоду У овој етапи организација КПЈ на 
БУ се ?масовx:rла. Све. у свему: студентски покрет се развијао по 
узлаЗНОЈ ЛИНИЈИ, !сао ]еДИНС'I'вен процес чије етапе нијесу једна од 

друге реско ОДВОЈене. Све три генерације студената о којима сам 
rОВОРИQ заслужне 'су за изградњу С'I'УдеН'ГСl{QГ покреЈ'а" 

У нас на жалост :није довољно увријежена пракса да се пише и о 
ли~ностима, а не само о збивањима, Међутим, научном обрадом 
П?Јединих истакнутих ЛИЧности доприноси се цјеловитој обради и 

ВЈерном приказив~њу историјских догађаја. Стога треба hactoja'I-И 
да се интеНЗИВНИЈе настави са обрадом личности истакнутих сту
дената - бораца, и том настојању да-ги подршку, 
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БРАНКА ЋЕРИЋ-ВУШКОВИЋ 

Сећање на студеmиски покрет!) 

Матурирала ca!l-I 1930 године, Исте године уписала сам се на Фи
лозофски факултет, Одсек за германистикуо Покрету сам пришла 
1932. године и, искрено да признам, више сам се бавила марксизмом 
и лењинизмом него својИ!'I-I студијама, -т-ако да сам остала на студи
јама читавих осам година, 
Како сам пришла покре'I'У не бих 'I'ачно знала да ка:жем, али је 
он :на факултету почео да о:ж:ивљава негде, отприлике, школске 
1931/32 .. године, када су Бране Јевремовић, Војин Курrовић, Стефан 
Митровић и Милован Ћилас основали прве nелије на факултету и 
обновили рад прекинут "обзнаНG:l1", Онда се почело радити и са 
девојкама, Могу рећи да СШ\'I била врло погодно земљиште за ши
рење 'Јакве идеје, јер :ми је отац, 11ан:о официр, био јако напредних 
погледа и ја сам читајући љегове дневнии:е из paI'a. јер он се из 
љега није вратио, мorла да видим да је био присталица покрета и 
да је у самом рату писао и осуђивао оне који су "направили 'IY 
светску l{ланицу", како је навео у дневнИI{У, "да би неколико капи
талиста напунили своје џепове, и да после рата сваки пошген човеl{ 
треба да буде социјалиста" - -гаи:о је он говорио у дневнику. Ето 
1'0 је, l\южда, био теl\'Iељ .. 
Мајка је била јaIШ огорчена сгањем после рата, јер смо, и поред 
ТОЈ'а што ми је отац страдао у рату, што је носилац Карађорђеве 
звезде са мачевима, БелО!' орла са I\шчевима Н пуно других ОДЛИКО
ваља, чеl{8ЛИ :на реrулисање пензије 11 месеци, без икаквих прихода 
И врло тешн:о :живели .. 
Е, то су били Iеl\-Iељи, Наравно, ја сам на фаКУJl-rеI-У почела, одно
сно продуж:ила да се дружvп.-х са својим друштвом из УЛ{Ј'ща,_ То 
је био, поред Брана Јевремовиnа и Митре МИ1'РОШ'1n и Војин Курто
внn, са који!'.'! је пос-гојала и једна сен-гиментална веза, а r-лавни 
пропаr атор је био баш OH~ И, мо:љ:да, без њеI'а, ја не бих знала како 
и шта, тек ја сам осен'rла да припадам покрету, а све време сту

диј а саћ'! била у њему и у љему радила, 
Орrанизовала нас је прво Митра и те прве ћел:ије су биле - Ду
шица С-гефановић, Зора Ннколајеви1i, н:ојој I'убим траг, Митра Ми
тровић и ја, Прорађивале смо марксистичку литературу приликом 
сваког Састанн::а Састајале С1\Ю се на разним местима, махом код 

1 Сеlшње дато ]lсторJljСIШ1\l арХЈШу Београда 27. септсмбра 1983. гоДинс. Сеllаљс 
ПРlшреМllла 11 СIIш\шЛа I\-IЈШСI!а I~aAoj'J1III, а штампа се у оп ој ЮЫIЗII УЗ саглаСIIОСТ 
другарице Брщше ЋеРllћ~lJушltОnl1l1 
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Ду.шице Сrефановић, јер јој је мајка била Драга Стефановић, ко
мунис-га, а отац Лаза Стефановиn, који је боравио у Москви, у то 
време, и :МИ СМО то знали, То је за нас била КОl\Iунистичка елита 
ДраХ'8 је радила још и са Димитријем Туцовиhем 
Прихватали С1\Ю СВС ШТО је било одлучено у ПаР-'lији И све то смо 
и спроводили. 

Поред рада у ћелијЗЈ\Ш и обрађивања шнературе II изградље, :ЫИ, 
скојевци, учествовали СМО и у свим l\шнифеСI'эцијаМ8 против владе 
режима. Демонстрације су биле врло честе, ИСТО као што су међу 
радницима били, у -то вреЈ\'Iе, стални штрајlШВИ, Те демонстрације 
су растериване по улицама шмрковнма Долазило је и до јачих 
демонстрација у зr-ради Правно!" ФакултеIЭ, т'Де СМО проводили цела 
дан и нап. Било је ДОВОЉНО да се само пусти парола - СВИ на 
Правни у 10 - и Ј\Н1 се сви у аули окупили, др:ж:али су се зборови, 
I'овори.ли су поједини друговИ, Онда би смо прешли горе, на спрат, 
закључали факултет и продужили протеСЈ. 
Повод за прве демонстрације бнло је наређење MlIhhc-rарства про
свете да се сви С'rуденти морају УКЉУЧИ'I'и у неко спортско, фискул
турно удру;кење, А сва фискултурна УДРУЛi:ења, сем Сокола, који 
се није могао фашизирати, била су фашистички настројена, Ми смо 
1'0, наравно, одбили и у знак протеста деЈ\ЮНС1рираюс Одједном је 
неко отворио прозор и бацио С'Iолицу, а затим и клупу н:роз њега, 
Ломила се, пуцала су стакла, Доле је, наравно, од:\шх дошао кордон 
полицајаца Затворили су пролаз, Провели су сами читав дан и 
ЧИIаву НОn у Сlудентском парку - агеННl и полицајци - а ми 
смо унутра демонстрирали, викали с прозора, избацивали пароле: 
"Доле диктатура", "Доле Пера )Киви:овић" н -гд. Чували смо про
фесоре као таоце. Једна група студенаI-а је увек била поред њих 
да лепо, У'"пиво разговара и пази да на нею,! начин, случајно, не 
оду. Јер, они су били гаранција да полиција неће уnи и да '1'а1\:О 
неће бити повређена аутономија УнивеРЗИ1'е'га. Послу.житељи су нам 
добацивали хлеб, Тако смо се хранили _ Није било више ничеI'~ Онда 
су нам искључили воду, Чини ми се, али нисам сигурна, искљу
чили су и светло_ Тако смо провели цели дан и ноћ, И СУ'I'радан, 
Негде по подне, ја не знам у н:олико сати, око 5-6, провалили су 
полицајци са револверима и тиме нарушили аутономију Универзи
тета, Пред улазом су чекале "марице", почела су хапшења, На 
једном столу давали смо податке о себи' За l\'!еие је неко рекао: 
"Ајде кући", а затим, одмах "шта купи, то је напредна С'Т'Уденткиња 
у за'l'ВОР" - и стрпали су нас све у затвор. 
Имала сам срећу да l .... Уе је један рађа к, професор универзитета Аћим 
Стевовић, чија ћерка је исто била у покрету, Цица Стевовић, својим 
утицајем извадио из затвора, тако да сам дошла кући, пред другога 
судију - пред своју :мпјl{У, lсоја је идеологију прихваПlла, али није 
мor-ла да прихвати и чињеницу ца јој једина ћерка борави у затво
рима Говорила је да је довољно дала за опш-r-у сгвар - свш·а 
мужа и храниоца - и да не би :ш:елела да да и ћерн:у. 
E'IO, тако су СI-ално изгледале те демонстрације Следећа је била 
1сад су убили Мирка СрзеI-пића, На њој нисам учествовала директ
но, једино после, на Мирковој сахрани, која је била под сталном 
н:он-гролом полиције 
Даље су биле демонстрације поводом комеморације Ђорђу Јоано,:, 
вићу, професору, доктору Ђорђу Јоановићу, који се бавио исrра
живањем река Љегово самоубиство с] авља се на терет краља Алек-
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сандра, Што је било између њих, не сећ.аы се. Нешто му је било 
замерено од стране Двора и - он је извршио самоубиство. Доктор 
Шаховић је држао предавање о њему а ~IИ, Сlуденти почели смо 
да деl\IOНС'Iрирамо, да ЗВИ.ЖДIIl\IО, па сыо га онеыогуnили да даље 

говори, јер смо сма-грали да се н он, у неку руку, борио за тај 
положај на фаКУЈIтетуо 
Удружење ivIедицинара је било јако левичаРСЮ'I настројено 1I орга
низовало је, за студенте свих факултета, предавања из социјалне 
медицине, која с~ю скоро редовно посећивали, Ту се нарочито ис
-1ицао Ках-анић, који је био и председник Удру:ш:ења медицинара 
Он је био један врло фини човек и пш-инуо је, како сам чула, за 
време paTa~ 

Радили смо 1-1 на скупљању среДСIава за Црвену ПQ;l,юћ, Средства 
су била намењена делимично за ш-r-аi\шање материјала и за одр:;ка
вање, а друго, за слање naKeIa У казнионе, у l'v1ИlРОВИЦУ, УI-лавном 
Ту Црвену ПОЈ\юћ скупљали Сi\Ю нешто од прилога студенага, а врло 
чес'Го смо и искоришћавали све ыанифестације, спе симпозијуме н 
састанн:е на фаКУЈпеЈУ. лен!, кад се за време паузе продавала ли
мунада. Тако смо на УчитеЉСlСОМ lCOHI'pecy, одржаном на 'Iадашњем 
Правном факулте-I-У, МИ, С'гуденткиње, продавале лимунаду. 11 доби
јени новац слале Црвеној помоћи 
Била је једном, сећам се, излож:ба пчелара, l'де су били излшкени 
сви производи пчеларс-т-ва - восю{, разноразни Ј\тед - Ј[ МИ смо их, 

доле, у аули факултета продавали н добре паре зарадили И то 
је све било за Црвену помоћ 
Али, OIСО ОВOI' сакупљања новца, између себе, сећам се једне згоде 
са Бранком Ћурђевим, који је онда студирао историју, Ј а сам СКУ
пила извесну суму, колико се сећам 173 динара, и однепа БраНlСУ 
Ћурђевом, који је ИС'10 СI\:упљао и требало да даље проследи новац 
Узгред ми он каже: "Јеси ли говорила са оним својим познаником 
Катанићем са МеДИЦИНСIСQI- факултета да ли бих ј а :I\1ОI'ао да одем 
тамо у мензу", Рен:ох: "Баш ћу I'ОВОРИ-ТИ, још га НИСЩ\-I срела" -
разговарамо даље. а он мени: "Па пожури, знаш lШlСО је, ја сам 
се посвађао са оцем" Јер, њеl'ОВ огац је био свеШI,еник и није 
дозвољавао да му син буде lсомуниста, па l\'1Y је УIСИНУО издржава
ље" "Ја трн дана нисам јео", проду.жава Бранко. Кад сам ја видела 
зло. рекох: "Слушај, 'ајде да се вечерас нађемо и одемо у мензу 
на вечеру". Одем са њим у мензу на вечеру t нађем Катанића и 
пораЗI'овараI>-I са њим. Он r-a је одмах примио, јер су тамо келнери, 
који су ПОСJlУЈкивали, били све сиромашни студенти, и они су за 
-10 добијали бесплатну храну. Каже: "Добро, нека дође cY'I-ра" "Ма 
добро, али да ли би могао, можда, и вечерас да се упозt:Iа c~ радом 
преко друr-их студена'Ја" "Може, може", lсаже Катанић, Јер Је видео 
о чему се ради и пошаље нас yhy-r-ра Уђемо i\Ш у мензу и сре1'немо 
-тамо неке друr-ове, Чини ми се да је тамо био неки Лабудовнn, са 
ФИЛОЗОфСli:Or фаКУЛ'1'ета, књиж:еЕНОСТ је студирао" Поручили смо 
вечеру, он донесе две, које је Бранко Ђурђев таквом БРЗИНОil-l СМ0-
тао, а уз '1'0 појео још и читаву корпу хлеба, . 
Када сам му предавала сан:упљену помоћ. и када МИ Је рен:ао да 
није јео IрИ дана, рекла сам му: "Па добро, од тих 173 узми 3 
динара н lСУПИ погачице, па једи док не одемо у мензу и док се 

у њу не учланиш као келнер Он Ј\-lе је увређено погледао н рекао: 
"Не говори rлупос'I"И, како би ја то могао", Само што се нисмо по
свађани збor тor'а Ипак, све се добро СВРШИJlО 
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Како је новац Црвене ПОIllОћи највеliИм делом ишао у Митровицу, 
у облику пакета, помоћи у храни, али у исто време и достављања 
разно!" материјала једнога дана нађе нас, неколико ДРУI'арица, на 
и:орзоу, Јде смо се увек окупљали н т'де су се углавном заказивали 

и свн партијси:н саС'lанцн, де:ЫОНСI-рацнје и тд. Мама Марн:овић и 
УПlпа иас lюја зна да прави неке колаче који се не пеку, Ја се 
ОД:мах јавим да знам да направим врло леп марципан, Издиктирала 
сам ;\-IY шта све Iреба да купи. Дао ми је адресу где треба да дођем 
н 10 направим У заи:азано врећIе чекао ме је са свим Џ1М материја
лом и ја Cal\I правила разне лепе н:олаче од l\'шрцилана, - брескви,,:, 
це, шљиве н шта ја знам. Врло лепо сам направила и обојила да 
су Ј.!зr-педали као посластичарски, а у ствари унутра су они сн:ри

вали, завијене у сrаниолу, мине од оловки које су даване људима 
у l\ЈIитровицн, нарочито онима који су били У самици .. ,Јер, првих 
:'IЈесец дана, или по казна, осуђеник је морао да буде у самици; 
Било је страшно r-еШIШ издржши 10 без штампе, без читања, без 
писања, без нчеr а._ Е, за то смо им Достављали мине: 
А друго, Мама Марковић 1\IИ је показао да је он већ спреr.пю пуно 
СЈварн И, међу остаЛИЫI:1, и барена јаја< А -га барена јаја су се 
слала ·хако што се прво направи једна ,нала рупица са једне н са 
ДPYH~ схране, :ilНШО се раЗбије да се l-IСТОЧИ садржина јаја. Добро 
се испресавија ЈЈ С'Ј'авн у станиол, невероватно изr-леда, читав ма
теријал из "Пролетера", рецимо, Тај "Пролетер" је у Бечу штампан 
1-Iа цигарет папиру - флнс папиру - II тај папир се завијао и 
СЈављао у јаја. Онда се одозго налије мало беланцета и полако се у 
води кува да би се створила маса од беланца И преко тor-а се стави 
мало љуске од јајета - l{:ао прсла јаја, тако изгледају 
Затим - КОЦIса шеhера Невероватно ИЗI·леда, али у једној коцки 
шећера која је садржала, отприлике, две-три, н:оцке,. јер како се 
шећер секао, понекад, су две-три коцке ОС'I:а]але заЈедно, и онда 
се те !юцн:е издубе и 'I"y се добро испресаВ:Ија стотинарка или чак 
хиљадарн:а, цела новчаница, и - одозго се стави шећер,_ Затвореници 
су тим новцем потплаћивали страж:аре, онда су им куповали цига
рете и друго, Ето, и то је био један вид нашег рада у покрету 

Црвене помоћи .. 
Ово се радило у нечије!l'1 стану, не сећам се ЧИЈем и I"Ae. Био Је 
то стан неког радника, на мансарди, Нашао Ј·а је Мама Марковић_ 
Ја СШI,'I се увек 'I·рудила да приликом таквих састанака зан:азаних 
у непознатим становима заборавим што пре и и~tе и све остал.о, да, 
ако би једног дана била ухапшена, а владала Је конспираЦИЈа, ~ie 
бих МOIла рећн ни Ј-де Ct.lM била, Била су то правила конспираЦИЈе. 
Да би се на неки начин олак~ао полож:ај сиромашних CTYД~HaTa, 
осниване су разне мензе, у КОЈима се врло Јефтино могло ]ести, 
Једна је била, како СЮir је поменула, Удружење медицинара, а друга 
Општа студен'тска менза Кш{О је дошло до љеног оснивања ~e 
знам али знам само да се она налазила у просторијама АкадеМИЈе 
HaYK~_ И знам да је Драга Стефановић била благајник, набављач, 
или Tt.lKO нешто Свакако је имала неку функцију. Ту СМО врло 
често свраnали да једемо и ми који нисмо били стални абоненти 
мензе Али, l-лавно је бина да смо се ту окупљали. док нас нису 
раС'rерали, кад су видели да је ту летља комуниста, да Је то, у cTBap~r, 
на легалан начин, окупљање студената ван. факултета. Кол:ИlЮ Је 
т-рајала та менза не сећам се, Знам само да Је била c-геЦИШ"l-е СВИЈУ 
l-tac н право I1IеСI о за договор 
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Негде 1934. године, мислим, почело је омасовљавање покрета.. Тру
дили смо се да искористимо све леr·алне МOI'уnности За рад и про
паr-анду .. Други вид омасовљавањСЈ. покрета био је рад са радницима 
у коме ја нисам директно учеС'Iвовала, сем дељеља летака_ Тако 
смо једном, добро се сећам, добиле летке ја и Зара Нин:олајевић, 
негде у близини Дома армије. Донијела нам их је IМИI'ра~ Летке 
смо ставиле у ташну .. Директива је била да се лепо Обучемо Ј[ ИЗ
гледамо као О'Пlене госпођице, lшје шетају увече, Добиле смо да на 
Дорћолу раздели!'lЮ летке, негде под врата неких иаЛЈ!Х занатских 
радњи, па око Ремизе, око централе, да ах радници добију. Свуда 
где су се радници сакупљали растурали C!lIO леl"Ке. Тога дана је 

у року од три четврти сата, lШЛИlШ је r-рајало делење летш{а, а 
није смело да "Iраје дуже, цео Ееоr-рад био преплављен тим леЦИl\Iа 
јер, сви су их у нсто време примили и у исто време разделили на 
разним реонима, То је био позив на борбу против диктатуре, ДH~ 
ректно дат од Централног I{Ql\!И'Iета,_ Ја сама летке нисам i\югла ни 
прочитати, ;l,юрала сам да их све разделим" Уосталом, није било 
важно да 1\IИ зна:illО ш-rа је унутра, већ да радници знају ш-та је 
Те, 1934 I'одине, почело је Ј1 организовање младих студената 
бруцоша, Ми смо махом радили са женама које су пристизале из 
унутрашњости на факултет и које је требало придобијати за покрет, 
Било је решено да се прво оснују симпаlизерске hел.ије у којима 
ће се по угледу на партијски рад, на скојевске ћели]е, по четири 
њих држати, а Свако ће од .нас имати једну такву ћелију У, којој 
ће врши·п! пропаганду и КОЈа ће lшсни]е да ррерас:те У СКО,lевску 
орr-анизацију_ Сећам се једне такве т·рупе у !ЮЈО] ]е оила Нађа Игу
мановић, Јулија Мариh и Вера Касапиh 
Користио се сваки моменат за пропаЈ-анду, Тако Ci\,tO на дан 8. марта 
искупили неке младе студенткиње из Чачка (међу њнма се сећам 
Милке Минић), па смо им одржали предавање о жени у прошлосrи, 
жени данас и ж:ени Кalша би требало да буде у будуhности и да 
се бори за своја права, ... 
Налазим да је интересантна још једна од мо]их аКЦИЈа док .Још 
нисам била позната полицији и када сам више слу:жила да склањам 
материјал КОМПРОМИ·I'ованих другова .. Једног дана долази Војин Кур
товиn код мене Н ка:же да би требало да пише упутства за рад 
студената lшји се за време ферија враћају у родни крај - и:ако да 
раде ако су на селу, са сељаЦНl\,~а, опширна YnY-ICT~a за рад у граду, 

са интелектуалцима и I"ИмнаЗИЈалцима" АIШ остаЈУ У Беш·раду 
шта би требало да раде у њему Пошто је; њеЈ:ОВ ру~опис био ка
раК'IеРИС1'ичан и познат полицији, заl\o~ОЛИО ме Је дa~ Ја то урадим. 
Ја сам, дакле, писала та упу-rс"Гва и .Једног дана дооила дирекпшу 

да их предам. Речено ми је да ?де1'l'1 на СлаВИју,. У 30РИНУ улицу, 
да понесем црвену оловку у леВОЈ руци, а у деСНОЈ да др.ж:им "Оши
шаног јежа" и да ће наиnи један ДРУI'. који .Ве ме питати да ли 
знам l-де је улица, не сеnам се више ко]а, а Ја одговорити - "На 
Ава.ли" То је била лозинка, 
Ја сам отишла тачно на време, како је договорено. Пре тога сам, 
на подневном корзоу у Кнез Михајловој УЛИЦИ, срела једног колегу 
који је с'гудирао ШУ1'lШрСКИ ИЛИ пољопривредни Фш{ултеr, па смо 
мало поразговарали Нашла сам се и са још неким друr'овима, а 
онда се извинила и рекла да )курим" Тако смо се растали, Седнем 
на 'IpaMBaj и одем на Славију, изађем тамо и тачно У. заказано 
време С'IУПИl\I у 30РИНУ улицу са црвеном оловком у лево] и "Оши-
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шаНИl\1 је:ЖОl\1" у десној РУЦИ, Идем - а у СУ,срет мени иде Цимер, 
I'ај мој друr', IJ смеје се И онда ;\'Iе пита Iде 'Је та и та улица, а ]а 
одговарам - "на АваЛl1" Онда праснеl\Ю у смех, Могли :С!\lО ~Be Т? 
ћушнутн једно APYI'Ol\1 лепо у џеп на н:орзоу, у Кнез Миха,lЛОВОЈ 
Сећам се још једне своје акције коју сам извела са l\Iћпро:н Ми гро.., 
Бнћ, То је бшIO HeI'Ae 1932, године, у пролеће, l\IИСЛИМ у апрцлу, 
Дан пре "I-OI'а дошли су Ђилас и Војин код ;'\'1ене l{уhи и ПИIали ;нс 
да ли СШ'lI спремна да изведем једно i}Ћачко дело, тако су се баш 
они изразили, 1-1 то немачком речи - Хелдентат, О чему се ради, 
питала сам, и они су објаснили да треба да се одржи нека свечаНОС1: 
на КоларчеВОi\I универзитету II то У знак сећања" нс: нен:и дr:ТУil1 
из царске Русије, l\IИСЛlIМ на рођендан цара - то ће анти, Треоало 
је да Митра н ја го раСlерамо сузавцеы, И МИ смо прис-r n;ле. 
Дата су нам УПУ'Iсгва да се лепо обучеы, што отмеНИ.1е, на]боље Ш10 
I1ј\IШ'lЮ Да се нашмш-ш:а;\ю, да ни мало не одудара:мо од осталн;,;; 
посенюца Прије ЈOI-а су нам донели сузавце, у аl\шула1\-Ia, I-?ИХ пет. 
Једну смо, за пробу, разбнли на Калемеlдану, l~aд нам их Је донео 
;\IOј l{опет'а са I'рупе Видак l\1арковић (погинуо Је у. :НОП-у). 
Оrишле Сј\IO на Ко.ларчев унивеРЗИIет rде се одржавала приредба 
11 rде се, l{aO прво, давала опера ,,)Кивот за цара". Лепо смо ушле l 
r ледалс, l\lеркале около,' Ту су били све сами Руси, рУСКИ. се гово
рило као да С1\-IO ушле у неко п?зориuне у Москви, Поред ОСIалих 
била су два наю,rнђурена I аРДI1.lска официра и Митра :МИ скрене 
Пa:fЮ'ЬУ да бн требало, евен-гуално, са њима да кокетнрамо да би, 
у случају неке I'Ужве, l\lOIле да се ослонимо на љих, 
Добиле с1tю врло лепа l\lec-r-a напред, негде 6-7 ред у парт:ру Ушле 
смо са ОСIалим Свака је нмала по две ампуле,_ И кад Је II1УЗI1ка 
била најјача, најјачн хоровн, у СШ\JQ:i\'l почетку, ми смо се пог~едале 

I! рен:ле: "Ајде сад"! Обе смо почеле да 1{рцн:аl\Ю,. да се онаЈ свет 
почео OI.;:peI'a-rи јер се С'IНI{ЛО ипак, чуло. Сузапац Је ~рзо .поче.о да 
делује, свет је почео да се дю,ке, а они на би:-ш, до КОЈИХ Је I-Щ]I{ас
није дошао питали су се ииа је, Прекинута Је и представа,,, а неко 
је од посеIилаца из пар'гера BI1J{~YO - ,,~a, пушћиљи гас. Онда 
смо и мн пошле напоље, и у ТОЈ гу}кви Ја сам згазил~ и ~pyгy 

ампулу Упутнле смо се I{а споредном излазу, Пош-го Је :a~, био 
затворен, а гас се све више ширио и .свет ~очео да "пла le , ми 
смо пошле низ неке степенице, Када Је насгало панично гурање 
мени се сломила висока ПО1петица јер нисам била навикла на ЊИХ" 
Неко је разбио прозор да изађе напоље, а ми смо се само ЗI'Ледале 

како би било да идемо?" У '1"0)\'1 се свет мало стншао, почели 

су ;;оново да се враћају на своја седишта у нади да ће се представа 
гiроду_ж:ип[, али смо ћ1Н изашле н разговара.ле :мало у аули са гap~ 
дероберкоi\t, 3а-т'ражиле смо 1\шнтнле, ДОСТОЈанствено, фино, сасвим 
полако, узеле смо ИХ 1-1 изашле напоље Када смо ~ошле. нешто 
даље од студентског паркића разлетеле СЈ\Ю се, ~рчеЬ,Иl\I I\ораком, 
c~aKa CBojoi l{ући Ја сш'l'1 своје циреле дала на оправку, а успех 
акције бно је ПО-IПУН - свечаност Је прекинута, 
СУ'I'радан одем lюд Митре, Новине су. већ изашле и у њима l{ратка 
НО'I'Ица о синоћњем догађа;iУ, Речено Је да су две амп.уле СЛОl\1љ~не 
If нас две смо једна ДРУГО] пребацивале да нисмо испу~иле зада'Iак, 
односно, да она дрУIа ни.iе своје а1 ... ~пуле сломила, l\1еl)~ТИll'I, они у 
новинама умањили СУ значај догађаЈа, а поред ТOI'а реI\ЛИ су и да 
се ПОЧИiНIOЦИ веп налазе у загвору, МИ Сi\Ю OlЮЛО ше'Iале и сме
ја/lе се 
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То је било моје ]{QМУНИС'rНЧКО крштење, Ја се н не сећам свих 
својих шщија МОЈУ само да поменем имена људи са lшјима сам 
била повезана и неке од :њих, Мој се рад углавном одвијао преко 
Митре, са Душицом Стефановиh, Зором Николајевиh и још пуно 
других, Ми смо :ш:нвели IШО велшш породица, осећајуliи за 'свакога, 
све личне бриге 11 невоље Није било раздора или свађа, сви СJl.Ш 
се лепо слагали Сећам се Рушке 10вановић, н:оја се касније удала 
за Вељка КУРI'овића, онда Леле Јојић, она није била на факулте'гу, 
али је радила и МИслим С'1радала у почетку paTa~ Па, Леле Ншшлнћ, 
Ужичанке, која је студирала француски .. Онда је ту била Јулија 
Марић, студирала је медицину, сада је лекар а и докrорирала је 
Затим, Нађа Игумановић, Вера и Анђа Кустудић, Мнлка Минић 
(Ј аюшвић се онда презивала), па Добри ла Карапанџиn а са хеl\-Iије 
и ДОбри ла Карапанџић и Милица Шуваковнћ. са фИЗИlю-хемије. И, 
Вукица Митровиh, радница, 1шја је често долазила на факултет; Па, 
сестре ГалогаЖQ, и још једна хемичарка, Лепа Лалош Чула сам 
l{асније; да су је ухапсили за време рата и страховито је :i\-I.УЧИЛИ. 
Није НИКDr'а одала Ј1 умрла је l\tученичком Cl'l-Iphy: Била је негде, 
мислим, ИЗ Славонског Брода, да Лепа Лалош, Онда Нада Марковић, 
Нака су је звали, И Јоваю{а Лилић, јако фина девојка, знала сам 
и љу и rbeHor" бра'1а Лазу Лилића, сарадника "ПОлни-ше" Други 
брат им је био у Бечу и у време када сам ја требала да идем у 
Беч на студије, рекли су ми да би -I'ребало да понесем за њега неки 
lIIатеријал, у коферу са дуплим Дном 
Била је 'ЈУ и маса другова, Ј а ћу их поменути l{ако их се сећам 
са факултета Рецимо, Видак Марковиh, са гермаНИСТН1{е И Вениа
ман Маринковић, оба попшула у НОВ-и Сећ.ам се и неког Мари
новића, Темпа, Брана ЈевреМовипа, са којим сам контаl\.тирала и по 
ужичкој линији Он је долазио често н код нас I.;:ући, често је и 
писао писма код нас, које је слао, измењивао, са бугарским дpyгo~ 
вима, јер је једно време боравио у Софији, код свот'а рођака, lшји 
је био у диплом"атској службп Ту је и Ђилас, ВОiИН на првом 
месту, па браћа Митровићи, Стефан и Ратко 
Са С-r-ефаном сам чак имала један мало тужаи, l\ЩЛО IШl\-tИчан до
т'ађај. Наиме, иJ'I-taлн смо под ц) историју ]Ј једно и друго, и полагали 
је. Сретнем се са ЊИi\I баш пред полаr·аље. нЕ, па" - кажем _ 
"С-Iефане, КОlIИl{Q си учио"? Каже: "Три дана". Три дана? Срам 
те било! Зар се национална историја три дана учи, ја Сам читавих 
пет дана радила" Одемо, н, нараЕНО, падн:емо 11 једно н друго, 
Онда се cehaM Сретена )Кивковића, био је на југословенској фило
лоr'ији, Ворише Ковачевића, Лабудовића, Сећаг.'I се Авда Хума, с 
наше ю"ьижевности Ј1 са ИСТОРИlе БраН:I<а Ђурђева, са МеДИЦИНСIШГ 
фаКУЈнеr-а Катаниli.а_ Дружила са:ы се мнш-о и са Јеврејима, ЦPHO~ 
горцима Па са медицинаРИl\Iа, којн су Ј[;\If\ЛН доста јш.;:у организа
цију, Од Јевреја се сећам браће Барух, била сам се са њима спри
јатељила, Павла Папа, па 30Л1ан Биро .. Радила сам са Момом Мар
ковићем .. Онда Момчила Цемовиliа, нарочито HeKor' излеТа у Смеде
рево, Iде је читава лађа била пуна наших СЈудената и где су се 
у Смедереву орr"аннзовале демонстрације, Ј а не знам више ПОВОДШiI 
чеr'а је то било, cai\lQ знаi\I да смо демонстрирали, ШG'rали и да нам 
је досадило јер није било ж:андара да нас терају. Вратили Cl\tQ се 
бродом кући, а на том броду било је и неIШЛИКО официра, 11 док 
смо на једном крају брода ИЗ све! гласа певали "Интернационалу", 
дотле су они покушавали, када смо хватали предах, да певају "Вшке 
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правде" Окупили СМО се око љих певајући све гласније И, они 
су морали да ућуте ми СМО били бројнији, Када смо излазили из 
брода, Момо Цемовић ми је казао: "Слушај Бранка, ти си ипак де
вој lЩ , неће тебе преr-ледати, молим те узми револвер"" Дао ми је 
један револвер, који сам склонила .. Нисам смела куliи да га ДРЈКИМ, 
али сам имала у свом германис'1ИЧКОМ семинару једну фијон:у у 
столу, под кључем, тамо сам га крила месецима" Сећам се врло 
добро и Слободана IIIкеровиliа, који је био веома активан. Дошао 
је у Београд после студија у Прагу, а био је мало необазрив и то 
СМО му замерали, Остављао је свуда материјал. Неки су га другови 
правдали да је то зато, што је он на '10 навикао тамо - могао је 
да чита "КШilУНИС'Т" у парку, И кан:о је много радио тако је и стра
дао" Јер, када су {'а ухва'гили, тешн:о је било издржати батине пошто 
је сувише много радио и сувише много ствари знао. 
Онда се cetJ81\t Војина Кртолице, па Воје Ракића, За време рата је 
био у ОЗЛOIлашеНОl\'1 логору у Норвешкој и чуди ме да је све издржао, 
јер је био плућни болесник, Дру:ясила сам се и са Петерностером, 
МИРIЮМ Бањевићем:, Све су то били другови са којима смо се сва
кодневно виђали и са којима смо некако сви заједно били као 
породица, Догађало се многа тога до 1936" године" 
Крајем 1935. и почетком 1936. ја сам изгубила партијску везу, јер 
су провале биле СlраХОВИ'I'е~ Мислим да је 'ту било и издаје. И то 
је ишло једно по једно Створи се једна веза, почнемо да радимо 
и онда се опет провали, опет се хапси. Знам да сам се Митри не
колико пута обраћала, а она !\ПI је рекла: "Знаш шта је, ја не могу 
сада, и ј а сам стално без везе" ЧИМ створим једну' везу оно све оде 
до ђавола", После сам ја, због језин:а, отишла у Минхен са још две 
друrарице Нађом Игумановић и Олгом Костић, удатом Стругар. И 
ту, у Немачи:ој, прекида се моја делатност, сем неких покушаја да 

се утиче на млађе студенте Iшји су били тамо, да им се објашњава 
Ш'I'а је фашизам, шта је национал-социјализам , ... Пшсушавале смо 
са Миланом Ђорђевићем, бра'ТOi\1 Јована Ћорђевића, који је радио 
доктора'!' на Техничком факултету, да образујемо нен:и марксистички 
кру:ж:ок са још неким поузданим студентима, али озбиљнијег рада 
није БИJIО. Једино сам једанпу'!' послала нека два чланка за лист 
"Сту ден'г", који се онда штампао у Београду и ТИ чланци су штам
пани, а r-ОБОРИЛИ су о поло:жају студената у НемаЧlшј" 
у Минхену саЈ\'1 била две шн:олске године да би најзад дипломирала 
у Београду јер сам била закаснила са СIудијама, а мај професор 
Тривунац био је решсционаран и противан сваком ПОЛИТИЧIШМ раду, 
а знао је и да сам ја комуниста па је врло тешко било код њега 
дипломирати Он је, уосталом, за време рата био министар просвете 
и својим чланцима веома се замерио комунистима због сарадње са 
окупатором и отворене пропаr'анде против НОП~а, После рата је 
С'I'рељан. У сваком случају, ја сам дипломирала 1938, године, јуна 
!I'1есеца, а септембра 1938, удала сам се за Ива ВУШl<овића који је 
радио докторат у Минхену, Били смо још годину дана у Хеден
хеим-у, у фабрици Воит, до избијања рата. Он је био 'ту на пракси 
и желео је да ОС1'ане што дуже, кал(е: "Крадем им занат'!" Кад је 
рат избио ја сам, наравно, одмах хтела да се иде кући јер нисам 
желела да он замењује снагу једног инжењера који ћ.е отићи на 
ФРОН-I, мада су му нудили врло повољне услове да остане" 
Отишли смо одмах, 14, септембра смо већ били на граници. Вратив~ 
ши се 'у Јуr'ославију покушао је да добије место на загребачком 

12ГЈ 

Факултету ПОШ'I'Q су они тражили да, поред сјајне докторске ди
сертације, ради још неки хабилитациони рад, љему се од свега тога 
СМУЧИJlО и није хтео ни да чује, Нашли смо неl(У везу, опет Југо
словена, интервенцијом Мирка Аоша, који је био директор Инсти
I'Ута за I1спитивање материја.ла у ZUr'ichu, и отишли у illвајцарску, 
у фабрику Escher-Wyss, То Је био сан :мога му.:жа - то да ради у 
тој фабрици. У Швајцарској смо остали до маја 1947. годиие. 
Чим је рат избио и чим су почели први заробљеници Југословени 
да стижу из Немачке, илегална, да прелазе Швајцарску границу и 
да се за те заробљенике отварају логори, МИ смо ухватили везу са 
њима и почели да их посећујемо У исто време када се јавља акција 
у Цириху, стварно, на иницијативу МOI,а мужа, у '10 исто време из 
Лозане и )Кеневе јавили су се Лаза Лат'иновић :н Здеюш Рајк Лаза 
ЛаТИНОБић се ,враћао из Шпаније, преко Француске и зауставио у 
)Кеневи, пошто није МOIао даље. За Зденка Рајха не знам каIЮ је 
тамо доспео У Берну је био Мишо Ломпар_ НеIШКО у исто време 
сви смо почели да радимо, индивидуално, док нисмо чули једни за 
друr'е, Онда смо се састали на нен:им КОНI'ресима_ Сами смо их орга
низовали, Заробљеници су стално пристизали II из И1алије и из 
Немачке, стално прелазили I'раницу, илеr'ално, а l\IИ смо долазили 
у везу са њима, После крапюг времена ухватили смо СI аницу Сло
бодна Југославија, и сазнали о стању у земљи, сазнали да је Дража 
Михаиловић издајник Сад смо о свему ТОћtе обавеШ'l'авали људе 
у логору, који су били одушевљени патриоти и lюји су прво били 
за Дражу, али ми смо им објаснили шта је и н:акав је Дража и ко 
је прави борац у Југославији, Било је већ негде почетком 1942 
године 

Проду:жили смо рад са љима и то на тај начин што смо им слали 
литературу, што смо снимали слободну Југославију, издавали нови
не (на шапилor'рафу) и слали у логоре" Почели смо издвајати поуз
даније људе .. Са једнима смо радили фРОНl'овски а са друrима, поуз
данијима, партијски. За њих сам ја чесl'O преводили материјале 
пошто није било литературе на нашем језИI(У.. Ј а сам преводила 
са немачког, Било је доста Јевреја и та доста напредних Јевреја, 
са којима смо исто ступили у везу и придобијали их за НОП, Они 
су исто пребегли преко Италије у Швајцарску 
ДРУIЛ део рада је био рад са швајцарском јавношћу Требало је 
отворити очи СВИМ новинским агенцијама и разним листовима ко је 
био Дрюка Михаиловић, јер они су у почетку свуда писали - "тру
пе Драже Михаиловића бориле су се против Немаца". Пошто је 
за време овог светскш' pa'I-а сва швајцарска јавност неподељена била 
за савезнике а против Немаца, Ако је неко и био профаШИС1'Ј1ЧКИ 
расположен, није смео НИIде рећи тако нешто .. Цела наша r-pyna, У 
сва четири !'рада, радила је на популарисању НаП-а и Тита Били 
смо У вези са МНОНIМ днеВНИl\1 и недељним листовима, као и са 

страним аI'енцијама Тшю је преДС1'авник ратне агенције Ехсhагgе, 
Gагit, први дан после дуге дискусије са Ивом (мојим му:жем) донео 
вест о успесима партизана у борби са ФаШИСI-Иl\Ia, То је била сеп-
Iембра 1943 први пут се у јаВНОСНI говори.ЈIQ о партизанима 
Швајцарци су све време раI'а били мобилисани и у земљи је била 
вешна јан:а контра-обавештајна служба, нарочито у ЦИРИХУ, против 
пете колоне, Они су све знали, знали су потпуно креr-ање свих стра

наца у Цириху ИС'ЈО Т'aIЮ су знали, пошто су били .неутра~ни, н за 
нас, 11 пратили су нас, JI на концу, :неr'де пред крај ра-т-а, Јула ИЈIИ 

127 



августа 1944" ухапсили већи део руководилаца покрета због повреде 
швајцарске неутралности, То су били: Жан Конфино (у то време 
живео у Ztirichu са :женом Швајцарком), мЬј муж Иво Вушковић, 
Ј агош Вуковић, правник - резервни официр (пребегао из Италије 
после и:апитулације као и Конфино), Миша Ломпар, Егон: Неуман, 
ИНl-, радио, такође, код Escher' Wyss-a, (пребегао још у почетку рата 
из Југославије преко Италије), Све су оптужили за повреду швај
царске неутралности, Иву су оптужили за скупљање бораца за 
НОБ-у и слање исгих у Југославију, за ширење пропаганде једне 
зараћене стране и тиме повреду неутралности .. Истина је, да је он 
штампао леIИI'Имације за наше људе, који су требали да илегално 
пређу I'раницу и УПУ-Iе се у Југославију .. Правио је н:лише за но
вине, које смо (цео комитет) издавали за наше заробљенике, пре
бегле из немачЮ1Х и италијанских логора и смештене у швајцарске 
ЛОI'оре, Орr-анизовао је МНOI'е CaC-I-анке руководства нашег покрета 
у Швајцарској, Ти састанци су често одржавани у нашем стану" 
Како бисмо, у случају упада полиције у стан, оправдали окупљање 
!"ако велин:OI' броја људи, слали смо у логоре појединцима позив
нице на "мали н:реI" , тј, крштеље без свештеника, нашег сина Да
нила, Спремили бисмо мало кен:са, неколико флаша вина, мало воћа, 
он:итили сто цвећем Како полиција није долазила, а у логорима 
нису употребљене "позивнице", све реквизите смо остављали за 
идући "мали н:рст" Тако је наш средњи син био неколико пута 
крштаван, 

У изради легити!\-taција и клишеа за наше новине помаr-ао је моме 
мужу један Швајцарац, Шхеодор Стеин, шеф пропагандног одсека 
махом Јевреја, Мој му)!( је био шеф тога транспорта, Дошао је у 
фабрике Eschel' Wyss, Био је левичар и симпатизер НОП-а и ТИ'r-а, 
Све се то штампало у самој фабрици 
Приликом хапшења мога мужа (ја сам у то време имала двоје деце 
и са трећим била 1'рудна, па сам боравила на летовању у селу) 
нашли су у стану масу летака и новине за наше интернирце као 

11 још нераздељен билтен "Б Б Ц-јавља!;. Иво је, наравно, порицао 
све, сем онога што су нашли, тј, ТО!' билтена, Били су веома изне
нађени !{ад им је Иво рекао, да је -го рађено lюд нас у кући, јер 
су веровали. да то издаје БритаНСI{а амбасада, 
Наиме, када су савезници и наша реконструисана емигрантска влада 

у Лондону, увидели да су партизани са Титом на челу, једини борци 
против окупатора, када су савезници слали своје изасланике Титу, 
а Шубашић је с Титом СI{ЛОПИО споразум, па је британски радио 
свакодневно е!'lП1Товао весн! на српскохрватском језику" Ми смо их 
снимали неким примитивним ВQштаним ваљком за снимање гласа 

- лингупханом одабирали оно што је нама - покрету - одго
варало н то умножавали и слали у, како логоре, тако и колебљив
цима, који су још веровали у Дражуо Било је међу \ЊЈ-liVIa доста 
ПОШ1'ених људи, патриота, махом Срба одавно настањених у Швај
царској и заведених пропагандом из нашег посланства~ Давали смо 
им истину из Лондона, којој ће веровати, !{ад нису хтели да верују 
r-ласу "Слободне Југославије" 
у издавању БИЛ"I-ена у техници су нам помагали ДРУI'ОВИ из Партије 
рада, ]{ако се онда звала КОМУНИСТИЧIШ партија Швајцарске. 
Иво је неких 15 дана био у затвору, Мени су другови скоро изјав
љивали саучешl'iе, а ја сам била потпуно СПOlшјна, јер Cai\'1 знала 
да Ја неће ни тући, ни малтретирати, Нисам се чак бојала да ће 
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га отпустити из слу)кбе, јер су I'a у фабрf,ЩИ веома ценили н:ао 
науч:нOI' радника. а швајцарској влади се више испла'IИЛО да једна, 
ускоро петочлана, породица живи у Швајцарској о свом 'r-рошку, 
него у логору о њиховом .. 
Када је Иво изашао из затвора, зам~лили су r'a, да у полицији одр
ж:и .предавање о НОБ:и у ЈугослаВИЈИ. После .предавања је изјавио, 
да Је он патриота, КОЈИ )кели да помогне СВОЈИМ земљацима, да им 

говори истину о нашем страдању и борби за слободу, да их обавести 
lШ води ту борбу и да знају IШ је какав, када се једном врате своме 
домуо Са великим поштовањем су га испратили из за'I-вора и нису 
му уопште судили, 

До краја рата смо радили у Швајцарској на популарисању НОБ-е 
Покушали смо и да организујемо повратак у земљу неких група 
Нешто је и успевало, а нешто су враћали са границе. Уосталом 
када је рат завршен кренула је једна велин:а група цивила поврат~ 
;ника у земљу.. Око 940 људи. Био је то један велики транспорт, 
махом Јевреја, Мој му,:ж је био шеф тога 'I-ранспор-rа" Дошао је у 
Југославију, ставио се на располагање нашим друговима и они су 
Ј-а задржали још извесно време у Швајцарској, где је требало да 
врши дулсност ТРГОВИНСIЮI" аташеа.. 

О целом том раду у Швајцарској неки Ђурица Лабовић је издао 
књигу 1970. године у Београду. Зове се "Рефлекси револуције". 
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ДЕЈАН АЛЕКСИЋ 

Деловаље Будll.Ашра- Буде FOPYIlOBllha 

У сШудеlllиСКОJl' ревОЛУЦllОllаРIlОJlt йокреiliу 

Поред зграде АДВОК8'I'ске коморе у БеОI"раду, која се и пре 1941 
налазила у истој улици (данас улица ис"гакнутог југословенског 
револуционара п државника Маше Пијаде) често сам после рата 
пролазио, али нисам запазио једну СПОl\'leН-ПЛОЧУ, с Десне стране ОД 
улаза. ЈеДНОЈ\'1 сам застао испред саме ове зграде и тада је видео, 
у њеном горњеl"д делу пише: "У спомен адвоката и адвока-rских 
приправника Србије погинулих у Народноослободилачком рату и 
револуцији ОД 1941-1945 I'одине" Испод тог заједничко!' текста нз
лазе се имена ПQIИНУЛИХ адвоката и аДВDн:атских приправника, па 

сам поред осталих прочитао и име мог CTapOI" друга и пријз'rеља 

БУДИМИРА-БУДЕ ГОРУНОВИЋА 
Тог TpeHy'rKa сетио сам се нашеl Буде, како смо га обично звали 
и морам признати да ми је било приј атно да l'а љегови другови и 
другарице из адвокатске професије, којој је и сам припадао пре 
рата, нису заборавили, Међутим, друга Буду нису заборавили ни 
другови који су после рата прешли да раде на друrИl\I пословима, 

па зато овај мој прилоr', више сећања моја и његових другова на 
)кивот и борбу револуционара и комунисте, посвеnујеil-I његовој лич
ности, са јеДНОћ'l l\П1ШЉУ да његове садашње другове и другарице 

подсетим на друr-а који, '1О1\:ОМ свог не тако дугО!' живота, није никад 
одвајао речи од дела и који је својом познатом скромношnу остао 
у сећаљу свих нас који C!l·ID Ј'а познавали и који смо с њим заједно 
радили на ис нл\t пословима и задацима које је КПЈ постављала 
пре рата пред све нас 

Иан:о је Буда био l\lало старији од мене, ипак нас је заједничка 
професија, којој смо се пре рата посветили и у њој радили све до 
1941 године, од почепса збшпкили и повезалк У ствари, повезала 
нас је припаднос'!' ИС'ГОМ прогресивном, Оl\1лаДИНСКОl\I, студентсн:ом и 

револуционарном радничком ПOl(рету, као чланове СКОЈ-а, односно 
КПЈ и водила н:роз све буре и борбе, нарочи'!'о у годинама пре 
дРУI'OI' cBeTcKor' рата, С ДРУl'е стране, после завршених правних 
с-гудија на БеОI'раДСI\ОМ универзи-ге-IУ Буда је највише лсивео и 
радио у Македонији, у ствари најдуже у борбеНШI Куманову, н:раће 
у Скопљу, борећи се, заједно с раднициыа и напреднOl\'1 интелиген
цијом, против свих старих реакционарних, ненародних режима у 

старој Југославији, за бољи и срећнији живот свих наших народа 
и народности, да би на крају за слободу наше земље дао и оно што 
је најдрагоценије - свој ЖИВО"!" 

iзо 

т 
Одмах, дакле, треб? истаnи, да је име и друштвеНО-ЛОЛНТИЧI{а ан:
тивнос-г Будина наЈтешње повезана с Кумановом, с обзиром да је 
у овом револуционарном македонсн:ом граду, у Коме је од свог ОСНи
вања КПЈ имала снаж:н~ упориште, завршио lимназију и после 
завршених правних C-ГУДИЈа почео да ради и да се бори као адво
катски л;риправник;, сма-грајуnи, као и многи од нас, да nе мапи 
слоБОДНИЈе .да деЛУЈе. Према томе, Будина ак'1'ИВНОС'I' почиње у годи
нама кад J~ био омл~динац, т.~л.ан. средњошколске групе СКОЈ-а у 
KYl\-ШНОВСКОЈ l'ИмнаЗИЈИ, у lШЈОЈ Је веома активно радила повећ.а 
I'pyna прогресивних професора, међу којима и неколико активних 
чланова КПЈ, У C'I'Bap~I, _ сн:?јевсн:у групу је формирао н о љој се 
посебно старао, повеЗУЈући Је с радничким и револуционарним по
кретом у I'раду, стари револуционар и предратни комуниста про

фесор МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ-ЧИЧА, који је, као и Буда, дуго 
роБИЈао У Сремској Митровици и н:оји је био један од организатора 
YC-Н~HKa у Поморављу .. Храбро је погинуо код Градине, у У:ж.ичком 
н:раЈУ, да б:1 спасао партиза~ску чету од унищтења и после рата 
ПРOl'лашен Је народним херОЈем, Када говоримо о овом професору, 
врсном комунисти и револу~ионару, потребно је навести и то да је 

дао велик~ допринос раЗВОЈУ и снажењу партијских и скојевских 
ОрI·анизаЦИЈа у Куманову и Македонији, а једно време био чак и 
секретар ПК КПЈ за Македонију и секретар МК КПЈ за Кумановос 

Будина активност обух~ата период већи од једне деценије, да би 
дошла до пуног ИЗРЮЈШЈа у годинама уочи последњег рата и била 
повезана са низом разних аlщија КПЈ у широко развијеном анти
фашистичком покрету целе земље. IЬегова активност потврдила се 
н "IOIШМ првих r-одина НОВ, када се, првих устаничICИХ дана, ставља 
у службу своме народу, постајући ТИТОВ партизан, Почетком 1942 
године погинуо је као борац, политички радник, на планини Пасјачи 
У Топличком крају 

УЧЕНИК КУМАНОВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ И ЧЛАН СКОЈ-а 

БУДИМИР-БУДА ГОРУНОВИЋ је рођен 1. јануара 1908. године, у 
Власо-rинцу. од оца Величка и мајке 3ујице, који су се после пре
селили и дуго .живели у Прешеву" Роди·rељи су имали неколl-'ШО 
синова и кћери, од н:ојих је најстарији бра'!' завршио Филозофски 
факулте'1' и радио као педаГОЈ', док је Буда, друго дете, завршио 
Правни факултет, Остала су деца завршила средње школе, Као што 
се ~иди, љихови родитељи, људи из народа, настојали су да сву 
СВОЈУ децу школују и тако народу даду будуће народне интелекгу
алце После смрти оца, најстарија сестра с-r-арала се о браћи' и 
сестрама, помажући свима да уче и заврше школе,. 

ПРЕШЕВО је, као мало провинцијско месташце, било најбли;ке Ку
манову. већем Ј'раду, па је сасвим природно што је и Буда, попут 
многих младића из те околине, дошао у овај Ј'рад да учи и заврши 
гимназију, У то време, када је постао ученик Кумановсн:е осмо
разредне Вlмназије, професор математике био је МИЛАН МИЈ АЛ КО
ВИЋ, н:оји је са својом другаРИЦОl\-I, професором српсн:охрватско-сло
:зеначког језика (како је тада- у Школама називан), Љубицом и са 
ЈОШ неколико прогресивних професора, међу !шјима и неколицином 
чланова и симпатизера КПЈ (Ђорђе Днмитријевић, Добрица Алим-
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ryиli, Васил Иљоски познати македонски и јуrословенски ПОЗОРИШНI1 
писац и данашњи Чllан МАНУ у Скопљу, Трајко Петровсн:н-Никуљ
сюr, Па~ле Попов, 3?рица Петровиn, Ђорђе Ковбасн:о који је октобра 
1941, заЈедно са СВОЈИМ ученицима пошао у Сl .... 1рт 11 заједно с љима 
стрељан на cr-реЛНШI-У у Шумарицама код Краr-ујевца и други} био 
на челу r-рупе напредних професора, Професор Мијалн:овић, веn 
као ИСТaIПiУl И. н оформљен марксиста на Беor'раДСКО!l'l универзите'I-У, 
виш~ година Је био. васпитач МНQI-ИХ генерација Куыановске гим
нази~е борећи се заЈе~но са осталим из своје групе за де1\IOкрати
заЦИЈУ и хуманизаЦИЈУ школске HacraBe и употребу Ј\.шкеДОНСIШI' 

језика у u:ко~ш У самоме т-раду радио је с радницима, нарочrIТО 
млађим, КОЈе Је ПР~'IПремао за бу.qуnе чланове СКОЈ-а и КПЈ Није 
никакво чудо што Је ова ГимнаЗИЈа дала не мали број проrреснвних 
људи и будућих бораца међу који~ta је неколико херојски ПOI-и
нула и пр?r-лашено народним херОЈима (професор Милан Мијал

ковић, ТРаЈКО Сl'аil'Iенковиn', Павле Јовићевић, а међу њима, нај
млађи, ис-т-аКНУПI партизански KOl\-шндант Христијан Тодоровсн::и
-Карпош). 

Пр~ма сачуваНИill. подацима и сећаЊИ!\Ia нен:адашњих ученика 1(у
мановсн:е I.Иl\ПШЗИЈе мо:ж:е се закључити да су управо професор 

Милан МИЈQлн:овић и наведена група прor-ресивних професора по
с'Ппли да се већ у 1926, T-ОДИН~'I'у rЛJ\Iназији формира' ОМЛАДИН
СКА-СКОЈЕВСКА ТРУПА, у КОЈОЈ су БИJIИ БУДИМИР IОРУНОВИЋ 
ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ, МИРЕ АНАСТАСОВ и АНIЕЛ ПИРОЋА~ 
НАЦ, T~I\:O су то забеле:ж:или ХРОН~lчари овог r-рада,. Овај податак 
потврђУЈе да се Буда, већ у 18--rоЈ тесно повезао са Партијом и 
постао .њен члан, Ocr-alie јој веран, после СВИХ недаћа Ј[ прога~ьања, 
до краЈа cBor- )КИВО'Iа_ 

О раду и ПОС10јаl-:-У OB~ Средњошколске скојевске групе ПРО'I'врдила 
су нам наша наЈНОВИЈа истраживања Наиме, један од те т"рупе 
МИРЕ АНАСТАСОВ, који је после био секретар ПК СКОЈ-а за 
МакедонИЈУ, овако се сећа 'I'OI' nреl\'I€ИЭ И, посебно, љене активности: 
"При крају шеС'IOI- разреда I-имназије, мој школски друr' Буда Гору
новић (поr-инуо у време НОВ-а), из Прешева, донео је неке }iIapK
СИСI-ичке I{њщ-е ОД њеI'ОВШ- брата, који је био професор у Лесковцу 
и ми смо се силно заr-рејали за маРКСИСП'IЧКУ идеологију_ Ускоро, 
за време ШКОЛСКQI' одмора :ми смо се раздвајИJlИ, али Iшда је почела 
ШКОЈ1ска r-одина, на своју Сl\Ю руку започели агитацију међу учесни
ЦИil~а, Ова наша. ак:гивносr пала је у очи нашем професору Милану 
МИЈаЛКО8И~У, lШЈИ Је у то време руководио KYXI'IaHOBCKOM пар-нrјском: 
ОрI'<lнизаЦНЈОill Ј[ под његовим РУI\:ОВОДС"IВОМ, децеМбра 1926. године 

орrанизовали смо ПРВУ СКОЈЕВСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ У Куманов
ској .ПIl\1Назијl": Пошто ~MO учврстилн Скојевску организацију у 
наШОЈ ПJi;IнаЗИЈН, нас ТрОЈИЦУ (ГОРУН08нnа, Иговића JI :мене) преба
цнли су У сн:ојевску јединицу у н:ојој су били раДНИЦI1". 
Какав је задат-ак имала Скојевска r'рупа у П1ilшазији'? Пре cBel'a, 
-требало је да делује у самој rЛ1\Iназији If да ПОl\Iюi<е НОВИМ чла
НО:ЗИ1\Ш и I'PY:Iabla које ће се формирати од младих радника, ства
раЈуhи на '1'а.1 наЧЈ[Н објективну l\IoryliHocI да из њихових редова 
cY'I"pa буду примани и укључнвани на разне послове У СКОЈ-у и 
КПЈ" lV!еђУ'ПIМ, с обзиром на I-ЫIХОВ виши интелеК'fуаЛНII ниво, ова 
група Је добила и задатак да младима УI<азује на маРI<СИСТИЧКУ 
литературу с I<ојоы бн требало да се упознају и из које би требало 
да уче, сазнају нове ствари и добију одговоре на МНOI'8 пи гања 
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ПОЈ\1ат-ал~ Иl\I је уједно и при и~бо~у кљига за читање у тадашњој 
НаРОДНОЈ библиотеци града, I<ОЈа Је дуго I'одина била у рукама 
напредних снага, у сш{упљању прилога за Црвену помоћ, али и у 

опис:\>!ењавању неписмених, у t.IИт~њу радничке штампе, користећи 

r 1:lдашњи Радннчки ДОМ, и учесr-ВУЈућн у разним ДРУГИМ друштвено~ 
-ПОЛНIИЧI\И1\I акцт,!јаilШ у rраду I'~ његовој OI<олини Тиме се је РУКО
водио ~илан МИЈалко~ић када .Је прву групу Прве скојевске орга
ннзаЩ"IЈе у KJMaHoB~l{QJ fШ\lназИјИ пребацио у Сl<Ојевске орr-анизације 
у т'раду, да оуде заЈедно с ilНШДНМ радницима и да с њима заједно 

дела 

Да. је семе било бачено на право мест'о 1-1 да је убрзо дана добар плод 
наЈбоље говори чи~еница да су сви из ове Сlюјевске r-pyne, после 
завршене ГНЈ\.шазще проду:жили, с таквим друштвеНО-ПОЛИТJIЧКЮ'I 

paДO~I, да су као .чланови КПЈ били осуђивани и на више rодина 
роБИЈе, као и да Је њихов Apyr-, револуционар II комунисrа Трајко 
С-гаменковиn' био секрет"ар ПК КПЈ за Србију, а после херојске 
пот-ибије у НОБ прот-пашен за народнш- хероја, 
Међутим, поред активности у поменутој СкојеВСlюј t-рупи, Буда је 
ист-овремено радио и као допнснJ.IlС тадашњих партијских органа 

"Борбе" Ј.1 "Орr'анизованоr- раднrша", извршавајуnи на -raj :начин 
ОДЛУКУ МК КПЈ и СКОЈ-а>, Куманову Професор Мијалковић је 
нарочи-то подвлачио потребу Једне такве сарадње и утицао на Буду 
да пише J-I извеппава о aIС'IуеЛНИl\I проблеМИl\-Ia r-раАа и околних 
I(умановских села 

АКТИВНОСТ НА БЕОГРАДСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ 

Школске 1928-29 Буда се уписује на Правни фaI(ул-те'I БеOI'радског 
универзите'т-а, Ту као члан КПЈ одмах постаје и члан Клуба сту
дена1 а марксиста, у коме је као један од његових руководилаца био 
револуционар и ИС-I'aI{НУТИ комуниста Иван Ми nУНП-IOвић Буда је 
акт-иван и Ј<аО члаН СlудеIПСКОТ- друштва прапника, па је на 1'0-
ДЈ[шњој скупш'т"ини, 10, XI 1929," Iодине, изабран за секретара дру
штва Иначе, ОВО CI-удеН'IСКО ДРУШ-I'ВО било је веома значајно на 
Беоrрадском универзитету, посебно на Правном факултету, јер је 
успело да се одр:ж:и и проду:ж.:и с радом и у условима шеСI"ојану
арске монархофашнс-r-ичке диктатуре Наиме, на овој СКУПШIИНИ 
били су изабрани студеНlи-лриладници и члаНОВII Удру.жења сту
дената марксиста, које је диктатуром било забрањено" Тада су н 
сви његови чланови прешли у "Прот рес" Буднн избор за секретара 
"ПРОIреса" представљао је најбољу пот-врду његове друшr-вено-по
литичке активности на Веот-радском универзитету .. У ствари, "Проr"
рес", у који су прешли чланови Клуба студената ;\IаРКСIIста, наста
ВИО је рад Клуба ни спровођењу ][ ширењу комунис-r-ичке пропа
rанде међу студеН'НIма 
МеђУП'I1\I, Будина аКIИВНОСI није бl1ла само на Београдском уюшер
зите'IУ, већ. се паралелно одвијала и у БеОI-раду, у раду с рад
ницима .. Када је почело обнављаље пар!нјских ОРI"анизација, после 
низа провала у њениЈ\.Т основним ћелијама, Буда и његов блиски 
ДРУЈ' И НСТОЈ\.1Ишљеник са Правноr- Милуr-ин Бо:жовић били су, у 
пролеће 1930 године, чланови једне партијске ћ.елије, заједно с гру
ПОМ радника којом је руководила ~екстиЛ1Ш радница Радмила Ћу
кошrћ Како ИЗIледа, -гада још на Веor'радскоl\t уннвеРЗИ'l'еr-у није 
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био организован Универзитетски комитет КПЈ, ·ro ће уследити кас
није, па су у складу с партијским директивама студенти-чланови 
СКОЈ -а, или КПЈ, били помешани с радницима у партијским ћели
јама у самоме r'радуо Ова пракса била је слична оној из партијско!' 
рада у Куманову. 
Без обзира на 'то што је Буда припадао младој студентској гене
рацији, н:оја је 'Х'ек била стасала, али која је била друштвено-поли
'Iички и идеолошко-теоретски оспособљена за извршавање нових 
задаГaI~а, које је постављала КПЈ у том периоду своје делатности, 
од краЈа 1929. и почетка 1930. године партијско руководство је на 
њеr-а озбиљно рачунало. Према мишљењу Милице Дамјановић аутора 
књиге "ПРOI'ресивни студенти Београдског универзитета" ("НОЛИТ", 
БеО! рад, 1972): .. Проучавање неких до сада доступних извора наводи 
на закључак да је Буда у то време био званична веза и претстав
нин: Парr'ије на Београдском универзите'I-У" (Стр. 33)~ 
Почетком 1930, године Буда долази у контакт са познатим југосло
~енским револуционаром и КОМУНИСТа1\! Отон:аром Кершованијем, који 
~e у 10 време секретар ПК КПЈ за Србију, а на ову функцију 
Је дошао после хапшења познатог југословенског револуционара и 
комунисте Брацановића. Буда се са Кершованијем (који је првих 
месеци окупације стрељан у усташком логору у Керестинцу, заједно 
с групом истакнутих н:омуниста) договорио око обнављања и аl\:ТИ
вирања рада студената комуниста и с потребом укључивања и сред

њошколсн:е омладине, У пракси је то значило да се ради на што 
тешњем повезивању студентских редова са средњошколском омла

ДЈ-ШОМ, а даљи задатак представљало би стварање јединства међу 

студеН1'СКОМ, средњошколском и радничком омладином, у коме би 

студенти, као више идеолошко-теоретски грађени, требало да по
мажу и једнима и друrима у идеолошн:о-политичкш.'l и I'Iшрксистичком 
образовању, Као што је добро познато, до Другог светског рата то 
јединство се све више развијало, како на Београдском тако и на 
другим универзитетима у земљи 

НА КОНГРЕСУ СТУДЕНАТА 
МАЛЕ АНТАНТЕ У ПРАГУ 

Пре него што је ухапшен и осуђен пред Судом за заштиту народа, 
Буда је с групом студената био у Прагу где је од 24. Н до 1 Н! 
19ЗО" године био одржан KOНI'pec студената др:ж:ава Мале ан·ганте 
СУ њој су биле Југославија, Чехословачка и Румунија у некој врсти 
савеза који је служио и деловао за рачун западних сила побед
ница у Првом светском рату, у првом реду Француској, као неи:а 
врста 'тзв, "санитарног кордона" против СССР-а и Мађарске у којој 
је била успостављена совјетска власт на челу с познатим револу
ционаром Бела Куном). Међутим, на овом Конгресу је тада дошло 
до веnе пошничке диференцијације :међу студентима из трију др
,ж:ава, Овај KOHI'pec је био добро искоришћен од напредних студе
ната за организовану екскурзију С'тудената из ЈУI'ославије 

Према подаЦИЈ\Iа из архиве PeK1'OpaI'a Београдског универзитета, на 
1У екскурзију, на тај конгрес, пошла је и r-pyna студената-марн:систа 
међу којима је био и Буда. Они су имали јасан задаТaIС да, с обзи
ром на ПОЛИТИЧЮI ауторите'I н:оји су имали на Универзитету делују 
на своје н:олеI'е на конгресу 
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Сlуденти-марксисти су ову СIуден-rску екскурзију искористили и за 
обављање одређених партијсн:их задатан:а. НаИl\'lе, на повратку су се 
задржали у Бечу и дошли у везу с представницима илеI'алног ЦК 
КПЈ, од којих су добили усмена и писмена УПУТС'Iва за даљи ил е-
1 ални партијски рад, а уједно су добили и у земљу пренели пар
тијску литературу и аК1'уелни паРlијски !I'1а'lеријал, са зада'ГКО:М Да 
I'a по доласку у Беor'раду растуре, 

ПРЕД СУДОМ ЗА ЗАШТИТУ НАРОДА - ОСУЂЕН НА РОБИЈУ 

Убрзо по повратку из ПраI'а, односно Беча, пошто је полиција у 
Београду 01крила бројне илеIапне материјале КПЈ, дошло је до 
провале, у }шјој је, заједно са IрУПО:М, ухапшен и Буда, У групи 
их је било деветоро: С1удент технин:е Иван Грбић, С'Iуденти права 
Будимир fоруновић и Милутин Бo:tковиn, студент филозофије Бра
нислав Ћурђев, прива"lНИ професор Петар Николнћ, професор Љу
бомир Радовановић, браћа Чедомир и Анатол Миндеровиn - први 
учеНИl\: 6 разреда r-I1мназије, а друr-и графичар, и машин-бравар 
Јован Гњаговић. 
у Архиву ЦК СКЈ је заједно са осталим материјалом сачувана и 
ОПТУlкница, н:оју је држ:авни ту.ж:илац поднео ПРОIИ8 Буде и ње
гових другова Оmужница носи ознаку Д.С Број 1982. ДТ Број 
851/30/9, која је поднесена 21 ЈХ 1930. године, у којој се, поред 
ОС1ало!, каже: .. У реону Чукарица је 16 НЈ 1930 године била рас
турен а веnа Iшличина КОМУНИСПIчке брошуре "Истина о фашистич
ком превраlУ у Југославији", као и то да су ЗО, IV 19ЗО. У реонима 
Дорћола, Професорске колоније, Чубуре и Коте)к Неимара били 
растурани леци "РадничкОј н:лас:и Јуrославије" потписани од "Цен
тралног комитета КПЈ" и "Централног одбора Револуционарних неза
висних синдиката", :Иначе, према тим подацима, суђење Буди и њего
вим ДРУГОВИЋIa одвиј ала се "као процес против Групе Ивана Грбића", 
за коју се у Оптужници, између осталor', ка:асе "да је '10 била 1\:ОМУ
нистичка ћелија коју је формирао Иван Грбић у новембру 1929 го
дине и да је он био њен секретар". Као и приликом других провала 
и комунисте из ове групе су тукли и подврr-ли разним, добро поз
натим полицијским методама 1\'1учења. И Буду су мучили, па је он, 
поред осталог, на самом процесу рекао: "Ја сам у полицији био 
мучен, своја саслушања нисам прочитао, веn су ме мучењем при
силили да ПО'Х'пишем, па преl\1а '10ме сва та саспушања не призна

ј el\'l" " Слично су урадили и остали чланови ове групе н:омуниста, 
Дана 31. ХЈ 1930. IOдине суд је донео пресуду, према којој су Бу
димир Горуновић, ПеIар Нин:олић, Милутин Бож:овиn и :Иван Грбнћ 
били осуђени на по r-одину дана Cr-РOI'Оf за"Iвора, ЧедOl'.шр и Анатол 
Миндеровиn на 6 месеци, а Јован Гња"Iовић, Љубо!\пrр Радовановнn 
и Бранислав Ћурђев ос.:юбођени јер на суду није дон:азано "да су 
били организовани чланови КПЈ", Са своје стране, opr-ан ЦК КПЈ 
.. Пролетер" пра1ИО је овај процес, па је у броју од 20. JV 1931, 
поред осталOI', писао: "И поред 'IOI'a ш'го су ухапшени студенти и 
средњошколци били Сl'рашно мучени и прем.лаnени, они ипак нису 
НИШIа признали о својој илегалној аКIИВНОСТИ у удружењу 

"Прогрес!'. 
у акту Опште полиције у Беor·раду, lшји је опа упутила Др:ш:ав
ном ту;килаштву, под Бр, 10616 од 22 III 1930 се ка:же: "Будимир 
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Горуновић, студент. пр~ва,. РОДОЈ:\.I из Власо-пшаца, познат као кому
ниста још од раНИЈе, Јер Је припадао Студентском друштву "Прог
рес" где се нарочито исгицао ширењем кшлунистичке пропаганде, 

па је био и секретар "Проr-реса" Именовани од ду;ке Bpe;\lreHa ради 
у илеI'алнОМ Ј\:омунисr-ичком покрету> Раније је припадао и:омуни
стичкој hелији Савеза комуниста омладине, чији је прочелник била 
Радмила ЋУl\:ОВИП, и:оја је спроведена тшне Суду по предмету Or-o
кара Кершованија и осталих. Буда Горуновић је у илегаЛНОllI по
крету имао псеудоним "Цане" и са 'IИМ се псеудони:мом помиње, 
Последњи пут је из Беча донео ком:унистичке летке за растурање 
у нашој земљи, н:оје су растурали чланови поменуте групе" Стајао 
је у везу са осталим ЈШЦИllIa из :и.легалног пон:рета и активно радио 

на обнови покрета" 
Као и сви друr-и политичн:и затвореm-ЩИ-КОl\1УНИСТИ, и Буда је ро
бију искористио за сис'! ематски рад и да на политичким корсеви;\ш 
индивидуално што више научи и што дубље уђе у суштину марк
сизма, посебно његовог 'I'ретира:ња друштвених наука. На робији је 
проучавао "Историју КПЈ" револуционарно~комунистички покрет, "На
ционално питање" и став КПЈ за његово решење и др, Са друго
вима је учеСI'вовао и у аI<цијама које су предузимали политички 
затвореници у Сремској Митровици, Забели код Пожаревца, где је 
издр:жавао IШЗНУ, l<ао и ДРУI"ИМ робијашницама старе Југославије. 
Ту, на робији. Буда је упознао Ј\-Iноге истакнуте југословенске рево
луционаре и комунисте и посебно са Едвардом Кардељом" У краћем 
писму које је 16. П 1977 упутио Будиној кћерки Мири (сада на 
раду у Архиву ЦК СКЈ) Кардељ пише: "Драго ми је што сте се 
решили да ми пошаљете слику Вашеr' оца, с l<DјИћl саћ! заједно 
био на робији у Пожаревцу. Та слика биће ми драга успомена на 
Вашег оца, којег се увек сећам са симпатијамаО • 

ПОСЛЕ ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА -
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ РАДНИК 

Буда би започете студије на Правном фан:ултеIУ сигурно још раније 
завршио да није био осуђен на робију. Овюш, тек после робије он, 
20. IП 1934, завршава Правни фаКУШ'еЋ Размишљајући за коју 
слу:ж:бу да се определи, он се одлучује да ради као адвокат знајући 
да државну службу и не мож:е, као бивши робијаш, добити, Оно 
што је I<Dначно утицало на његову одлуку била је чињеница да 
би радећи IШО адвокат био кудикаIlЮ слободнији у тој професији 
и више могао да се бави друштвени м ПОСЛОВИ!l'Ia и политичн:ом 
aIПИВНОШПУ, као и да према потреби своје другове комунисте и 
симпатизере прогресивног ПOl<ре-га и Партије брани на суду и штити 
пред властима. 

Као што је позиа'I-О, у старој Југославији да би се стекло праве 
за обављање адвокатског позива читавих 5 година требало је ра
дити као адвOIШТСКИ приправник, од чега 1 годину, односно по 
6 месеци на пракси прво у Среском а загим у Окру:нсном суду, и 
]0 без икакве новчане накнаде! Када је био на пракси у СреСIЮМ 
суду у Прешеву, тадашњи народни посланик тога l<paja инг. Аћим 
Поповић, познат I<ао бранилац ненародно!' режима, 31. V 1936" у 
писму упућеНОl\-I тадашњем МИН. правде захтева "да Будимира Го
руновића одстране и паша љу било где, с обзиром на то да је Пре-
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шево мали гр~д и да се не зарази ТОМ l<DЫУНИСТИЧИ':ОЫ Н:ЛИЦШ1"" 

После извеш'гаЈа управе r-рада Беor'рада Пов, Број 824 од 8. VI 1936, 
У коме поред осталог, С'I'оји "да управа полиције Горуновнћа Буди
:'Iшра сматра и данас I<О:i'lIУНИСГОЈ\I и да њеГОВШI раду, ВGза:'lIa н 

н:ретању поклања пажњу за BpeJ\te свакш његовor" боравка у Бео
граду", одлука" Пов Број 868 од 9 јуна 1936 је реШИJIО .. да ыу 
се откаже посао", па је тако Буда :'Iюрао да напусти СреСЮl суд 
у Прешеву збor' изјаве и иавеДGНОI" извеш-r-аја влаДИНОI' доушника, 
Међутим, ни та ОДЛУIШ као НН раније пресуда С:уда за заШТIIТУ 
државе 11 јеДНОI'одншња робији Буду ни мало нису заплашили, 
већ је он и даље ПРОДУЖ.ио да активно ради Ј[ делује као 1\:О1\1У
ниста С ЛIЫ У веЗII, у једној каРЮ<1:ернстици је за Буду, из:ыеђу 
ОCIалor-, QJзако писало: "БуДнмир ради као адn. приправник н он 
веОј\Ш Iешко опстаје у адвокатури, за-IO ШIО ra влас-rн СIално про
Iepyjy из Ј\1еста у :\lесто :и чесI'О хапсе, тако да је њеЈОО лснвот био 
веома 'Iе:жак, Тшсав његов Ж11ВОТ '"Ipajao је све ДО рю-а 1941" rодине" 
БУДИil1ИР Горуновнћ је као адв. приправник највише радио код 
адвокэ"rэ Драгана Сrупаревнћа, иначе у КУ:'lIШЮВУ познar као СIари 
комуниста, са којим је заједно учеСТ80ВClО у ДРУШ-IвеНО-ПОШНI-IЧКОЫ 
:Ж:ИВОIУ Ј-рада и његове околине, наРОЧIП'О за Bpe1\-Ie ОПШГИНСКИХ н 
посланичн:их избора 1935, и 1938, године, наравно као опозиционар, 
На једном списку КОј\Iуниста у Ја време (наные, IY се мнсли на 
период од 1935) под реДНИiI-I броје!\-I 22. налази се Будино ИII'Iе). 

АКТИВНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИМ ИЗБОРИМА У 1935. И 1938. 
ГОДИНИ 

Као Ш'IО је позна'lО, ненародна влада Боr-ољуба Јефтића (6ившеI 
lI1Инистра двора и Ј\IИl-шс-r-ра спољних послова) 5 V 1935. је раСП1l
сала посланичке изборе, прве изборе те BpCIe после 1929, када су 
ПарлаI\-lент Ј[ политичке странке биле pac'I-урене и када је краљ 
Александар у земљи завео познату шеСI'ојануарску ;\юнархофаuш
сrичку диктатуру. Иако је КПЈ била у илегалности, ипак је она 
развила широку ПОЛЈ1'I'Ј1ЧКУ активност управо преко својих чланова 
н симпатизера У том СМИСЛУ су и у Куманову биле спроведене 
претходне припреме" Наиме, формиран је тзв, Акциони ме1)упар
]ијски одбор у коме су били заС'Iупљени преIСIавннци тадашњнх 
опозиционих партија (Радикалне, Демократске и Зе!lIљорадничке) 
Спроводећи задатке Партије, Буда је био одређен да ради међу 
радикалима и као љихов представник је ушао у 'l' ај Одбор да би 
радио и деловао у предизборној ЮН.шањи JI учеСIвопао у поли-rичкој 
аrлr-ацији у кумановским селима 

КПЈ је преко својих чланова, односно преко МК КПЈ у Куманову 
припремила дor-овор са демократским опозиционим IСШ!ДЈщатом Ра
де10М Стојилковипем, индустријалцем (једним ОД сопствеюша млина 
браће Стајнлковић), према Kojei\-! је он требало да води arитацију 
у 1раду а Н:ОМУНИС'Нt у околним селима Међутим, када говоримо 
о ТОJl.'1е ПОI-ребно је истаћи да је TO!l1 приликом Н уопште током 
ПОЛИ]ИЧIПlХ разговора са С'I'ојилковићем јасно речено да они исту
пају као КОМУНИСТИ, ШI'О је свакако било веома значајно за КПЈ 
која је -уада ИJIеr'ално деловала, У 'I'OM одбору је, дакле, Буда био 
предс'I авюш радикала, а друга два члана КПЈ представници 3емљо
раДIIИЧICе странке и Групе независних радника r-рада, Буда је у 
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предизборној каl\ПШЊИ био ВI.:Ш1'lIa активан, С 1РУПОМ чланова КПЈ, 
СКОЈ -а и њиховнх симпатизера вршио је аппацију у кумановским 
селима, одржавајући ПОЛИНIЧl{е конференције. А l{ao резултат CBeI'a 
TOI-a, опозициони кандидат Стојилковић, добио је од 13000 гласова 
Уl{УПНО 11 050 а кандндаI В)lадине ЈУl"ословенске Националне Странке 
(ЈНА) 1 800, и Љотићев фаШИСН1ЧIПl "ЗБОР" само 1 глас!, док су 
осталих 350 I-пасова добили кандидаНI Радикалне Jl Зеl\IљораДННЧl{(~ 
странке, Тако је на петомајСКН!II I1зБОРИ!lШ победу у Куманову од
нела опозиција, чиые су снаге -rадашње реакције у земљи биле по
ражене, Ш-IО је значило пуну политичку осуду l\IOнархофашистич~е 
ДИКТaIуре, МеђУТИ.i\I, то:м вешшом ПОЛИПIЧIЮ!II успеху свакако Је 
много допринела орrанизација КПЈ, која је на томе послу ангаЖО
вала своје чланове и симпатизере 

Слична, i\-Iшке се рећи још већа активност била је за време деце"'l
бар ских избора 1938, t:1ли I'O је већ био период када је КПЈ Hacr-y
пала снюкније и са С1ечениы ИСl{уствима из претходних избора, 
Пре свега, КПЈ је тада предузела l\-tepe да се формира C'IpaHKa 
радноl" народа, али њен одбор није био форr.П1ран у Куманову, па 
се зато раЗl\Iишљало с lшјом од тадашњнх грађанских ПОЛИIИЧКНХ 
странака да се иде на изборе На крају је било одлучено да се 
иде са 3емљорадничко:tl'I cTpaНl{QilI, чији је шеф био Јован Јовано
внћ-Пижон, угледни ДИПЛОil,ta-rа 11 историчар, с обзиром да се она 
није компромитовшra у Македонији lШО Радикална и Демократска 
СЈранка На ОВИl\I изборима била су добро искоришћена искуства 
из преIХОДНИХ, с Пll\I што је овor'а nYIa постављена Радничко-зеI\I
љорадничка ЈIИс-ха у чијој аипацији се анrажовао и Буда, по је и 
поред 'I'epopa и СIраШНОI' притиска на I'ласаче она је од 13000 до
БИJIа 2000 тласова, шrо је ипак био не i\IaЛИ успех ако се зна да 
су избори били јавни и да је било храбро гласати за ову канди
да-IСКУ лисrу МеђУП1Ј\·I, после избора, ПОШ'I'О се знало да су избори 
фалсификовани и у Куманову, поред Скопља, одр:жане су уличне 
демонстрације које је ОРf'анизовала Партија и у чије~1 припреi\'18ЊУ 
је учествовао и Буда, На демонстрацијаЈ\'1а је осуђена реакција и 
власт буржоазије, посебно профашистички !{урс и антидеЋIOкратска 
унутрашља и спољна политика владе Милана Стојадинови:ћа, После 
демонстрација било је ухапшено више лица а око 60 демонстраната 
је било административно ка:жњено до месец дана. Пошто је био ра
није обавеш-rен да му преДС'Iојн ново хапшење, Буда одлази за 
Скопље, Iде ће остати да ради све до почеГI{8 1940, године 

ОДЛАЗАК ИЗ МАКЕДОНИ.ЈЕ И У ПАРТИЗАНЕ 1941, 

Буда од краја 1938 па до почен;:а 1940. године, заједно са својом 
дру[арицом 11 двоје деце, :ЖИВИ 11 ради у СIЮПЉУ. Међу'ИН.'!, он ни ту 
не престаје са својом КОМУНИСТИЧКШ\-I и друштвено-поли-rичком делат

ношћу, повезујући се антифаШИСТИЧКИl\'I покретом под РУIЮВОДСТВОМ 
КПЈ. Буда је активан какО међу прогресивним ДРУI'ови:ма у оквиру 
своје адвокатске професије, коју ће све више корисни-и за заштиту 
права ЗЕ-I-ворених KOj\-IУНИС 1'а и демщ{ратски антифашистичких ори
јентисаних људи, у r'раду и љеговој околини~ Активно учествује у 
СШll\! акцијама које је у 10М историјском периоду предузимала и 
ор[анизовала КПЈ (осуда и демонстрације поводом окупације Алба
није од С'тране фашистичке Италије, као 11 друге деЈ\ЮНС'I'рације 
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поводом кризе настале ОН:'О Чехословачке после срамне МннхеНСI{е 
погодбе). Посебно је значајно њеI'ОВО учешће у антнфашистичком 
покре'rу који је у годинама прец Други све1СКИ рат он:упљао све 
већи број демократски оријеННlсаних људи н:ао и све оне н:оји су 
били ПрО'Iив фашизма и домаћих реакционарни=-:: снщ-а, које су 
1\Iислиле да сачувају класне ИН1 ересе управо уз помоћ н наслон на 
Хитлера н Мусолинијао 

Међу IИМ, како раније у Прешеву 1-1 у Ку.нанову, тако је н у Скопљу 
Буда био стално под присмотром полиције н њених конфиденаI-а 
и доушника. Зато одлази из Скопља у Врш-ье, где једно краће вреые 
ради код адвоката Нешића, да би пре априлског рата дошао у 
Прокупље, Када је почео рат, Буда породицу прво одводи код c'Ia
рије,' брата у Алексинац, али је после пребацује у Прокупље род
ном месту његове жене .. У том граду он се повезује с паРН'IзаНСIПIМ 
покретом у ТОПЛИЧКОiII крају, па за'н[м одлази у Топлички Пt:1РIII
заНСЮ,I одред, етављајуhи у службу своје велико ПОЛIничко ИСI{У
ство И борећи се у НОБ ПрО1I1В окупатора и њихових домаћих 
слугу као сваки члан КПЈ, Партизани се сећају Буде, па се тако 
један од њих Радомир Мрдаковић, носилац Споменице 1941, овако 
сећа CBOI' старијег друга и партизана Будимира Горуновића: 
"Будимира сам упознао као Крцуна почепюм i\IapTa 1942, када је 
дошао и:.од нас у Вндовачн:у чету Топличи:or- партизанскOI' одреда 
Тада му нисам знао ни име ни презиме, НИIИ пак одаи:ле је био, 
Да се звао Будимир Горуновић дознао сам тек после рата. ВеЛЈ-ша 
већииа бораца у че·rи није имала ни 20 година, а преко 25 није 
:имао ниједан борац,. Сада знам да Крцун није имао више но 35 
година, али пошто је носио бркове изгледао нам је с'r-арији, али у 
односу на све наС била је веЛЈ·ша разлика у образовању, ыарксис

П1ЧКОМ: и поли-r-ичком била је још већа, Он је за све нас био старн 
комуниста, робијаш, а озледа на глави (слепоочницн) била је "успо
мена'! из полиције. Причао нам је о робији и дружењу са ИСIак
нутим југословенским револуционарима и комунистима, о нашем I1 
међународном револуционарном покре'т-у. У предаху борбе после Гу
бе'тина, држали смо зборове у селима Шевишу, Старом ,Селу, Сlа
ром Ђуревцу и Ранковој Реци и на њима је говорио Крцун, кога 
су сељаци радо слушали јер је познавао љихове проблеI'llе и говорио 
им језиком који им је био близак." 
Међутим, убрзо 14. III 1942, године Будимир Горуновић крај села 
Мом:чилова гине као политички радник у Пасјачком одреду на Пас-. 
јачи, чиме је на делу потврдио своје ДУГОI'одишње, политичко опре
дељеље .. Јер он је већ од своје 18-те године члан КПЈ и започиље 
дело и ступа у борбу lюјој остаје веран и доследан све до 14, марта 
1942 .. 10дине, дајући у нашој НОБ свој :живот l{aO нешто најдраго
ценије што сваки частан човек мо:же да положи за срећну и лепшу 
будућност свш' народа, Ето, тако је ПРО'I'екао, у С'Iалној борби, :живот 
ОВОЈ' револуционара и комунисrе, 
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ДЕЈАН АЛЕКСИЋ 

ДОЙРllllOС Драгана Павловllћа-Шшье у раду 

"црвене 1l0лtoћll" II lllllpeJIJY yciliaHKa 
у МакедОlll1јll 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Историја наше револуционарне борбе, вођене у старој Југославији н 
посебно у току НОБ н Народне револуције, препуна је ДИВНИХ ли
кова револуционара, КШ\Iунисте и хуманиста која су заорали дубоку 
бразду у њој" Међу Јакве реВОЛУЦlIонаре Н доследне борце спада и 
ДРАГАН-ДРАГАНЧЕ ПАВЛОВИЋ-Шиља, који јој је током СБоје ре
волуционарне борбе Ј1 ШИРOl(е ak'II-IВНОСП[ дао не мали допринос, Дра
I'анчеrа, како су l'а његови најбли:жи у породици н његови другови 
из школе звали, нико не i\юже да заборави јер остаје у сећању сва-
1\.01' од нас, који смо 1 а познавали, lШО лик преданог н несебнчног 
борца за бољи и срећннјн :j-l-~ИВО'l' радног '"ЮВСН::8, СВИХ наших народа 
и народносн!. Такав свој живот Шиља је наСl'авио и 1'01(01\1 HOP-~, 
да би у јеку борби са фашис.тичким окушнорима и домаћим нздаЈ
НИЦИl\ta, у ствари, још једном, пот-врдио своје дело започета у Бео
г'раду, haCI-ављајући Ј'а и на студијама машинске технике на Бео-
1 радском универзитету, још боље проверено и обor'аћено новим са
знањима на робији н -Ј ако продужено све до првих дана окупације 

ЈУlоспавије, 

Средином 1941 године illиља ради на извршењу веома ва:жнar' и 

СJIоженor' задаll{а Од c'lpaHe ЦК КПЈ и, лично, дрУI-а Тита, требало 
је да као повереник помor-не у ОРI-анизова'њу ору:жане бор~е маке
ДОНСIШI народа пропш буr·арскоr- окупатора После успешно завр
шене Ј\'IИсије у Македонији у коју по задатку одлази два пута, 

lUиља наставља борбу са ору:ж.јем у руци, као ПОЛИТИЧI{И комесар 

у једној од проле-терских бригада и у борби са немачким фаши
С1ИЧI{Иl\I окупатором, пrне, јануара 1942. године, у Босни 

КАКО СЕ ШИЉА ПОВЕЗАО СА 
РЕВОЛУЦИОНАРНИМ ПОКРЕТОМ 

ДРАГАН ПАВЛОВИЋ је рођен 1908 године у Београду и припада 

оној r'енерацији која је у првим Јодинама свот- дечаш-гва доживља

вада два балканска pala, а убрзо затим и Први све'ЈСКИ рат, Као 
зрео човек ДО:ЖJ-lвео је почеI-ак Друrar- CBe'ICI<OI- раЈа, а 'I'H ратови 
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пон:.ОШ.11lН су ;\!ИТIИСНС бораца и осгавнлн OrpOl\I8H број инвалида и 
ЫИЛИQне унесрећених породица, поред разорених земаља и униште
ник привредних и КУЛI-УРНИХ добара Пам-гио .је оне прощле. У по
следњеЈ\1 је дао ',ЖИВО-! 

Потиче из једне С'Ј'аре, па'i'ријарх:апне лородице беОI-радсн:их трго
ваца, која је !\ПIСJIила да и cuor· сина, ПОШТО стекне потребна знања 
о трговини, укључи У свој ТРIовачкн еснаф и 'I'ЭН:О проду:ш:и грго
вачку лозу. Међутим, Шиља није ПQШЗО ПУ'I'€М који би му сигурно 
обезбедио и 01\Iогућио миран, сређен 11 УI'одан ЖИВОТ, са СВИМ ћЈате
ријаЛНИ1\f предностима. Напротив, ОН још у младости одлучује да се 
пове:ш:.е с напреДНИ!l'1 реВQlIуционаРНИЈ\1 радннчким и КОМУНИСТJlЧВ:ИМ 

ПOI(ретом, којима је, у строгој IfпеI'алнос1:и,- руководила КПЈ, па се 
попут својих истомишљеника и сnбораца, нзла:же прor-ањању, затва
рању, 1\'lучењима у затвору 11 на робији Попут i\IНОПIХ других поште
них омладинаца IЮјима је припадност I(ласи fЫ1ХОвих породица и 
т-е кан:о пру:жала добар ЈКИВОТ-, без било l{ar(Вих социјалних 
потреса и класних супротности, Ши ља прилази радним људима, 
ПОШТО је добро упознао њихоп положај и оно чиме су БИJII! ШlОру
.жаНЈ1- напреДНQJlЛ маркснс"fИЧКОМ науком која је УIШЗlшаllа на l(лас
не СУПРОТНОС'IИ у таДашње!'l'l друштву - дајући им одговоре на i\-Iн:ога 
за њих још- неразјашњена н још добро несхваћена ПИТ<1I:Ьа из обла
сти раЗВI-НI(а друштва и ДРУШ'ТfЈених односа IlIИ.ЈЬ<1 усваја науку 
која је за саму раДНl'IЧI~У класу била вео;'IШ- снажно ору)кје у љеној 
ИСI'орнјској борби про-т'нв кпасног, бур:жоаскоr, друштва и уједно 

ocbe-uьаВ8ла и указивала на пут за разрешавање СI:IИХ ПРО'l'lIвре~r

ности И стварање једнот' праведнијег друштвенOI' сис-!еl\Iа у коме 

неће бити експлоа'тације по човеку и у коме ће бит-и створени успони 
за развитак СIЗaI{Ol' ю.tрода и свакor појединца. 

Дрш-ан ПаВJIовић је 1926 године завршио I'имназију у Беor-раДСlюј 

реалки, а после 1'or"a започиње СIудије на МаШИНСlюј 'lехници Бео
rрадс1\.or' универзн-ге"та, I-Ьегови другови из школских И студеНТСIПIХ 

дана сећају се свог блиског прија-r-еља ДраганчеIа не саl\Ю као вред

но!" ученика 1-1 С1удента, већ н као осеr-љивor на беду ДРУПfХ али, 
уз -10, као ПОСJIОВИЧНО скромнor-, иако је paC'I'ao у средини богаr-е 

беor'радске Iрrовачке породице Међунrм, повезивање illиљино са 
прш реСИ8НИl\1 револуционарниrl'1 радничким и 1(Q],'1УНИСНIЧКИМ покре

том допаЗЈ1 у SeOi\Ia тешким I'одина.ма борбе, у ГОДIIнама када су 
се наи(рилили црни облаци ЗЛОf-ласне шеСТОјануарске l\Iонархо~фа
ШИС-I-ичн:е ДИКIЭ'I-уре 1929 Ј-одине Према Јоме, illиља се '{'ада не 
само приближује том напредном покрету, већ c'Iyna у љегове редове 
l(ао борац у условима када је дик-та'Iура ЧИЗl\1DМ и lюрбачем поку
шавала да још више пребаци Јерет на и онакО оп--r-ерећену грбачу 
радних људи Ј{ љихов покрет, ПРО'Iив њихове авангарде КПЈ, про
IИВ које је и отЈ сама била YCi\'IepeHa, мислећн да ће 'I{{Me зауста-

DИ'I'JI -10чак ИСIорије . ~ ,-
Тај напредни покрет са КПЈ на чепу водио Је из oo?~e у бороу 
обесправљене радне људе I'рада и села, у земљи у КОЈОЈ o~ њенш

СIварања 1918 године па све до 1941 нису бllЛD. решена основна 

друштвеНО-ПОЛИl'ичка пи-r'ања: национално, аГ'рарно И, с HIM У вези, 
сељачко ЗаП'IМ н ekoho;-.lска tJ социјална права радника на СШ-fДН

кално opr аН1Iзовање 

141 



r 

КАКО ЈЕ тИЉА извртАВАО МАЛЕ, 
АЛИ И СЛОЖЕНИЈЕ ЗАДАТКЕ? 

Све зэдаТl{е које је добијао, без разлике, били мали или велики, 
Шиља је прихватао на исти начин, схватајуli.и да је сваки од љих 
не само ва:жан, већ истовремено и одговоран. Јер, често у :животу 
бива да један мали, ситни задатак може бити судбоносан по ЖИВОТ 
људи и заједнице~ Како их је обављао у ствари показује како је 
савесно пристулао њиховом извршавању, оправдавајући таи:а пове
рење које му је Партија УI\:азивала, Када је приступио напредном 
покрету, Шиља није ништа урадио с раЧУНИЦШil, НИ'I'И очекујући 
корист и привилегије, Напротив. Још ОД првог дана био је свес'Т'ан 
чиљенице да је '10 МУКО'1'рлан посао, који га може довести до хапше
ња, затварања и злостављања И, на н:рају, ДО робије. Према томе, 
Шиља прилази напредном покрету поштено, :из племенитости, несе
бичности и велике љубави за човека и за све људе и народе, зна
јући врло добро ШIа I-a све очекује на '1'ОМ 'IРНОВИТОl\1 путу будућег 
револуционара и Н:Оi\'Iунис-rе, 

У почетку је вршио мале услуге друговима-комунистима, у чије ће 
редове УСl\:ОРО и сам бити примљен. Међутим, све 're мале услуге 
и l'е и:ако су биле корисне и потребне, Тако је Шиљин стан, тЈ, 
кућа његових родитеља, на који беOI'радска полиција још није по
lI'tишљала нити га контролисала и претреса ла, добро је служио бео~ 
l"радским комунистима за одр:ш:авање значајних састанака који су 
иМали за ЦИЉ обнављање и о:живљавање рада партијских органи
зација, после многих провала и хапшења комуниста и скојеВfща 
на ВеОI'раДСКQJI;l универзитету, I\:ао и у саЋЮ.м: БеOI'раду> Он је стално, 
из дана у дан, 11З месеца у месец, дуго година, извршавао те многе 

"СИ'I"не послове" и зада'{-ке" Никада није постављао питање и:ада ће 
бити примљен у редове КПЈ. Попут њему сличних, Шиља је сма
трао да још ннје сазрело време за ово, да ће то, природно, само 
по себи, доћи, не ради признања, као "израз неке захвалности" за 
све ш-rо је учинио, за Партију JI напредни покрет, него природно, 
како '1"0 припада борцу за програ:ы КПЈ и комунистичке идеје" IIIиља 
никада није правио разлику између l\'1аЛОI' и крупног задатка, већ 
их је све са истом ОДI'оворношћу и савесношћу извршавао на за
довољство другова који су му их поверавалн, с-rнчући све веће 
поверење тадашњих паР'1'ијских руководилаца. 
А какви су све били задаци које је Ши ља добијао? 

Одмах треба рећи да их је било доста, мањих и већих, што је 
зависило од н:онкретних потреба партије, Међу "ГИМ пословима на
вешћемо оне најзначајннје: организовање усмених новина и разних 
дискусионих састанака на којима се највише l"ОВОРИЈIO о актуелним 
друштвеНО-ПОJIИТИЧКИМ питањима и посебно о методама борбе рад
ничке н:ласе против владајуће бур:жоазије; проналажење илеr'алних 
станова за пријеl\'l, смеШ'l'ај и обезбеђење l\IHOI-ИХ наших другова и 
другарица, сrављањем Партији на располю-ање чак и стан своЈих 
родитеља, који још није био на списку компромитованих; набавља
ње напредне литературе и њено дос'{'ављање друговима у затвору 

Ј1 на робији На УниверзнтеIУ, као припадник напреднOI' студент
CKOI- покрета, заједно са остали:'l'1 ПРOI'реСИВНИ!l'I студентима, бори се 
за аутономију и слободу науке; у Оl\:ВИРУ Универзитета, у Спорт
ском клубу БУСК-а, ради на рекреацији СIудената и води борбу 
за преУЗИ!ltaње управе у руке прогресивних студената. Ш"ГО је на 
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кр.ају успело и '{'ако је ~YCK 1 то време представљао једно од зна
чаЈНИХ. упоришта ПаРТИЈе и СКОЈ.-а ~ia Универзитету; И'1'д, Дакле, 
било Је тако много задатака, lЮЈе Је Шиља савесно извршавао 
никада не показујући да му 1е тешко или немогуће да било шт~ 
урадИс 

тИЉА ПОСТАЈЕ ЧЛАН КПЈ 

Драган Павловић се на свим тим ПОСЛОВИi\'Ia И партијским задацима 
не само проверавао, већ уједно и калио" Њеr'а СУ добро познавали 
МНQI'И наши другови са Беor-радског унивеРЗЈпета, он је друговао с 
ПеКШiI Дапчевићем, Кочом: Поповићем, Александром ВУЧОi\1, као и 
са. мноr-им друr-им прогресивним људима из тог времена рада Пар

ТИЈе, Међутим, ни ДРУI'ОВИ нису заборавили Шиљу, а Ј1 како би, 
када су веома добро знали да им он никада није одрекао било KaKaD 
~оверени задатак И, тај дан је дошао! Било је 1'0 1936, године, када 
Је Шиља примљен у редове КПЈ, за чији ПРOl'рам се већ одавно 
определи~, онда када је усвојио науку марксизма н:ао најнапреднију 
науку КОЈа треба да преобрази свет и Друш-rво. 

Од тада, као члан КПЈ, ради на разним задацима: у Партијској 
техници и у редакцији напреднОЈ часописа "НАША СТВАРНОСТ". 
н:оји су издаваJlИ прогресивни кругови и у коме су под разним 
именима, или само са иницијалима, сарађивали истакнути маркси
сr-ички писци и публицисти, а уређивао га је Шиљин ДРУI- и при
ја-rељ Александар Вучо, који је био тесно пОвезан с ПаР1ијом. С -гим 
у вези, Шиља Је прихватао и извршавао све послове, па је 1ако 
OH~M~ с којима је сарађивао био познат као човек, ДРУI' fI пријатељ, 
КОЈИ Је у сваком послу показивао савесност, тачност и велИl<У неу
МОРНОС"Г, велику умешност и СНалалсљивост. 

Међутим, све -ге послове Шиља сада извршава као организовани 
lюмуниста, као члан КПЈ,. У томе пон:азује још већу иницијаП'IВУ, 
сигурност, полет и одушевљење човека који је свестан да је сваки 

од тих задатака користан напредном покрету и Пар'rији којим је 

она РУIюводила. Његова неуморност и снала:жљивост просто је била 
пословична, Наиме, успевао је да се свуда увуче и ПОМQIне ДРУI'У, 
па макар '1'0 било и под најте:жим условима, Тако, када је полиција 
доводила неlЮ!" затвореника у болницу, или у амбулаН-Ј'У, ради Не
lюr' специјаЛИСЛ1ЧIЮГ прегледа, или у неку од београдских болница, 
или тадашњих н:линика, Шиља је успевао да се нађе и ту у улози 
болничара, па чак и лекара! Он је све то радио са јасним циљем 

да УI<аже ПОi\Iоh и спасе друга, па макар то било и у nеома 
сложеНИi\I ситуацијама. Он је, извршавајући све то, пред собом 
имао, циљ - као партијски задатак, lюји по сваку цену треба да 
се изврши, 3абеле:жено је како је успео да извуче и спасе из за'I'вора 
познагу јУIословенску револуционарку СОЊУ МАРИНКОВИЋ, која 
је У то време била члан КПЈ за Војводину. 

Извршавајући тај н њему сличне задаТ1<е, он је лон:аЗИ8ао не само 
Д08ИТЉИВОСТ при коришhењу било какве реалне i'lюrућности (KO~ 
ристећн чеС'IО и везе свог оца у GeOI'paAcKoj чаршијн у којој јс
уживао велико поверење, имао велики I\:PYI' лознанства н пријатеља, 
али и не мали у-r-ицај у тадашљо.] београдској ТРГОВDЧlCој средини) 
већ и нзузетну храброст 



ПОСЛЕ ХАПШЕЊА И МУЧЕЉА - ДВЕ ГОДИНЕ НА РОБИЈИ 

Према подацима, Шиља је ухапш€н 27. новембра 1936" године, али 
је после био још неколико пута хапшен све до осуде на две I'оДине 
робије, Међу-rим, приликом хапшења, обично је био П~Ш'1ен - .услед 
недостаIка доказа - ШТО управо I'овори о његово] веЛИКОЈ сна
па:жљивОСТИ и добром ДР:Јкању у 6eOI'paAcKoj полицији. Али, као ни 
l\'IНОПl ухапшени друrови, "Јако ни Шиља .није могао .избећи а Д~ 
не буде злостављан и мучен у ЗЛDI"лаСНОЈ :r~e~paTrIOJ беOI'радсн:Ој 
Глав:њачи, или У Управи Ј·рада Беоr'рада у КОЈОЈ Је, на петом спрату, 
деловао познати Ангикомунистички одсек с !,рупом агената познатих 
:з ПОС1 ављача које су l\IHor-и И:ОћIУНИСТИ, СКОЈевци, симпатизери КПЈ 
Jl шпифаШИС'1I1 добро запамтили по њиховим нељудским поступ
цима и саДИСТИЧКОl\I ;.\'Iрцварењу JI мучењу ПОЛЈ~-ПIЧКИХ ~атворен~ш:а_ 
Када је 1937, 1одине поново ухапшен, настављаЈући СВОЈУ паРТИЈСКУ 
н дру'шr-веНО-ПОJIИТИЧКУ активност, Шиља је ,после одређеног вре
мена у Истра:,жном затвору на Ади ЦигаНЛИЈИ, где НI:I њеr:а нису 
МИilюншла нова мучења, био осуђен на две године р~б~l]е, КОЈУ прв~ 
издрл\:ава у за 1'BOpy у Марибору, а затим у поз~аТОЈ Ју:ословеНСК~Ј 
робијашници У Сремској Митровици Ту, на роб:ИЈИ, гд~ .1е била На)
већа група од преко 300 осуђених комуниста И СКОјеваца, ШИ,ља 
сусреће IlC'l'aKHYTe јуrословенске револуционаре и ко~унисте од К?ЈИХ 
су нен:и БИJI1I осуђени на преи:о десет година роБИЈе Моша ПИЈаде, 
Оаьен Прица, Огокар Кершованн, Родољуб Чолаковић, Јован Весе
линов, Бранн:о Вујић-Седмак и други политички затвореници из 

разних делова ЈУI'ОСШ1Вије, . 
Шиља је на рОбији настојао да још више прошири СВОЈе познавање 
марксизма, учи на партијским курсевима и на позна'!'ом "Црвеном 
универзитету" У Cper-.'lској Митровици, на н:оме су пред.авали наши 
најисгакнутији IIШРКСИС'ГИЧКИ "l'еоре'ГИЧ~Р~: Моша ПИЈаде, Огњен 
Прица, O'IoKap Кершовани, Бранко ВУЈић-седмак и друш, Ту, у 
оквиру робијашнице, опасане ВИСОКИМ зидовима и гpaђeH~ за те 
сврхе још у време AYCTpo-Y~'apCKe, Шиља J;IJ1KaKO не престаЈе да се 
бори, аЛИ сада није сам у ТОЈ борби, већ заЈедно са великим и орга
низованим колеlПИВОМ политичких затвореника и ЊИХОВОi\'1 сна:жно.м 
партијСIШi\I ОРIанизацијом- Заједно са осталИМ друговима ;;:честву]е 
у СВИМ акцијама политичКИХ затвореника-комуниста и СКОЈеваца и 
у штрајку [.nедају, организованом и спроведеном у циљу побољ:иања 
ЖИВО'I,них услова као једном од средстава и начина борбе IШЈе им 
је у тим условима С'Iа'јало на располагање",/!ве године робије бр~о 
су прошле у раду и учењу, али и у стаЛНОЈ оорби против тира~и].е. 
Шиља је на робији l\'IH010 НОВOI'а сазнао и научио захваЉУЈући 
искуству ИС1'Эl'СНУ'IЛХ југословенских револуционара и ,l\:омуние-га, од 
којих је МOI'ао 1\1H010 ТО1'а сазнати и научити, а IСО]И су стечено 

знање несебично преносили на млађе другове. 

ПОСЛЕ ИЗДРЖАНЕ РОБИЈЕ НАСТАВЉА 
РЕВОЛУЦИОНАРНИ РАД 

Када је издрж:ао две године робије и био пуни-ен, по задатку Пар
Hlje, почиње да ради у орr'Шiизацији "Црвена помоћ", Iсоја је после 
добила назив "Народна помоћ" Прво је био секретар те организа
ције у Срби.1lI, а за'I'ИМ постаје секретар "Црвене помоћи" при ЦК 
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КПЈ за ЈУI'ославију .. Вршећи ту веома оДговорну ДУ1ЮIосr савесно 
и ОД1'ОВОРНО, као и сне раније задатн:е, показује до пуног ~зралсаја 
способности и смисао за даљу организацију тог не мало значајног 
посла. Радило се, у ствари, о пруж:ању веома потребне помоћи на
шим друговима и љиховим п?родицама !{8да су били на робији 
или у затвору, као и онима КОЈИ су радили у УСЛОВИl-Ia илегалности 

и строге конспирације" На тој дужнос'!'и Шиља је у сталном ПOl{рету 
ИНИ на терену, са људима, међу друговима, С друге C'I'paHe, радећи 
гако он. проналази ПОГ,одне ЛИЧНОС'IИ, за све те послове, организује 

ИХ и даЈе им одговараЈуће задатке. Као резултат такве aKTI-ШНОСТИ, 
како његове тако и његових сарадника и ОС'I'алих који су радили 
на задацима "Црвене помоћи", у Београду и ЈУ1'ославији, било је 
запажено и његово учешће на познатом Саветовању, делегата ,На-

"" Б ' родне ПОЈ\ЮI1И из осне и ХерцеI'овине, Војводине, Хрватске и Ср-
бије, које је одржано 11, aВIYCTa 1940 I'одине у БеOl'раду,. 
Касније, октобра 1940, rоДине, Шиља подноси реферат "О Црвеној 
помоћи" и њеним задацима на историјској Петој земаљској Iюнфе
ренцији КПЈ одр:жаној У условима илегалности и строге конспира
ције у Дубрави крај Загреба, То показује и потврђује колико су 
Партија и њен ЦК свим тим питањима посвећивали велику пажњу, 
с обзиром да су око "Народне помоћи" били сакупљени и многи 
партијски симпатизери,. Наиме, Шиља је у свом реферату истакао 
двоструку улогу "Народне помоћи": прво, љену материјалну и мо
ралну улor-у, и друго, њен карактер као ванпартијске орr-анизације 
са веома значајном ПОЛЈпичком функцијом 
Када се данас сагледа улor-а и значај ове ОРI'анизације, према рефе
рату ДраI'ана Павловића, онда се види да је "Народна помоћ" у то 
време већ постала широка и масовна ОР1'анизација за борбу против 
реакције и терора, ОРI'анизација која је штитила људе од насиља 
реакционарних режима и пружапа помоћ :ЖР'1-вама прогона. Као 
члан Градскor- одбора "Народне помоћи" уочи рата, у Скопљу, н:ада 
је она наставила рад и првих месеци бугарске окупације Мю{едоније 
сећам се шта нам је значила јер смо успели да у њу уведемо и 
ангажујемо многе наше симпа'тизере и родољубе, који су не само 
давали материјалну помоћ него уједно били спремни да пруже било 
какву ДРУ1'У помоћ нашим прогоњеним друговима и другарицама, 
дајући им станове и пружајући помоћ друговима на робији, или у 
затвору, као и њиховим породицама, Ако Се узме у обзир да је 
сваки члан "Народне помоћи" имао већу или мању групу од које 
је сакупљао ту помоћ, онда се мо:.же сагледати њена ширина и 
macobhoc-r'о 

НА ЗАДАТКУ ПОВЕРЕНИКА ЦК КПЈ У МАКЕДОНИЈИ 1941. 

у устаничким данима 1941, године, када је Јуr-ославија била окупи
рана и издељена на више окупаторских подручја и од предратне 
Бановине Хрватске створена окупаторска фашистичка творевина 
НДХ, Шиља са IФмунис-rима и скојевцима наставља борбу ПРОIИВ 
окупатора и домаћих издајника. Он ради на разним местима и из
вршава низ задатака, које добија као члан КПЈ и као секретар 
"Народне помоћи" за Југославију. 

Међутим, Дра1-ан Павловић убрзо добија један веома ва:жан задатак, 
колико сло:ш:ен 'IОЛИКО, и још више, одговоран, задатак који му 
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по.веравају ЦК КПЈ и дру! Тито. Наиме, требало је да као повере
ник ЦК КПЈ оде у Македонију и спроведе одлуку Политбироа ЦК 
КПЈ од 24. јула 1941. r'одине у поrледу ПК КПЈ за Македонију 
и његовог ПОЛЈПИЧIШI секретара Методија Шаторова-Шарла Нема 
сумње, задаIак је био веОма деЛИКЮ"ШI, јер се радило о СI'I'Iењивању 
Шарла због његово!' КОН!'рареволуционарноr' става по питању ору
Јкане борбе уопште и, посебно, борбе маи:едонског народа, !{аD и о 
његовом искључењу из КПЈ,. 
Када о TDII-Ie I'овори!\ю, НИКако не треба пренебрегнути чињеницу да 
је Шарло, н:оји је на Петој зеыаљској конференцији КПЈ изабран 
за члана ЦК КПЈ и био секретар ПК КПЈ за Македонију, одмах 
после првих дана бугарске окупације Македоније, Македонску пар
пrјску орrанизацију прикључио Бу!'арској КП (БРП-к) и на тај на
ЧИН прекинуо све везе са ЦК КПЈ о Међутим, издајући Мартовски 
и Априлски прorлас, ЦК КПЈ је сасвим јасно изнео оцену преI'l'la 
27-мо мартовским догађајима у земљи и аПРИЛСI\ој н:апитулацији, 
осудивши уједно 11 буr-арску окупацију Вардарске Македоније (источ
ни и централни део су окупирали бугарски окупатори а западни 
rпалијаиски), С друге страие, у Мајском прогласу ЦК КПЈ је ве]; 
дао основе за преДСТОјеће организовање наше ору.жане борбе, с обзи
ром да је на познатом Мајско!\! саветовању, ОДРЈканом 1941 године 
у 3аr'ребу, yjeДH~ дата и сама контура те борбе против он:упатора, 
што се мо:ж.е наЈбоље СaIледати и у одлуци о формирању Војне 
комисије ЦК КПЈ на челу с I'енералним секретаром ЦК КПЈ, дру_ 
Ј'ОМ Титом 
Међутим, у Македонији се створила једна веома изузе'Iна ситуација
дошло је до мешања једне КП, конкретно БУI'арске КП, у послове 
КПЈ, што је довело до ПОзнатих последица и изазвало одговарајуће 
реперн:усије_ ЦК Буr-арске КП је, преко Шарла, позивајући се "да 
је то одобрио ДРУI' ГеОРI'И ДИМИТРОВ", у ствари, прикључила Маке
донси:у партијску организацију Бугарској КП, Последице такве 
акције су биле велике, јер је то имало одраза на почетак ОРУЈкане 
борбе макеДОНСIШ!- народа, док је IПарло одбијао све позиве да дође 
у БеOIрад и поднесе извештај о си-r-уацији у Македонији после бу
Ј'арске окупације, односно у вези са организовањем оруж:ане борбе 
против фашистичких окупа'I'ора Пошто је Колишевски, о свему 
'l'ОЈ\'1е, крајем јуна 1941 године, обавестио ЦК КПЈ и друr-а Тита, 
'10 су ови одмах реаговали и Политбиро је на својој седници од 24 
VII 1941 године донео одлуку у погледу ПК КПЈ за Македонију и 
Ман:едонске партијске организације. Са своје стране, друг Тито је 
у име ЦК КПЈ упуню и Писмо македонским Iшмунисr-има, у коме 
им је објаснио illтеТОЧИНСI{И рад Ј! грешке Шарлове, С тим у вези, 
у ТИIОВОi\I писму, поред осталor", се каж:е: "Поступак старог ,Буга
рина' (псеудоним Шарлов - Н. П.), који је био одговоран пред ЦК 
КПЈ за рад у Македонији, показао се не Сai\Ю антипартијски већ 
и као КО1-прареволуционаран", па "на основу тога ЦК КПЈ сматра 
цео :њсс-ов поступак кан:о антипартијски и lшнr-рареволуционарни и 

заr-о r'a с:мењује са функције члана ПК за Македонију и искључује 
из Партије" У TIHOBOM ПНСl\-IУ се затим постављају пред ПК задаци 
за орrанизовање сабоrаж:а и дивсрзантских акција у Македонији. 
Крајем јула 1941 т'однне Драr'ан Павловић, заједно с другом Лаза
ром КолишеВСКИll'I, креће за Македонију, па преI<О од пре рата успо
стављених партијских веза у Лесковцу, Врању и Куманову долази 
у Скопље н већ 2, abr-.ус-r-а 1941. I'одине одржава састанак са чла-
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т новим а ПI~ КПЈ за Македон.ију на челу са Шарлом. Само му Мара 
Нацева даЈе подршку и ИЗЈщ~њава се за курс ЦК КПЈ, дОК су 
друга два члана прогив и даЈУ подршку Шарлу. Међутим, Шиља 
се у Скопљу састаје два пута и са члановима МК (КПЈ и тада ИМ, 
према сећањима Боге КузмановскOI', члана МК и данас Члана Савета 
федерације, кал;е следе];е: "Да је посла! од стране ЦК КПЈ, да је 
тачно он<:, што Је изнео Лазар Колишевски, наиме, да је у Србији, 
ХрваТСКОЈ. Босни и Херцеговини и свуда почео оруж:ани устанак 
а да само у Македонији није спроведен курс ЦК КПЈ и да је бе~ 
питања ЦК КПЈ Паршјска организација у Македонији прикључена 
БРП (к), ·ге да је ради тога ЦК КПЈ донео одлуку да се суспендује 
Шарло и цело Покрајинско руководство. Шиља је ИЗнео и то да 
Шарло није предао руководство, велећи да он нема НИшта са ЦК 
КПЈ, да су они сада у сасгаву БРП (к) и да поштује директиве 
БРП (к), Даље је рекао да је управо збо!' ror·a дошао да разговара 
с нама и питао нас Ш'I-а мислимо: да ли смо за оружани устанак 

или нисмо? .. , На сутрашњем cacr-анку (после 2, августа - М, П,) 
Шиља је поновио становиште које је већ изнео, То су биле нај
једноставније речи, без филозофирања. На крају, нас је питао: 
"Шта ви мислите?" А ми, другови, решили смо да ОТкаЈкемо по
слушност ПК из следећих разлога: што је без питања ЦК КПЈ Ма
кедонску партијску ор!анизацију присајединио БРП (к); што није 
спровео ОДЛУl{У КПЈ за оружани устанак" - закључује Боге Куз
мановски 

Међутим, настављајуliи такав свој штеточински рад, Шарло је, за 
17, август 1941~ године, сазвао Покрајинско саветовање, али на исто 
позива делегате ЦК БРП (к) Петра Богданова, а Шиљу не, иако 
је повереник ЦК КПЈ и ако је врло добро знао да је у Скопљу 
и каква је његова мисиј а, У с-rвари, Шарло је овим својим актом 
хтео да онемогући Шиљу да на Покрајинском саветовању I'овори о 
одлукама Политбироа ЦК КПЈ од 24. јула 1941 године, у којима 
се нагласак даје опортунистичком и штеточинском деловању Шар
ловом .. Шиља је, ИПЮ{, успео да раЗI'овара с Петром БОI'дановим, који 
му је саопш-rио "да је по налогу самог Димитрова Македонска пар
-rијска организација повезана са ЦК БРП (к)". Једини закључш{ раз
говора БOIданов-Павловић био је тај да се страсти даље не распи
ру ју и да се сачека одлука Коминтерне, код које су ЦК КПЈ и 
лично друг ТИ'I'О одмах интервенисали, Са своје стране, Шиља се 
састао с представником МК КПЈ у Тетову обавестивши га о целој 
-r-oj ствари и тиме омогућио да комунисти у Западној Македонији, 
окупираној од италијанских фашиста, буду у току догађаја и по
себно, упознати са ставом ЦК КПЈ о оружаној борби !Соја се води 
у многим деловима у земљи 

Пошто су се ствари таIШ развијале у вези са Шарлом Шиља, преко 
партијске везе Ниша, шаље ПИС!l'Iени извештај за ЦК КПЈ у Бео
граду са датумом од 28, августа 1941. године" Поред ТOI'а, он долази 
у Београд и на седници Политбироа ЦК КПЈ, одржаној 31. августа 
1941, године под руководством друга Тита, у илегалном стану Ивана 
Милутиновића на Вождовцу, подноси усмени извеШ'I'ај о ситуацији 
у Мш{едонији с обзиром да његов писмени извештај из Скопља, 
преко Ниша, још није стигао" После свестраног разматрања тог 
питања, тада је одлучено да се Шиља од стране ГлавнOI" Ш'l'аба ПОЈ 
(убрзо именован у Врховни шгаб НОВ и ПОЈ м., П,) поново по
шаље у Македонију са задатком да спроведе Писмо ЦК КПЈ упуће-
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но БРП (К) и члано~иI'l'!а КПЈ у Ман:едонији и да пш.югнС у органи-
з"ацији партизанских одреда" . 
Када о томе говоримо, одмах треба истаћи да је ПОШНБI:IР.О цК _ КПЈ 
тада већ био обавеШIен о .одлуца. Коминтерне према IШјo.l ~aKeД?H
ска пар-пrјска организаЦIча остаЈе У саставу КПЈ, донеТОЈ краЈем 
ilВrycTa 1941 године, која је утицала на руководство ЦК БРП (к) да 
привремено престане са СВОЈИМ 1\Iешањем у ствари Македонске. пар
тијске организuције, мада је ПК БРП (К), после хапшења. C~KpeTapa 
ПК Лазара КолншеПСКQI-, наставио са' мешањем, Обнавља.1ући "нео-
шарлавизам" ,_ ,.. 
Шиља се посn:е тога убрзо спрема за друго 11 ЈОШ ваЖ:НИЈе путовање 
у Македонију, куда креће одма....:: после седнице Политбироа ЦК Kf!J, 
Била_ је то. почеIКОМ септембра 1941" rодине, l.<ада, по други пут, 
долази У Македонију, корис-т-еllи илегалне паРТИЈске везе као и при
ЛИКОМ првО! путовања"" Сада је смењено- Шарлово руководство и 
формиран нови ПК на челу са Лазаром КолишеВСЮН\I у врше~и 
интензивне припреме за почетак opYJIl:aHor усташш у МакеДОНИ,l~'I, 
Таи:о се стање у Македонској партијсн:ој организацији брзо сређУЈе 
о чему, _поред ОСI'алог, говоре формираии војни штабови и стварање 
првих паР'Iизанских одреда који ,су 11, Qlпобра 1941 .. године озна
чили почетак ору:ш:аие борбе l\шкеДDНСlШГ народа против фашистич
IСИХ окупатора и Домаћих издајника. 

О НАШИМ САСТАНЦИМА СА ШИЉОМ 
И ПОМОЋИ КОЈУ НАМ ЈЕ УКАЗАО 

ДраЈ'ан ПаВlIовиll је био веома добро обавештен о ставу и држању 
Кумановске парrијске ОРI'ШIИзацијс, о ~IeMY га је обавестиu друг 
Лазар КОlIишевски када су заједно, kpaje!l-I,Јула 19410 I'9ДИ~·Iе,. дошли 
у Македонију. Међутим, Кумановска парТИЈска ОРI'анизаЦИЈа Је била 
у току догађаја и међу првима је била _упозна-га са саДРЈКИНОМ. више 
прогласа ЦК КПЈ, па је тако од почетка бу~'арске И итаЛИЈанске 
окупације Македоније доследно била на ЛИИI':ЈИ и J{~PCY ,ЦК КПЈ 
за оружану борбу. У Куманову се формира ВОЈНИ ШIао (ДеЈан Алек
снп - командант, Панче Пешев - ПОlIнr-ички комесар и као чла
НОВИ ВЛ2l"'ој СIефановски 1-1 Перо На ков) Дакле, у тој и TClKB?j 
СЈнуацијн, долази до нашеr' првог састанка са ШИЉОЫ, када ~ac .Је 
опширније обавестио о развоју акција шаром целе ЈугослаВИЈе, по
себно О развоју партизанскOI' покре'та у Србији н С"1'варању слободне 
територије на којој се одвијала широка друштвено-политичка aIИ-ИВ
нос'!' НОО и њихових извршних 0pI"aHa у Ј-радовима и селима, до
неnши нам и' прве бројеве билтена Врховног Ш'I-аба НОВ и ПОЈ 
које је уредио друг Ти·т-о. Ти билтени су наМ lIIНOI'О ПОМOI-ли да 
боље сагледамо развој НОБ у целој земљи и да се упознамо .са 
шщијама и ПОС'I'JП'ну-гим успеСИl\Ia паРIизанских одреда, нарочито 
у Србији 

MeljYHIM, ја Ca;\I нмао непосредну Шиљнну помоll у припремању 
два партнзанска приручннка: ПОЛИТИЧКQI' приручника у коме Ca,l\-I 
изнео циљеве наше НОВ и указао на перспективе те борбе IШЈа 
би '1 ребtlло да се заврши нашом победом и ВојнОЈ' у коые сам изнео 
основне елементе борбене одлуке заједно са ОСНОВНИМ задатком да 
будуће партизане што боље упознамо с наЧИНО:i\I К8IШ се та борба 
води у нападу или одбрани, Друн! наш саС'ганак са ШИЉОМ био 

148 

је у вези с писањем Проrласа ПК КПЈ за Македонију са позивом 
за ору:>н:ани устанак ::\шкедонскоf' народа .. Наиме, Шиља нам је тада 
реI\аО да су сада CIBopeHe све мorуnности за почетак ору:жане борбе 
и у Маю=Донијн и да је поiребно да се, с ТИМ у. вези, припреми--и 
напише поменути проглас: У СТЕари, Шиља је дошао у Куманово 
после пре'IХОДННХ разговора с друт-ом КолншеВСКНIII, који lа је упра

во упутно на чланове Војног штаба у вези са припре1\-taњем помену
ГШ' прогласа. Морам одмах реllн да нам није било ЛaIШ да наШ1шеl\1:0 
један такав проглас, којн ће ускоро добни·r историјски значај Иако 
смо на томе радили све до поноћи, сви смо КОРИСТИJIИ ПОI'lIОћ. друга 
Шнље, Iшји је поседовао веЛИIШ ИСКУСТВО КОМУНИСIе н револуцио
нара, посебно зато јер је Ши љи добро била позната седница Полит
бироа ЦК КПЈ од 31. аагусга 1941.. године и у чијОј је Тачн:и 5 
стајало 'следеnе: 
,,5., Шиља и још један од стране ГлавнО!- Ш'"I'аба партизанских одреда 
шаље се пОново у .Македонију да спроведе ПИСi\Ю за l(ОМУНИСТИЧII:У 
партију Бугарске н члановима Комунистичке парнrје у Македонији, 
If да ОРI'анизује партизанске одреде у Куманову и другим местима 
I'ДG' је l\юrуli.е", 

Шта све 'го ПОll:азује? Пре свега, то показује ПОI'ВРДУ OI-юr-а што 
сам веn напред :навео - '10 је та борба Кумановске партијске орга
низације још од првих дана ПРО'НIВ бугарскor- фашиснrчког ок.Упа
Јора н против штеТОЧИНСIШГ и IЮl-прареволуцнонарнor- става Шарла; 

орr'анизације lюја је прекинула све везе са ШарловнI'I! ПК и која 
је, насупрот lliарлу, одмах почела са сакупљањем оружја и извр
шила све припре!llе за орr-анизацију и формирање првих паРТIIзан
ских одреда, који су 11, окт-обра 1941, године заједно са Прилепским 
паР'I'нзаНСКНl\I одредом означнли поченш: борбе маи:едuнскш- народа, 
Е-IО, сећајуhи се наШIIХ разr-овора са ШИЉО""1, ми никада нисмо за
боравили ј{акву нам је помоh указао у свим Т-ИМ cr-ваРИi\Iа око 
ОРI-энизовања оружане борбе у Мtlкедонији 

ПРЕБАЦИВАЊЕ У СРБИЈУ 
И ПОГИБИЈА У БОСНИ 1942. 

ПОСJIе успешно зэвршених зада-rака као повереник ЦК КПЈ У Ма
кедонији, ДраЈ-ан Павловнn успева да се преко Врања. Лесковца н 
Ниша пробија до теРИ'Iорије Западне Србије Он IaJ\IO д?лази у 
вреые в:ада је немачки окупатор, заједно са ДОЈ\шћr·ш нзда.ЈНИ~НiШl, 
започео Прву офанзиву на ослобођену партизаНСI<:У -IеРИТОРИ:1У tI 

учествује у orорченим борбама које воде партизанске CHare, КОЈе су 
под прнr-НСКО1\I јачеr' непријатеља биле приморане да наПУСlе -терн
"lорију Ужиче Републике и да се ПОВУКУ у правцу Санџака ради 
наСТНВЉt:lња борбе Шиља СIи:>ке у Санџак, заједно с БОРЦI1ма Ш:(-
1\Ir.lдијскOI' батаљона, да би после Е.раћег предаха и peOPI'aI-IИзаЦИЈе 
паРIнзанских снага дошао у Руда 
У Руду друг Тито, крајем децембра 1941 I'одине, формира .Прву 
пролетерску јединицу, која llе бити основ н~ше. армије I! KOJ~ 11,: 
прекаљена у !llнопr!\I борбаыа дати велики бро] ВОЈННХ И ПОЛIII?'I ших 
руководилаца 'IOlШМ читаВQI' HOP~a, У M~ђYBpeыeHY, Ши.ља, Је по
с [ављен за полнтичког IШ!llесара Шумади.]скоl' одреда, КОЈИ Је при
ЛШ{QJ\I форыирања Прве проле'Iерске ушао у њен cacI-ав као Пети, 
шумадијско-уж:нчн:и, батаљон Заједно с борцима ове бригаде II ооог 
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батаљона Шиља пролази кроз CB~ бор?е и окршаје, који су вођени 
у крајевима источне Босне. У ЈеДНОЈ борби ове бригаде и свог 
батаљона Дршан Павловић-Шиља ј<: херојски погин~о 21. јануара 
1942. године на Пјеновцу у ИСГОЧНОЈ .Босни. Пуцао Је иако тешко 
рањен све до последњег метка. Њ_ега Је за~р}као за себ~, Владимир 
Дедијер у "Новим прилозима за ОЈюграФИЈУ Ј. Б, Т.иr-а на. страни 
531 _ Кљига 2, овако је забележио Шиљину ПОI'иБИЈУ на. ПЈен~вцу: 
IIУ дубон:у јесен 1941, моје место lШО комесара ШумаДИЈСКОГ оата
љона преузео је мој добри ДРУI' Драганче Павлов.ић, студенг из 
Београда, шеф Црвене помоћи за читаву Југос~аВИЈУ. Његов бата~ 
љон био је опкољен код планинскОГ места Пјеновца у ИСТОЧНОј 
Босни. Била је најхладнија зима У рату, чак су се и BYKOB~! од 
мраза повукли У долине, али је један немачки батаљон на СКИјама, 
у дубоком снегу успео да опколи ШумадИј~КИ батаљон, Сва наша 
аутоматска ору:жја била су неупотребљива, јер су се ~алед~ла, и у 
неравноправној борби био је УНИШ'Iен читав ШумаДИјСКИ оатал:он. 
Мој друг Драганче Павловић. борио се до. IIоследњег метка,,, !ШјИl\'1 
је себи просвирао чело да не би пао неПРИјЗ'IељЈ:' ж.ив'у руке . 
Друг ДРАГАН-ДРАГАНЧЕ ПАВЛОВИЋ-Шиља Је СВОЈОМ хеРОЈСКО." 
смрћу тесно повезао све оно ШТО је делом ГОВОРИО у пран:си, па Је 
за НароднOI' хероја проглашен 21, децембра 1951, године, уочи .дa~a 
н:ада је била формирана Прва пролетерска БРИI"зда, на Д~H КОЈИ Је 
узет 1\:ао дан стварања наше Југословенске народне аРМИЈе, 
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МИЛИЋ ПЕТРОВИЋ 

Грађа Архива Србllје о СlUудеl1ll1СКlIАl удруже1ыIta 

(1918-1941: годll1lе) 

По завршетку Првог CBe'ICKOr рата долази до обнављања наставе 
на Београдском унипеРЗИ'Iету. У ОКВИРУ обнављања рада ове наше 
значајне инснпуције долази до формираља НОВИХ школа и факул
тета,1 Са јачањем И развијањеJl.'1 Универзитета долази до оснивања 
низа њеr-ових пратећих институција - инсппуr'а, лабораторија, 
бибЛИО'Iен:а, завода итд. Ову дина!l'1I-'IЧНУ наставна-образовну и научну 
делатнос'I прюнла је и жива стручна и политичн:а активност међу 
С'IудеНI'Има, која је за резулта'т имала окупљаље СIудената у МНО
I"обројна СIудентска удружеља различитог профила 
С једне стране имамо обнављаље рада појединих раније формира
них удру:ж:ења студената, као нпр Студентско правничко друштво 
које је основано још 1890. год., а са друге ново време доноси нове 
идеје и нова политичи:а опредељења ШТО реЗУJlI'ира Ш':НИl:3ањ€г.'l HU
ВИХ удружеља Такво једно удружење је и Клуб студенаIа кому
ниста, затим удру:нсење студената мари:систа које је основано 1922, 
год. и на и:рају удруясење студената "Прогрес" C'IDOpeHO 1924. I'ОД. ИТД 
Средином треће деценије ОВО!' века већ су основана МНOI'а студент
ска друштва и удружења тако их дО 1925. има 31, (ВИДИ прилOI' 1,), 
следеће године још 8, а наредне 1926/27 нових 11, ИТД 
Са увођељем шестојануарске дикr'ю-уре рад l\IНDIЯХ удружења је 
умногоме паралисан, а нека су практично и престала са радом. Тек 
пред крај 1931. I'ОД_ долази до постепеног оживљавања рада поје
диних студеНТСIПIХ удружења, да би се већ у 1934. и 1935. њихов 
број нагло увећао и знатно живнула њихова активност, Прегле
дајући архивси:и фонд БеограДСIШI универзитета, који се налази у 
Архиву Србије, евидеlпирали смо 100 удружења, међУIИМ ова цифра 
свакако није l{оначна јер је ПОС"Iојао веЛИЮ1 број мањих заВl1чајних 
и Друг'их удруж:ења, (Види прилог 2.) .. 
Уз ВРЛО активно политичко окупљање и деловање студената ишао 
је и процес оснивања разних сгручних студентских удружења. Нај
пре су сr-уден-r-ска удружења Формирана преil'Ia факултетима нпр 
Удружење студената медицинара, Студентска техничко друштво итд., 
затим удру.жења студената по појединим смеР08има односно СТРУ
и:ама унутар једнOI' фаКУЛ'Iета н:ао што су нпр: Удружење студе
ната ИСl0ричара, затим I'еOI'рафа, математичара, геолога, биолога, 

, Поред ТРII цостојсlш фаl{УЈlтета (I1ращш, 'l'СХЮI'IЩI Ј1 ФШIOЗОФСIШ) Шl Београд~ 
C!\Ol'tl УШlUСР311тету ОСI!ОЩШЈI су J\IеДНЦIШСЮI, ПОЉОПРIlПРСДНО~ШУl'l1аРСЮt 11 Бого~ 
СЛОПСЮt фаКУ.'1Тет, заТII:\1 ФармацеУТСЮt OACClt 1\IеДIЩIIIIСl\ОГ ф:шултета, I{аО Ј( три 
фа]tултета у УlIутраШЊОСТЈ! (ПраDlIJI у СуБОТIIЦlЈ, ФllлозофСЮI У Сltопљу Ј[ По.'l>О~ 
ПРlfпрсдно-ш~t)'t1аРСЮt у сарајспу JI Е!\ОlIО~УС]Щ Шl\ола у Београду) .. 
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ет.нолога, хемичара, удру:ш:ење за поједине језике и и:њи:ж:евност итд~ 
на филозофском фаКУЛ1ету и СЛ Врло бројна су и студентска удру
:жења формирана према завичаЈУ студената - удру:жења с·гудената 
Херцеговаца, Црногораца, студена'I·а Крајинаца, затим студената 
Јужне Србије, УДРУЈкење студената "Космет" итд Поједина сту
ден-rска УДРУЛi:ења формирана су и пре:ма ИСI·оријски.м личностима: 
Студентска удружење "Петар Кочиn"; СтудеН1·С}Ш удру.жење "Ње
r·ош" заТИl\-I "С. М. Љубиша" итд 
Посебну групу студената представљају ОПI1на студентска удружења 
за н:ултуру, и друштвену активност као што су Академско позо
риште, АкадећlСН:О музичко друштво, Ј адранска стрюка ИТД, 
Упорна борба С1·удената за своја права, аутономију универзите·lа и 
рад стручних удруж:ења довела је до оснивања Акционог одбора 
стручних студеНIСКИХ удружења који l<аlШ је то већ констатовано 
"постао основни руи:оводеnи 0pl"aH свих с·гручних удру:ш:ења на Бео~ 
градском универзитету, а истовреl\-1ено ИI'l·IaО улогу кординирајуfiег 
легалнOI· тела СIудеНТСКОI· покрета у односу на Универзитетске вла
СI'И чиме су створене могућности да један леr·алаи opr-ан студената 
даје иницијативу и утиче на решавање наГШ\Iиланнх и текућих сту
дентских проблемаН~ Овај одбор, који је формиран од по два пред
ставника свих стручних удру.:ж:ења, иыао је изванредну улогу на 
пољу обједињавања разних кулгурних, пропаr-андних и ПОЛИтИЧIПIХ 
активности. 

Стручна, КУЛТУРНО-Уl\Н~·Iничка, општа, завичај на и друга студентска 
удруж.ења IШО и Акциони одбор стручних студентских удруж.ења 
имали су разноврсну активност, и сходно томе постоје и разна акта 
из тих активности. 

На првом месту 'I·реба навести захтеве за одобрење Правила сту
дентских удру:ж:ења, са текстовима тих правила, затим неодобравање 
(што је чешће) и одобрење тих правила итд. Интересантно је на
вести мишљење универзитетских власти из 1937. ГОД., којим се o~
бија захтев СЈ'удената Правног факултета из Скопља да ОСНУјУ 
своје удрулсење зБOI· ТОЈ·а Ш·IО би његово седиш-ге било ван седишта 
универзитетских власти, 

Једно од Iлавних питања рада СIудеН"IСКИХ удру:жења је борба за 
аутономију универзитета који је "остао стално ж:ариште слободне 
мисли и успео да одоли свим налетима ре:ж:има којима је '!'а ауто
номија СЈ\"lетала". О овој сталној борби студентских удружења и 
АОССУ интересантно је навести званичан протест из 1936" I'ОДо про
"IИВ цензуре предавања на студентским зборовима, против универ
зитеТСI\:ОI' Одбора за приредбе, који не би требало да има lшрактер 
орr-аиа н:оји ће цензур:иса'!·и сгуден'гска предавања и приредбе већ 
својство превеиншноr· 0pI"aHa. Ову функцију, истиче се у протесту 
Универзитег би мш·ао да обавља преко својих делеr-а"I"а на тим при
редбаI"l-ta који би подносили извештај е, док аутономију Универзитета 
нико He!l-ta право да наруши.:Ј 
У оквиру борбе за аУТОНШiIију Универзитета значајни су напори 
студентских УДРУЈкења на изради факултетских уредби где се по
кушава утицати на уписе студена·га на појединим факу~-гетима, ука
зујући при томе да је земљи поr-ребно далеко више ПОЈединих кад
рова l{ао нпр .. лекара, инжењера итд. 

: I\II!JШЩl ДU1\lјUlfОDиll, lIапреДlШ (!ОI,рет студената БеоrраДСl{ОГ УшшеРЗllТСТil. 
юьша rIj Београд, IIОЈШТ 1974. ГОД, С1ра1lа 117. 
, BJIДII ПIШ1IОГ БРе 30 Ј( 4. 
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Значајно је и оснивање c-r"удеНI'СКQI дебатног клуба !1а Правном 
факултету 1937 .. г. I'де су прорађиване разне врло значаЈне теме lШО 
ШТО је питање појаве фаШИЗ1\Iа са аспекта eKOHOMCKor, СОЦИОЛОШiШГ 
и теоријско~праlПИЧНОГ стаНовишта, 
На с·тручним с·гудеНТСКИl\I МИ"1'"ИНЗНl\Ш и зборовима расправљана су 
и друга ПИIања о чему је сачувана архивска r-palja, l{aO нпр. JIЗ
веШ'Iај о женеВСКОl\·I светскшн Оl\Iладинском конгресу, затим преда
вања о појави и опаснос·ги од фашизма, предавање Исидоре Секулић 
"О жени и кућИ" итд .. Са неких ових скупова сачувани су днеВНII 
редови, заПИСНИЦII, плаКаЈЛ итд." 

На студеНIСКИМ си:уповима било је и забаве ОРI·аннзоване су н 
l{њижевне вечери на којима су своје радове ЧIпали познати књи
жеВНИЦИ,5 Приредбе су орrанизоване и поводом бруцошких вечери 
о којиыа је тан:ође сачувана извесна архивска грађа,О ПојеДШ·ЩII 
професори држ:алн су предавања о познатим историјски:\! дor·эђајIElIa 
и личностима, анализирали књнл;:евна дела, правце у ю-ьижеВНОСТII 

и У1\IеТНОС'ИI НIД. О овој активности сачувани су само захгеви и 
одобрења JI днеВНII редови 'ТИХ приредби. 
Средства ПРИI{упљена са приредби давана су l{ЭО поыоћ снроыэшнны 
с·гудентима, затим за изградњу дома студената и СIуденпсиња, ПОТОЈ\I 

за кирију за просторије опште студеНТСI{е :мензе ЈПД Део средс·гава 
за наведене хуманитарне шщије прикупљана су и ОД уплаI'а сrуде
ната по основу уписа и овере СбнеСIра 

Током 1936. год реОРI"анизован је фонд за ПОl\lаr-ањс снромаШНJIХ 
с·гудена·га па је на седници АОССУ изабран одбор за ове сврхе у 
саставу Ратко МИ'I·ровиfi, Цвијетин Мијатовић, Милош Минић и Ра
доњић Миленн:о.i Напорима АОССУ реорr·анизован је Ј1 здравствени 
фонд студената и орr-анизоваи рад студентске мензе о ЧСl\lу т·акође 
има сачуваних ДОl{умеНa-I а 

ОУ I·рађи БеOI·радског универзите'I·а Mory се пронаnи и друrи врло 
интересантни подаци из рада С"I'удентских удруже:ња, Тако на при
мер из захтева за одобрење правила (и самих правила), Просветно 
ТУРНСП-1ЧIШГ С'I'удентског удру:жења "дУР1ПНОР"ioI види се да су се 
студенти бавили и ширим друштвеним пита:њима. СтудеI-I1Н OBor 
УДРУЋ{ења у захтеву поред осталor· наводе "да су дошли на идеју 
да оснују своје УДРУЈкење прен:о Kor·a би ВРШИ.JIи rюпуларисање 
туризма у овим, природно украшеним l{pajeBHl\1a, у ЦН.ъу l{УЛТУРНОГ 
унапређења и еIШНОМСl{QI· подизаља становништва ових !{рајева" 
На основу сачуване аРХИВСl{С r-рађе о бројНИJlil студентским уд ру
:жењима и досад објављене литературе може се рећи да c-r·удеНIСКИ 
покрет за свој делокруr- рада узимао не само проблеме из сопствене 
преокупације већ и проблеме ОПШ'Iе ДРУШ·I'вене, почев од побољ
шања услова студирања и аутономије Универзит-е1а до борбе за 
демократизацију живота у зеЈ\IЉИ, од мировних акција ПРОТИВ рс:на 
до организација О'I'пора непосредној фашистичкој опасНОСт-и и од
брани земље итд. 
AI{Q би се на крају овor· краПСОI· ИЗЛaI·аља о студеlПСКИМ удру}кењима 
закључнло које врсте ДОКУl\lената су сачуване Mor·1l0 би се рећи 
следеfiе: то су пре свега захтеви за одобрење рада са приложеННJ\I 
правилима, за"IИМ су ту примедбе Ректората на та правила после 
којих следи одобрење или забрана рада, заХ'Iеви, одобреље, дневни 

~ ВIfДll ПРltлоr 5. ц 6. 
; BlfДl[ ПРltлог бр. 7. 
, ВИДИ прилог бр. 8. Н 9. 
t А8, БеограДСЮf УШlDеРЗJlТСТ 1936, ЈОД. I~27, 
'Исто, 1!137, rод. ХIl бр. З.Ј., 
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редови, записници и извеШ'Iајн са седница и појединих скупова, 
подаци о забавама, Н:ЊИ)l{еВННl\I вечерима, предавањима ИТД; избори 
појединих органа, протести поводом кршења права студената н 

аутоно:ннје УннвеРЗИIета; rУРИСIНЧЮ1М излетима, стручним екскур
зијаl\Ја Ј1 спортским IакмичеЊJlJl.Ш чланова; помагање сиромашних 

СЈудената; скупљање средсrава за изr-радљу студентских домова И'ГД, 

Понегде у l\-I8теријалима има и спискова студентских удру:жења 
Предмети и акта о с-гудентским УДру.жењима евидентнрани су !{роз 

азбучне реr-истре Беш-раДСI{QТ' универзиr-ета под словима "У" -
удру)кења, заТИ;\I под "С'; - студентска удружења; "АН - академ
ска ДРУШIва, под "Д" - друштва, ш'грајкови иду под "Ш". демон
страције С'Iудената ПОД "Д" итд' 
Део података l\-ЮЋtе се пронаћи н кроз записнике универзитетских 
орrаиа и тела, која су расправљала о поднеТИJ\I правилима удруж:еља, 
заIИМ ту су одобравани cr-удеИI'СКИ зборови, МИТИ:НЗН, скупштине и 
други саСIанци, Овим '!еЛИl\Щ овлашћена лица подносила су извеш
I,аје са наведених скупова, који су интересантни јер дају слику како 
су универзитетске власти {"ледале на студетнске скупове и активност, 

а истовремено говоре о БОf'атој aIПИВНОСП1 студената,1I 
Затим део података нарочито о С'Јручним удружењима, МОЈке се про

наВи и I{РОЗ архиву појединих факултета. користећи се азбучним 
реrисr-РИl\ta тих факултета. 
Сва наведена документа су акта која су слата peKTopa'I'Y, дакле из
лазна пошта, Изворна r'palja самих удружења најчешће није сачувана, 
пропала је у ратном вихору, нли се деЛОl\-I налази I{QД Iадашњих 

активисr-а. Ову грађу треба евидентирати и заједно са сећањ:ш\-ta учес
НI,ша СЈудеНI'СIПIХ дor-ађаја прикупити средити, и, пописати је и ста
ВИIИ у службу науке 
Обзиром на различит обим делаПЮСПI као и на друге специфичне 
услове различита је КОЛИЧI1на сачуван:е грађе о студеНТСЮIМ удру
жеЊИ!l-ta. Негде се ради о мањој I{QЛИЧИНИ а негде грађа иде конти
нуирано као што је нпр, код с-гудентскor' правничког Друш'тва. Битно 
је на крају напоменути да је целокупна архивска {"рађа Београдска!' 
универзитета архивистички сређена, обрађена и тиме ОМШ'ућено њено 
лакше коришћење, Студентска удру:жења су иначе до сада мало ис
-rраживана 

Ради лакшег увида која удру.жења су постојала у прилогу овог рада 
да!' је СПИСaI{ студентских удружења, Подела удру:жења извршен а је 
на неI{QЛИКО група: опш-га и хуманитарна друштва; културна и нацио

нална; друштва за уметност и спорт; стручна удружења и удру.ж:ења 

Руса студената, у Сltладу како их је делио стваралац архивскоr
фонда - Београдски универзитет. 
Ради илус-грације уз овај кра-гак прилог о студентским удру:жеЊИћlа 
дали смо и неколико ДOl{УЈ\'1ената н:ој а су нам се учинила интере, 
саНIНИМ 
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верзитета КЊИI'а 1 НОГIlП Београд 1966. год; књиr-а II Нолит 
1974. год 

'В1IД1l ПРIIJЈоr бр, 111 
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Прилог 1, 
УБ, 1925-IV-171, 

СПИСАК УДРУЖЕЊА СТУДЕНАТА. 

1, Фонд СИРОl\-ЩШНЈIХ Студената, 
2, Побратимство 
3.. Правничко Друштво, 
4. Удружење Југословенских Медицинара. 
5 У дружење Студената Биолorа. 
60 Удружење Студената Математичара. 
7. Удружење Студената Шумара. 
8. Техничко Друштво 
9. Удружење Студената Машинаца 

10, Удружење Студената Хемичара .. 
11. Удружење Студенткиња 
12, Удружење студената Историчара. 
13. "Обилић" 
14 Фериални Савез, 
15, Друштво Св. Ћирила и Методија. 
16, Друштво Сгуденага Агронома, 
17. Ј адранска Стража .. 
18. Хришћанска Заједница Младих људи. 
19. Академско Апстинентско Друштво "Истина", 
20. Спорт Клуб. 
21 Удружење Руских Студената. 
22. Удружење Студената Богослова .. 
23. Удружење Студената Руса Богослова. 
24. Удру:жење Студената Југословенске Матице 
25, Удружење Студената Архитектуре 
26. Студентска Географско Друштво. 
27. Удружење Руса Медицинара. 
28. Удружење Студената ГеОЛОIа. 
29. Удружење Студената Руса Техничара. 
30. Хемиско - Техничко Друштво, 
31. Студентско Етнолошко Друшгво. 

ПРИЛQI' 2 

СПИСАК СТУДЕНТСКИХ УДРУЖЕЊА НА БЕОГРАДСКОМ 
УНИВЕРЗИТЕТУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 

IОПШТА И ХУМАНИТАРНА УДРУЖЕЊА 

1, Удружење потпорно за ПОl\IОn сиромашним студентима 
2. Удружење студенткиља 
3. Акциони одбор студентских удружења 
4.. Студентски феријални савез 
5. Удружење универзитетски образованих жена 
60 Студентски летовалишни савез 

7, Удру:жење сиром:ашних студената 
8~ Удру:;кење студената БеOI'радскоr' универзитета 
9. Удружења студенага против ТБЦ-а 
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10~ СrудеНТСI{И одбор подыла-гн:а ,;Црв'еног крста" 
11, СтудеН'IСIПI експетантски клуб 
12 Удружење СIуденсна "Сијамак" 
13, Удру)кење CTYAeHara "Напредај.;:'· 
14. Опште студентсн:о удру)кење "Будуl1.ност" 
15 C-ГУАеrlI'СКО удру)кење "Прor'рес" 
15а. Клуб crYAeHaTa КО1\IУНИСIа 
156. Удру.жење СIудената МаРН:СИСlа 

II КУЛТУРНА И НАЦИОНАЛНА УДРУЖЕЊА 

16 Ј адраНСIШ с-r-ра:жа 
17. УнивеРЗИIетска страж:а . 
18. Удруж:ење студена1а ЈУIословенске i\lатице,: 
19. Друштво свето!' Ћирила и Методија 
20 Аи:адемси:о апстиненска друштво "Истина': 
21 AI\:aAeMcKo свесловенско коло 
22 Друштво за ЛЮУ народа 

23 Академски феРи.iапни савез 
24 С IY дентс!щ у дружење "IЬеIОШ" 
25 Студентско удружење у Панчеву 
26 СЈудентско удружење "Карађорђе" 
2'7 СIудентско Удру:жење Херцеговаца "Неретва" 
28. Удружење студената Црногораца 
29" Удружење студената Босанаца и Херцеговаца 
30, У дру:жење сту дената "Зета" 
31" Студентска удру:ж:ење "Петар Кочић" 
32, Студентска удру)кење "Осман Ћукић" 
33 СЈудентско удруж.ење ДУРl\ПlТ'ОР 
34 Студентска удружење "Златар" 
35. CTYAeH'IcKo удру)кење "Бока" 
ЗБ Удружење С'I'Удената "КОСј\,уе'I'" 
37, Удру:жење студената за кореоr-рафију народне ИI'ре и песме 
38 Академска музичко друштво 

39. Удружење "Тимочана" 
40 Академска драМСl{а т'рупа "Побра'IИI\1СТВО" 
41 Студентско l{У lIТУРНО просветно ДРУШТВО 
42, Удру:ж:ење америчких студената "Михаило Пупнн" 
43 Удружење С'тудената националиста 
44 СIудентско удружење ';,Бољан Фаркаш" 
45. Удрул;:ење студената "Село" 
46 Удружење студената С. М, Љубиша (касније "Бака") 
47 Удружење схуденага Краинаца 
48 У дружење студеНаЈ а Исгра, Трст и Iорица 
49 Удруж:ење студената "Пљевљака" 
50 СтудеНТСIШ ЈугословеНСl{3-ТУРСКЗ ЛЈн-а 

III ДРУШТВА ЗА УМЕТНОСТ И СПОРТ 

51 Академско ПОЗ0РИШlе 
52. Спорт клуб 
53.. Академска певаtП{Q друштво "Обилиn" 
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54.. СПОР-I'СЮI клуб медицинара 
55, Академски аеро н:луб 
56 Удружење шшдемско астрономско_ ~ 
57 Академска астрономска друштво "Цетина" 
58, Сr-удентски СПОРТСl\:И савез Универзитета у БеОI'раду 
59 Студентска удру)кење "Јован Скерли1i<l 
60 Академска културно друштво "llIемзја Демоја" 

IV СТРУЧНА ДРУШТВА ЗА НЕГОВАЊЕ НАУКЕ 

А) ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

61 Правничко друштво 
62 Студентска удру)кење правника у Скопљу 
63, У дружење студената за правну зашти'ту 

В) ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

У дружење студената :историчара 
Студентска географско ДРУШ1'ВО "Јован Цвијић" 
Друштво за српско-хрватски језик и књижеВНОС'I 
Удру)кење студената археолога 
C'r-удеНТС!{Q еТНОЛОШIШ друштво 
Друштво студената за класичну филолorлју 
Удру.:жење студената слависта 

64. 
65 
66. 
67. 
68. 
69 
70. 
71 Удружење студената за немачки језик и l{њижеВНQСТ (ДРУШI'ВО 

Сlудената Германистике) 
Удружење студена'rа матеЈ\штичара 
Удружење студена'I'а геОЛQI'а 

72. 
73. 
74. Удру.:жење студената БИОЛOI'а (удруж:ење студената "Јосиф Пан

чић") 
75 
76. 
77. 
78. 
79. 

у дружење студената хемичара 
'Удружење студена1'а фнзичара 
Удружење студената за 'француски језик 'н књижевнаст 
Удру)кење студената за еНIлески језик и књижевнос'!' 
YДPY~Keњe студената економс~ш-комерцијалне школе 

ВЈ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

80, Техничко ДРУШ1'ва 
81. Удружење студената архитеката 
82 У дружење студената маШинсн:е и елеIПРО струке 
83. Удружење С1'удената I'рађеВИНСН:,е струке 
84, у дружење с'тудената 'I'eXI:fOJIora, 
85 Централно удру)кење сгудената техю,ш:е 

г) ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

86 Друштво студената агронома 
87 Друштво студена'га шумара 

Д) МЕДИЦИНСКИ, ФАРМАЦЕУТСКИ И ВЕТЕРИНАРСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

88. Удруж.ење студената меднцинара 
89, Ветеринарско студентска удружење 
90 Удружење студената фармације 
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Ћ) БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 

91, у друя.:::ење ету дената богословије 

Е) РУСКА СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА 

92 У дружење руских студената 

93. Удружење сгудената Руса техничара 
94, Удружење студената медицинара 
95 Удружење студената Руса богослова 
96. УДРУЈкење руских студената хемичара 

97 Удружење Руса студената историје филолошких I'рупа 

Прилог 3 

АКЦИОНИ ОДБОР 
СТРУЧНИХ СТУДЕНТСКИХ УДРУЖЕЊА 

УНИВЕРЗИТЕТ 
Бр. 94/37 

У Београду 9. II 1937 
УБ-1937-I-30 

Прилог 3. 

УНИВЕРЗИТЕТСКОМ СЕНАТУ 
БЕОГРАД 

Поводом одлуке Сената да специјални одбор г .. г. професора унапред 
прешеда и цензурише сва предавања (приредбе) на Универзитету, 
Акциони Одбор Стручних Студентских У дружења сматра потребним 
да обавести Сена'Г о СВОМ ставу, базираном на резолуцијама са КОН
ференција и ОБогодишњег опште С'I'Удентског збора, 
Прво, Акциони Одбор НИI{ад није одбијао надзор Уневерзитетских 
власти над радом стручних студентских удружења и није у ТОМ 
смислу тражио неограничену слободу. Напротив, Акциони Одбор 
сматра да стручна студеИ'I'сн:а удружења не МОГУ и не 1"реба да раде 
без надзора Универзите-гских власти .. Али Одбор за приредбе нема 
н:арактер надзора Her'o (превентивне) цензуре, Надзор над студент
ским приредбама Универзитетске власти могу вршити преко својих 
деле!"ата на тим приредбама, који nе им подносити извештаје. За 
све кривице студенти и њихова, ОД Универзитета призната удру
ж"ења, потпадају под удар универзитетских заи:она, 
Друr'о, Акциони Одбор, ценећи добронамерност и сарадњу Универ
зитетских власти на студентским питањима, схватајуhи положај 
Универзитетских власти и верујући да ће Одбор за приредбе радити 
у интересу самих СТУ дена'I"а, пристаје да Одбор за приредбе привре
мено врши своју дужност као надзорни Opr"aH. 
Акциони Одбор наглашава да се потпуно сла:>н:е са I'ледиштем Г,Г, 
професора члана Одбора за приредбе, да се аутономија Универзи
тета не сме ни од кога злоупотребљавати; зашто ће увек, и са своје 
стране", строго водити рачуна о томе ко говори, шта I'овори, и како 

говори на студентски;',! прнредбаl\Ш" 

I!'iB 

Акционн Одбор СМатра l{ао 1-1 f.r"", професори чланови О б 
редбе да ће у скоро време Одбо за Д ора за при
услед правилног рада студентских р удру)~~~~еДбе ПОсТати ИЗлИшан 

Секретар 
Миод[раг] љ. ИВI<овић 

ст, техн(ике] 

УБ - 1936 - 1 - 27. 

Прилог 4 

Председник 
Војислав Деретић 
студ техн[икеl 

г. РЕКТОРУ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

БЕОГРАД 

f1.1{ЦИОНИ одбор стручних удружења на седници од 3 јуна претресао 
Је текућа питања и сматра да: 

1) Kpaj~e је време да се дефинитивно реши ПЈн"ање казни, јер ако 
се за IЮЈИ дан то питање не реши, илузорно ће бити Свако решење 
ПОШIО прође рок за подношење I1СПИТНих пријава~ 

2) Ш 1'0 се ТИ~Iе .предавања на Универзитету Акциони одбор пристаје 
да. се ОбраЗУЈе Један мешови'I"И одбор од г,!" професора и студената 
КОЈИ ће ?Дговара1'Н за све приредбе и предавања на Универзиrе"ту 
- за КОЈИ су се неки г,г, професори већ изјаснили _ а цензура 
~Ma"I'pa као поновно грубо кршење Универзитетске аутономије и:оја 
Је у пог'леду приредаба на Универзитету Поштована и у доба ДИК
та"гуре па и за време фашистичког режима Г. Б Ј ефтића 

3) АI~~~~НИ одбор H!Ije у могућности да увери студеН"I"е да је Уни
nеРЗНIеIска ПОЛИЦИЈа дефИl;ИТИННО ~кину-rа, јер се ПОВлачење пр а
DИЛНика о Ун~верзитеТСIЮЈ ПОЛИЦИЈИ нигде није Обелоданило _ 
онако као ~по Је било обеЛОдаљено ступање на снагу '{'ога правил
ника - и Јер буџе"r за УнивеРЗIнеТСI{У полицију није rювучен и из 
:њега се и данас плаћају повучени Универзитетски полицајци 

~) Нагло позива:ње многих студената у војску значи Ново ohemoI-У-
аваЊе С'IудеНIима д~ уредно полаж:у ИСПите И значи Ј\оtaтеријално 

O~Teћeњe СI'Удената Јер им пропадају таксе и рокови за испите 
КОЈе .су они већ пријавили и за Iюје су месецима и годинама ра
дили, ПО овом ПИ1'аЊУ требало би да Универзитетске власти хитно 
ПОС'I'Упе у духу УниверзитеТСI{е аУ'I'ономије 

~) ,општу уредбу о Универзитетима треба Ј.Јзменнти најдаље до по
.lerKa идуће ШI\.Олсн;е I'одине н то према предлозима из резолуције 
Је последњег Општег студеНТСКОI збора; На првом MecI"Y да се, ' у 
духу студентских предлога реши питање Шlшловања н I'aKca, l' ШШ 
да се већ идуће школске године упис врши ЛО тој, измењеној 
~~. ~ ., 

у циљу правилног обавештења студената, И да би се избегла про:из
вољна тумачења и схватања по појеДИНН1\I од ових питања и да би 
се нзбеr"ле нежељене последице које та ТУl\Iаче:ња МОЈУ да изазову 
АКЦИ~Н!1 одбор моли 1". Ректора да дозволи конфереНЦИју студената 
на КОЈОЈ ће Стручна удруж:ења реферисатн о ГОрЊИ!','! ПЈН'ilЊlIма 
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3а· ред. н МИ,? 
Гојко ОклоБЏИЈа 
ст' техн[ике] 

на конференцији гарантују С'rручна удружења. 
Мехмед Шабанац Вилотије Блечић Ђорђе Ђ[!!] 

Глигорије Ранковић Јелена Поповић 

ПРИЛОI 5 

АКЦИОНИ ОДБОР 
сТРУЧНИХ СТУДЕНТСКИХ УДРУЖЕЊА 
уНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Милић Јелка 
студ. мед[ицинеј 

Београд, 21 новембар 1939 
Број 108/39 

COMITE D'ACTION 
DES SOCIETES CORPORATIFS DES ETUDIANTS 

а L'UNlVERSITE de BELGRADE 

УБ - XVII - 55 

РЕКТОРАТУ УНИВЕРЗИТЕТА 

БЕОГРАД 

МолиМо Ректораl' да нам дозволи ОДРlкавање CT'YД~~TCKOГ 
3 децембра 1939. т. у физичкој сали на Правном факултету. 

збора 

Дневни ред за збор је следећи: 

1. Уводна реч претседавајућег 
2 Реферат Акционог одбора 
3. Реферат Економског одбора 
4 Реферат Културног одбора 
5" Реферат УДРУlке:ња студенткиња 
6. Извештај одбора за правну заштиту С'I'Уденш"а 

7. СтудеНТСI{И покрет. и омладина 
ћ 1 доставићеJl.1Q Вам накнадно. Имена студената КОЈИ е ГОВОРИТI' 

3а ред и мир гарантујемо 

за АIЩИОНИ одбор 
Секретар 
Ђуро Лончаревић 
С1'. фил[озосјJl!]е1 

Претседник, 

Никола Вујановић 
ст, права 

25 новембра 1939 тодине одлу
УннвеРЗЈнеlСКИ сенат на седници еОгД ст ентскОГ збора на 'дан З де
чно је да се одобри Д~:жање општ .радУ: Универзитета са поднетим 
це1\-tбра Т,Го У фИ3ИЧКОЈ сали нове зf 

дневним редом, 

Ректорат универзитета, 
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Прилог 6. 

СТУДЕНТКИЊЕ И СТУДЕНТИ, 

У четвр'I'Щ{ 14 децембра ове године у В са'I'И пре подне одрл{аће се 
у физичкој сали правног факултета 

ВЕЛИКИ ОПШТИ 
СТУДЕНТСКИ ЗБОР 

на којему ће се изнеИ'I досадашњи рад и проблеми који интересују 
све С'I'Уденте по стручним, економским, културним и здравственим 
ПИ'I'ањима, !{ао и о студентском дому, централној акадеМСlшј трпези, 

о студентској штампи, о догађајима :на пољопривредно-шумарском 
факулте'I-У, о уредбама, о полшкају студенткиња, о УГРО1кеној ауто
номији Универзитета, о свима потребама студената и омладине 
уопште, 

зато 

КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ, 

дођИ1е сви на НАШ ВЕЛИКИ ЗБОР да манифеС1ујемо своју спрем
ност да се до l{раја боримо за остваривање наших захтева и потреба~ 

АКЦИОНИ ОДБОР 
СТУДЕНТСКИХ СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА 

Прилог 7. 
УБ - XVIlI - 42 

РЕКТОРУ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

БЕОГРАД 

На основу Вашег одобрења за КЊИ)!<ЕВНО ВЕЧЕ које се има 
одржа!'и 18. п.. 1936. у Физичкој сали у корист' сиромашних студе
ната 3етске бановине, накнадно Вам саопштавамо ПРOIрам,. 

На ПРОТ'раму: 

1. Густав Крклец, I{њи]кевник - пјесма "Пут" 
2. Ђуза Радовић, проф. - пјесма 
З Марко Ристић, књиж" - критички члана к "О"Ц,К.Т. II 

4. Матић - Вучо - одломак из романа ,,1900-а год .. " 
5. Ђорђе Лопичиli, проф - пјесма "Данас" 
6" Јован Поповић, књиж. - новела "О одбрани културеН 

7, Радован Зоговић - пјесма једног сутона 
В МИЛI);а Жицина - приповјетка "Оцена" 
9. Ратко Ђуровић - пјесме "Сели се, сели" Скад, језеро" 

10. А. Боглић - пјесма "Историја Балкана" 

Београд За студ" секцнју 
Удружења Црногораца у Беоrраду, 

Никола Николић, ст права 
Бранко Машановић, С'I'УД, права 
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Прилог 8 

УБ - 1940, XIV -52 

Рен:торату Универзитета 

Београд 

Централни одбор стручних студентских УДРУ:Ж.ења одр:лсаће бру
ЦОШIСО вече студената филозофије 26,. Х, 1940. г, са следећим про
грамом: 

1, 
1, у БDдна реч 
2. Дует, певање народних песама 
З Ритмичке Јп-ре, изводи г-ђа Радмила Л<.ивковић-Цајић 
4. "Неспоразум" - екеч, изводе члановИ Акад позоришта 
5. Карикатура са врапцем 
6 Соло певање народ. песаћIЭ, пева г ЏУDелековић 
7 Козерија 
8 "Село" - соло рецитација од Пушкина 
9 "Дванајес1' сељаli:а", хорска рецитација 

1 О Соло СDJlрање 
11 ШлаI'ер ИЗ филма "Волга, Волга", пева хор СГУД, ФИЛ[О30фнје] 
12 Народна н:ала, ИЗВОДИ фолн:лорна група студ филез 

ИЈ'ранка са бнфеО?'"I 
МОЛИМО PeK'IOpa-I да нам ДОЗВОЛИ 

!рама и сале 63, 62, 61, 36, 34. 
За ред и МИР r-араитујемо, 
Почетак у 8 1/2 h увече 

Секретар, 
П[опо]вић Даворјанка 

физичку салу за извођење про~ 

Претседннк, 
Драгица Мркоњиil., 
ст фил[озофије] 

ПРИJlО! 9 

УБ - 1940, XIV -62 

Наши најмлађи другови, ви сте ове I'одине напус'ГИЛИ средњошкол
ске клупе, отишли сте из учионица у Iшјима сте већииом осећали 
само теI'обу, досаду и ыучење својИХ мозгова разним годинама, 
ДOI'матин:ама, праЗШ'll\"l и апстраКI-НИl\: фОРМУШЈ.!I"1а, бројевима И 'гД. 
Ви сте прш-кивели низ година У li:O,lИl\Ш нити сте МOIЛИ НИТИ су 
вам дали да се слободно и свестрано развијате, нису вам дозво
љавали да схватите дух времена у коме живимо, на сваи:ом коран:у 
спречавали су вас и по неког вашег добронамернOI' професора да 
Ii:OШШО толикО поправите с-т-ање У школи и олакшате услове свога 
школовања, - Али, друI'Dви И ДРУI'арнце, живот на улици, код куће, 
:t1{ивот нас ОilшаДЈЈне, учио нас је и учи нас да се опнреl\Ю, да се 
бориrviо, да се збијемо, да се удружимо, да такО створимо бољи 
живот. јер УСЛОВЈ[ за ТО постоје 
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т 
Другарице и другови, ДОЛ[lзећи на Универзитет ви ступате у једну 
нову фазу жлвота, улаЗIпе у нову средину, долазите код нас 
Dаших дрУI'ова, Мо смо вас очеlшвали, дочекали С1\Ю вас са љу
бављу и искрено, Трудили смо се да на сваком кораку ПОмогнеJl.Ю 
и да вас упутимо, Ми у BaM~ r·ледаr.1? нове cHaI'e н:оје ће ући у 
наша удрул;:ења и орr'анизаЦИ.1е, Ј1 КОЈе ће наставити да ово ШТО 
смо створили ми и генерације старије од нас, заједнички јачамо, 
да се БОРИl\Ю за бо~у и ведрију будућност На првом кораку ви 
C'Ie осеrи~и t;лободни]и и лепши ж:ивот, ви сте осетили нешто своје, 
нешто ШIО Је вама блиско, H~KOТ' IЮ вас разуме. Данас студенти 
прве. I'одине не треба да лутаЈУ по крчмама И прчварницама, љих 
чекаЈУ ~TyдeHTCKe ме~зе испуљене ведрином и непосредношћу, где 
се доБИЈа здрава и Јефтина храна. Кад сте дошли у просторије 
на~их удру:жеља раЗУ1\~ели сте да је то ваша средина, видели с"те 
биолиотеке и кљиге lШЈе смо ми сами издали, Старији другови го
ВОРИЛИ су вам о нашем Потпорном удру:жењу, које олакшава нај
сиромашнијим сту;дије, о Дебатном клубу и састаНЦИi'."Ia на којима 
употпу~авамо СВОЈе стручно и научно знање и на којима слободно 

ДИСКУТУЈеJl.Ю о разним проблемима из науке, ЖИВО'1 а и друштва -
говорили су вам о нашој штампи, коју непријатељи свим силама 
хоће да уrуше, говорили су ваМ о наШИl\,t МНОТ'обројннм и Jl.IaСОВНПi\'I 
излетима, о нашој здравој ом:ладинској песми, забави и весељу 
Они су вам говорили и о ДУГОЈ и упорној борби коју су I'ОДИНШ\I~ 
И годинама Б~ЈДиле и воде генерације студената док нису ОСIвариле, 
ре:УЛ'l'ате ко~има се да:шс ми свн користимо И који нам дају мо
гућности да ЈОШ ;упорни]е ту борбу наст-авимо, Ви сте видели зидове 
наших ПРОСТОРИЈа УI{рашене сликама наших херојСЮ'IХ другова 
студентских ПР,Бобораца. к.оји су дали своје ЖИRоте у неравној БОРБI'; 
про-rив реШ{ЦИЈе и неПРИЈатеља омладине, Један од битних услова 
за наше успешно и слободно школовање, бнпЈИ услов за наше сло
бодно оргаНИЗ0вање, ?а наша МНОI'обројна студентска удру:жења јесте 
слобода и аУТОНОМИЈа нашег Универзите'l'а Наш :живот великим 
делом је испуњен борбом за слободу и ау-rономију ове свете на
poд~e }{уће, Све ланце Ј1 OIюве с којима су непријатељи :,оели да 
ОКУЈУ наш Универзитет, студенти су раскинули, 3бијенос'т, једин
ство, топла љубав према народу, плаl\Iена жеља да се изr-раДИI\10, 

оспособи мо и п~станеЈ\Ю здрава и поштена народна интеЛИI'енцннја, 
све то водило ]е студенте напред, кршећи пред собом и најтеже 
препреI{е. 

дРУI'ови и друr'арице, Ћ'IИ смо још далеко од тога да се мо:жеi\IО 
похвалити да смо у нашем раду ПО-IПУНО успели. HaJl.Ia предстоји 
остваривање већ I10с-rојећих захтева а сваким даном се постављају 
пред ОМШlДином нови ~роблеl\1И за чије правилно решење мора!\ю 
уло:ж:ип·: максимум СВОЈИХ снаТ'а, ако хоћемо да будемо достојни 
траДИЦИЈа нашег Универзитета и ако хоћемо да будемо слободна, 
културна, с-r-ручно спремна и народу одана интелиr-енција Мн мо
рамо Да се овде, на Универзитету, још од првих дана, спремамо 
за наш :живоrни позив како БИСi\Ю МОIЈIИ унети у f'имназију више 
слободе, живота и истине. Наше организације још нису у могућ
ности да одговоре потребама широких студеН-IСIПIХ маса, Има још 
МНOI'О незбринутих, сиромашних и болесних студената којима треба 
помоћи, а помоћи ће им се ако још више ојачамо н омасовJ.lМО 
наше стручне и економске ОРf'анизације, ако Студентски дом и 
Академска трпеза буду ст-варна у рукама ст-удената н ако им буде 
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дата потребна по:моћ" Никада се није са више дрсн;ости нападало 
на аутономију и слободу Универзитета Морамо сјединити све своје 
снаге, н:оје су l\Iоћие и велике да се одупремо и сломијемо све наср
'I-aje на слободу нашег рада и аутономију универзитета и да већ 
постојеће слободе проширимо, )Кивот Hai\I је показао да је слобода 
услов праВИЛНОI и здравог рада и развоја, АУ'I'ОНОћ1Ију и слободу 
Универзитета бранићемо и одбранити 
Наши млади ДРУI'ОВII и друr'арице, ово весело вече које је приредио 

Централни одбор и на коме треба да се шире упознамо и зајед
нички провеселимо нека вам уједно буде поздрав и добродошлица 
од ваших старијих другова, Ми ћемо вас увеС'IЛ у наша удру:жења 
Iде ће:ыо од сада заједнички и сло:жно радити за ведрију будућ
ност и боље услове наших сrудија" Нека ово весело вече буде 
уједно 11 наше обећање да нећемо :жалити труда и CHaJ-е у борби 
за одбрану слободе нашег Универзитега, за јачање наших органи
зација, за наше И:УЛ'гурно И с-гручно подизање и за настављање 
светлих традиција београдских студената. 

ПРИJlОI 10. 
1937 -- 1 -- 30 

ПОШ'I'овани Господине Ректоре, 

Вашом одлуком бр, 17553 од 30 новембра тт_ одређен сам за Вашег 
изасланика на Општем студеН1СКОl\'1 збору, који је одржан 5 де
цембра 1937 I" и о lшые МИ је част поднети овај извеннај .. 
Збор је отворио г, Војислав Деретић, студ" технике, и дао ми реч 
да поздравим збор у Ваше име и захвалим удру:ж:еЊИl\-Ш, која су 
са својих СКУПШ'Iина поздравили Вас писмено или телеграфСн:к 
Одмах заlИМ претсеДl-!-и1t збора Ј', Деретић прочитао је поздраве 
који треба да буд'у упућени Вама, професорима Универзитета и 
међународној С'I'Удентској организацији Затим је Ј'_ Деретнn про
ЧИ1ао свој r-OBOP у коме је изло:ж:ио стаље студентсн:ог покрета, 
чија је садашња каРШ{1'еристика да су студенти из етапе борбе 
прешли у етапу сарадње са професорима, Као успех ове сарадље 
он је поменуо измене уредбе о техничн:им факултетима, али је 
наI'ласнО да су отворена питања уредаба медицинског и ветеринар
ског фаКУЛ-I'еr-а .. ПОl\1енуо је осниваље листа "Студент" и учешће 
наших С'гудената на кою-рес'у светске студентсн:е заједнице у Па
ризу. 

Осман Карабеговић, ст. мед", прочитао је реферат о проблему фа
култетских 'уредаба Он је критиковао одредбе 'уредаба медицин
СКО!' и ветеринарнО!' факултеIа и ИС'Iакао захтев да се оне измене, 
сарадњом професора са студентима .. Наr"ласно је да ово није пи·гање 
само студената медицинара и ветеринара, већ опште студентска 
питање 

Есад MeI{y ловић, C'I уд, ве-х-ерине, кри'пшовао је прилике на ветери
нарном факултету, који је "без зграде, без ИНС'IИТУ'Iа, чак и без 
стручних професора", Нарочито је истицао незгоде уредбе у по
r-леду полаrања испита, и изнео захтев да се ШIО пре донесе прив

ремена 'уредба, којом би се одмах отклониле главне незгоде, а 
коначна уредба да се донесе од професора .у заједници са сту
дентима 
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МИJIОШ Мннић, ст, права, поднео је опширан реферат о економским 
приликама студената .. У свом реферату третирао је два Iљавна пи
таља: l\'lензе и потпорно удру.жење У погледу мензи истакао је 
заХlев да се додели ПОi.\-юћ од стране Универзите-та, и да се та 
ПОl\юћ ~a и дIензн удру::жења ."Вољан Фаркаш;' и Јеврејској сту
деНТСIЮЈ ;,\Iензи; да се менза Јуrословенсн:их с-r-удената не пома::ш:е 

II да се њен рад преr-леда. Што се 'Iлче Потпорног удружења, у 
реферату се тражи да ~e оно преда на управу студен'аЈма, и из
pa~KeH Је пр?тес'г што Је рад доведен у зависносг од професора, 
КОЈ!! учеСIВУЈУ у раду управног и надзорног одбора. У реферату 
је још тражено да се реши правни лоло:жај Дома студенткиња, 
'ПI;,\Iе што nе се одоБРИТЈ1 предлшн:ен правилник, као Ј[ да се тра:жи 
да се С-lудентски доы изузме из управе МинистаРСIва просвете и 
вра-ЈН Универзитету, СТИl\I да у управи Домом учествују и студентк 
КРИIИI{овано је право Министра да поставља Управника Дома и 
послуту и истицано да при овом сисr-ему ре;,кија кошта скупље 
но у СтудеНIСКИМ мензама, ]шје дају бољу храну, Најзад, тра:жено 
је да се ПОТВРДJI правилнин: Јеврејске студентске мензе, која је 
запала у Iешку ситуацију 
Радивоје Стакић, ст .. мед, поднео је рефера-т' о здраВС'Iвеној зашти-r-и 
с-rудена-r-а, Служећи се статистиком, ИС'I'I1цао је да lе процена'г оба~ 
љења од 'rуберку.лозе висOIС У низу захтева за побољшање здрав
ственог стања исrакнуто је да се 'I'раж:и обавезан преrлед СВШЮГ 
СIудеН-Iа бар једном годишње, да се здравствени фонд повећа не 
повећањем УЛOI'а, већ смањењем УЛOI'а цен-траПНОl\I фонду, да се 
реорr-анизује служба леIшра у поликлнници, да се оснује санато
риум за оболеле Сlуденте од губеркулозе близу Београда, и да сту
денти учеС1вују у управи здравственим фондом. 
Авда ХУ1\10 поднео је извештај о раду КУЛ'гурнor одбора и култур
них удружења, Он је истакао да се сr-уденти на УНIIВСРЗИI'ету 1\10-

рају оспособити за самосталан културни рад у својим крајевима, 
корис-r-ећи народно благо и одбрану наше историјсн:е прошлости 
Овај одбор орr'анизоваће низ културно литерарннх II научних пре
давања Међутим, КРИ'I'икована је тенденција да саветодавни одбор 
професора постане у правом смислу речи цензура, Најзад, 'Iражено 
је да се поново допусти рад н:уптурном удру)и:ењу "Вардар" 
.Јосиф АЛl\-IОЗЛИНО, студ, мед., прочитао је извештај l\-ШРОВНОГ од
бора Говорио је о екскурзији у Париз 15 aВI-ycTa, II учешћу 45 
омладинаца на C-r-уден-r-СКОl\I Светском KOHIpecy мира, !{ао и о про
јектованом излету у Бугарску, I<:ојИ треба да буде 22 децембра 
Дуже се задрлсао на питаљу односа према СlУД" удруж:ењу за 
Друштво народа, Ј{ преставци Pekropa-rу да се одржи скупштина 
ОВОЈ' Удружења н преузме управа Најзад је r'оворио о припремама 
за дочек фр ан, l\1ннистра ИНОСIР, послова Делбоса, н академи,ји у 
његову част 12 децеl\Iбра .. 
Бor-дан Капелан, ст права, поднео је рефеРt1'1 о раду одбора за 
правну заштиту студената, и поред излагања позитивних законских 

одредаба о поло:жају студена'га, ислеђењима и суђењу иступа СI'У
дената, изнео је предлоr' да се оснује један перманентан одбор за 
правну зашппу студената, који ће интервенисаНI ПРИЛИКа1\-! хап
шења СI'УденаI'а у Беor'раду и' унутрашњосrи II води'н! С1аЛ1сrику 
хапшења н услова под којима :живе хапшешщи Први захтев у 
овој области је да се примењују пос-rојећн прописи, а не изигра
вају, па ће се касније повести акција за побољшање ових прописа .. 
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Боr-дан Пешић, СТ. права, поднео је нзвеШlај О уређивању листа 
"Студент", од кша је пздаrо 8 бројева (2 су забрањена) у З 500 до 
4000 примеран:а Трa:rкио је да се преl\:О Универзитетских власти 
упути петиција надлеЖНИi\l о заштити од забране, 
Г" Бун:умировиli поднео је JIзвештај о студентском спортском жи
ВОТУ. Констахује ра, је овај )КИВОТ неоргаНIIзован Ј.[ истакнута је 
те,ж:ња да се ОСНУЈе Јединствен С-Јудентскн спортски клуб са секци

јама према rpahai\-Iа СПОРЈа, 

Рифа-r Бурџовић, ст. права, у н.раћем I'овору ИСI'ан:ао је -Iежње 11 
циљеве Акционor одбора студ сгручних друштава" 
Гордана Ивелковић, СТ мед" у И:\Iе студенткиња, прочитала је један 
ду:жи говор о rеlюьа:ыа Данашње женске Оl\IлаДIfне за еманцнпо

Шlње~I 

МИРIЮ Ј ани:ов, с'[- :ыед, прочитао је резолуцију студената l\IеДИЦI1-
нара, која ће бити преда-rа универзите-rским ВЛ8СТi'1l\Ia. 
Милорад Вуковић, ст, права из Субопще, поздравио је збор од 
стране субо-rИЧКIIХ студената н двадесетсеД1\Iорице н:оји су дошли 
да присуствују овом збору~ Изнео је заНIМ специјалне захтеве су
боrичких СI-удена'r'а, 
ПреIседник збора Војислав Дере-Iић прочитао је ЗaIИЫ предлог резо
луције овог збора, н.ојн је ш{ламацијоы примљен 
На завршетку је Cr-анко Џинr-алашевић. ст. права, одржао један 
дуr- Ј-ОВОР у И1\-Iе "Уједињене студентске омладине", која први ПУ'I 
иступа пред беш"радске студенте, и у }юјој су окупљене студентске 
ПОЛЈпичке организације" Он поДвлачи да је основна политичка 'Ie)K
ља студената демократиј а, и поздравља народни споразум наших 
народа као једино мш-ућно решење уставнО!' и националног шнаља" 
Истиче 'Јакође да студентска Оil'шадина мора да постане нераздвојни 
део општег омладинскor" покрета Данашљег времена, I{риrикује 
спољну политику приближења "I'о'rалитарним државама и истиче да 
ће францускоr' министра Делбоса срдачннје дочекати демократски 
Београд Најзад помиље наше студенте lщји су изгинули и који 
још учествују као добровољци у Шпанији, 
По завршеним говорима Ч Радовановић, ст," права прочитао је писма 
упућена хрватској универзитеТС1{ој омладини, секретаријату cBerc!{e 
студентске организације у Паризу и Студентима Београдског уни
верзитета, lщји се боре на страни републиканске народне владе у 
IПпанији, па је збор закључен, 
Збор је протекао у апсолутном реду ОРI'знизација је била узорна 
и при долаСI{У и при одласку п за цело време 'грајања збора од 

9 до 13.40 часова Бнло је ПРИСУ'I'но око 1 500-2 000 студената, 1-1 
свако слободно Jl,IeCI-О у Сали било је заузето Дисциплина свих 
учеСНlша била је ПО'Iлуна. 
Подносећи Вам овај извештај, l\ЮЛИ;\1 Вас, Господине Ректоре, да и 
ОВО1\-1 приликом JIЗВОJlИIе примити уверење о мом ПОШ'Iовању, 

у Беorраду, 5 децеыбра 1937. 10Д 
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Др Илија А Пр[шићј 
универзитетски доцент 

МИОДРАГ ЖИКО АВРАМОВИЋ 

Прве деJflонСiiiраЦllје ЙРОlllllв вој1l0-JftOнаРХllС1Ullчке 

дllкiiiаiiiуре йод РуководсiiiвОJfl београдСКlIХ 

Сiiiудеllаiiiа-КОJflУНllСiiiа 1. аl1рuла 1932. годll1lе 

За правилно разумевање значаја демонстрација које су БСOI'радски 
СlудеНТИ-КОi\IУНИСТИ први пут ОРI'анизовали 1, априла 1932 године 
неопходно је претходно у r-давним линијама приказа-I'И стање које 
је у земљи и I{омунистичкој партији Југославије настало увођењем 
шес-тојануарске BOjho-монархистичке диктатуре 1929 године 

СТАЊЕ У ЗЕМЉИ И У IШЈ У ПРВИМ ТРИМА 
ГОДИНАМА ДИКТАТУРЕ 

ДржаВНI1l\I ударом 6, јануара 1929, краљ Александар у својСIЂУ но
сиоца "све власти у земљи" укинуо је Устав из 1921, распусню 
Народну скупш-r-ину и образовао владу под rенерзлом Пе r-pobl )-1(ив
ковићем уз учешће неКОЛ:И!{Q личности из врхова, а убрзо и скоро свих 
r-рађанских СIраиака, На основу допуњенш' ЗаIюна о заШН!IН држа
ве, који се досад односно само на I{омуннстичку парr'ију. забрањене 
су све политичке странке, мнor'И Сlраначки и други листови, раз

влашћени су или УIП!НУ'I'И орr'ани са извесним елемеН'IИМCl самоу

праве у општинама и областима, DI'раничена су ИЛИ суспендована 
основна Ј'рађанска права и слободе. С оријентацијом на уништење 
левичарских покрета и струја, посебно КОМУНИСНIЧКИХ организација, 
коначно су забраљени Независни раднички синдика'!"Ј'I, oHeMoryhaBfI
не тарифно-штрајкачке акције, постављени комесари у управе рад

ничких комора.. Основан је и посебан Др:жавни суд за зашнпу 
државе с овлашћењем да ОДЛУl{е у ПОlIИП1ЧКИМ процесима, који су 
прешли у његову ИСИ:ЉУЧИВУ Нtlдле:жност, доноси без права ж:албе .. 
Увођење диктатуре, као неуспели излаз из ан:утне дубоке кризе 
целокупног БУРJIюаскOI система бнвше ЈуrослаВIIје, није изазвало 
велико изненађење ни у земљи ни у ИlЮСIраНС'IВУ, нин! је наl1ШЈIO 
на шире heI-одовање и о-гпоре, BolJc-r ва r-рађаНСIПIХ странака сматра
ла су да је посреди привремена и крапютрајна мера после Iюје ће 
доћи обнављаље c-r-раначко-парлаl\'lеН-I apHOI" живота~ ТУ -r-акr-ику ишче
киваља почела су да наПУШ'l'ају тек од 1931 кад је дшиатура испо
љила прве знаке слабљеља и кризе. Ванредне мере су претходно 

одобриле савезничке владе Францусн:е и Чехослова'-ше 
Једино је илеr-ална I{OIl-Iунистичка партија одмах оштро осудила 
дин:татуру Саrласно одлукама и суr-естијама КОil1инr-ерне СККПЈ 
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је, непосред~ю по увођењу диктатуре, упутио чланству директивно 
ПИС1IO, а затим и проглас с крајње секташким и авантуристичким 
позивом на оружани устанак за рушење "војно-фашистичке дикга
туре", за разбијање Југославије и стварање националних др:ш:ава. 
Истина, у мају 1929" напуштена је парола орул{анOI- устанка као 
aIщиона парола, али се и даље тра:жило да Партија настави при
преме за оружану борбу ради обарања "војно-фашистичке ДИК'Iа
туре", образовање владе радника и сељака, раЗбијање ЈУI'ославије 
и стварање баЛIшнске федерације раДНИЧlш-сељачких република, 
захтевало се оснивање илегалних синдиката и одбацивала сарадња 
с опозиционим грађанским ст'ранкама, "Још у т'оку 1929, ЦККПЈ је 
престао да делује lШО јединствено РУIШВОДСТВО, У Бечу се налазио 
,,3агранични биро" ЦККПЈ, а у земљи је остао Политбиро који је 
априла 1930. прешао у иностранство. Целе две I'оДине, од средине 
1930 .. до средине 1932. руководство КПЈ је одржавало само повре
мене везе с партијским организацијаl\'1а у земљи" 

Позив на Оружани устанак и оружани О'I'ПОр појединих комуниста 
приликом хапшења употребио је диктаторски режим као оправдање 
пред домаћим и светским јавним мњење:м за безобзирни обрачун 
с КОМУНИСТИЈ\'1a У циљу коначног разбијања илегалних организација 
КПЈ и СКОЈ-а. Током 1929-1931, године убијени су организациони 
секретар ЦККПЈ Ђуро Ђаковић, секретар Црвене помоћи Југосла
вије Никола Хећимовић, чеI:ИРИ члана ЦККПЈ, свих седам сеl{ретара 
ЦКСКОЈ-а. Само у 1929. пред Државни суд за заштиту државе 
изведено је 220 а до 1933, више стотина lшмуниста, од Iшјих је 
,!ного осуђено на робију у трајању до 15 година.' 

Увођење ДИI{татуре из корена је изменило l{aKO ПОЛQJкај Комуни
стичке партије и љених организација, тако и свих облика иоле де
мократског, посебно ПОЛИТИЧIШГ деловања, Крупне промене догодиле 
су се и у политичком поло:жају и :животу студената на Београдском 
универзите'IУ, На удару су били облици легалног политичког дело
вања студената-Iшмуниста, Забрањено је Удру:жење студената марк .. 
сис'та чиме су нестали и сви легални облици његовог рада који су 
се изражавали у ПОЛИТИЧIФј аипацији и политичко.м утицају на 
студенте приликом разних ДOIЋђаја и акција, пленума Удружења, 
одржавања предавања. Све ово се одразило на слабљење рада и 
утицаја Удружења у ширим редовима студена'I-а, посебно у опште

с-гудентским удру:жењима "Побратимству" и "Фонду за помагање 
сиромашних студената", ОваIШ стање је трајало све до 1931, годинео 
Са своје стране, фующионери појединих I·рађаНСlпrх студентских 
клубова веома брзо су се снашли и схвап·ши како је настало време 
да својом ПОЛИТИЧl{QМ активизацијом остваре свој политички У'I'ицај 
у тим општестудеНТСЮ--1J\I удружењима, У томе су се посебно исти

цали присталице Клуба студената самосталних демократа. Изоста
ј ање масовних облика оргаюrзовања и деловања У дружења студе
ната-марксиста нанело је огроман удар напредном студентском по
крету I{Qји практично није постојао тOIШМ прве три године дик

Ta'I'Ype.2 

I "ИсториЈа CltJ", Јlздањс "КомуНJlста", 1985, стр. ПО-П3. 

Ј Мшшца даIltЈ.:ШОUJlћ: "Нnпредш{ ПОЈ{рет студеllата БеоrраДСltоr УШfьеРЗЈ!тста", 
,,1I0ЛlIТ", Беоrрад, 1914, стр, 23, ЗО. 
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РАЗЛОЗИ ЗА НЕПОСТОЈАЉЕ НАПРЕДНОГ 
СТУДЕНТСКОГ ПОI{РЕТА 

ДИКlатура ј<:,. бина, дакле, први разлог што су неСlали сви ИЈЩ 
готово. сви оолиц!! легалне активности, који су представљали нај

ВЮКНИЈ.у основу за настанак и развитак lIШСОВНог студентског по
крета _ Јер, међу прогоњеНИl\I и убијеним водећны Члановима свих 
руководстава КПЈ и СКОЈ-а налазили су се п "'ШOII[ студенти-н:о
ZlIУНИСТИ,. 

Други разлог преДС-Iављала је .оријентација партијскос' РУl{QВОДСIШI 
да се револуционарни потеНЦИЈал C'IYAeHaTa усмери llСКЉУЧИВО на 

рад .ван УниверЗt-пета, првенствено са раДНИЧКОi\I о:ылаДШЮi\I у OIши
ру Јединственor- плана ре~олуцио.на~ног радничког покрета У су

~lнини ПОЗИЈИВНв., o~a ОрИЈентаЦИЈа Је садржавала н вео:ма Шlеrну 
Једнос-граНОСI КОЈа Је довела до зэнеыаривања неСУ:i'l!Њl1ве KOPIIC'11I 

ОД l\1аКСИJ\Iалног aHr ажовања JI opr анизовања сЈ у де:на1'а на решавањ у 
љихових сопствених проблема не само за СIуден-гснл, веn и за ОПШIе 
револуционарни покрет. 

Трећи разлог налазио се у неправилној сеКIашкој ОРIIјеннщијн 
коју су И под у-гицајеы Ко:мунистичке омладинске JIlпернационале 
спроводили и СКОЈ и КПЈ преЈ\Нэ. Сlудентској и уопшге ИН'l'елеI{
rуалној Оl\шадини, Ш"IО се, наравно, неИ.1IIШНО одрюкавало на сту
дентски ПOl{рет,:1 

Сагласно тадашњој оријентацији ЦККПЈ, више СIудеНi:па-КО;'llУННСIЭ 
учествовала је у раду паР'IијСI\:е орrаЮlзације ван Универзитета 
Тако је Иван Милутиновић пред дикта-гуру био руководилац Ко-
1I1унистичке студентске фракције - КОСТУФРА н веза ПаРIије са 
Универзитетом а, уз то, првих :месеци диктатуре и руководилац 
Црпснс помоflи У БеОI'раду,,·S 

Мама 'Ворђевиli, ИС'Iакнути РУI{Qводилац КОМУНИС-I'ИЧl{е омладине нс! 
Универзитету пре диктатуре и Владимир Нешић УСi\Iерили су се од 
фебруара 1929. на реорганизацију Партије у Беоrраду у сарадњи 
са новим сеI{ретарш;t ПККПЈ за Србију Брацаном БрацановићеМ,,:l 
Т·рупа студената-комуниста деловала је у сасвим разнородној беu
градској партијској организацији, чији је секре!ар био Иван Грбиn, 
функционер УДРУЈкења студената-марксиста пре диктатуре и Бра
нислав 'Вурђев, студент ФилозофСН:ОI' ФаКУЛIеIа,1J 
Студен'и,[ Буде Горуновић и Милутин Божовић налаЗИJlИ су се у 
1930,. години као чланови партијске 1iелије с радницима 7 

С'l'уден'Г права Буде Горуновић је од краја 1929 .. до маја 1930. био 
званична веза и представник Партије на БеOI'раДСКОi\1 универзитету 
преко својнх контаката са ондаШЊЈП.'1 секретарима РПКПЈ за Србију 
Отока ром Кершованијем и ПеТКОl\'1 МИЈ1етићеI"lI~8 
Горуновић и Бшковић били су међу десеI- чланова обновљене opIa
Нl1зације КП у Беоr-раду с пролећа 1930.' 
Истовремено су студеНТИ-IШМУНИСТП успели да леlЋЈ1НО раде у свом 
културно-просве'IНОМ друштву "Прor'рес", основаном 1925 године, 
преко марксист.ичк:их предавања, скупова, изборних годишњих кон

ференција Упркос одлуци УниверзитеIСКОI- сената да сва студент-

~IICTO, стр. :17. 
I Арxsш ПРСДССДНl1штnа ЦКСКЈ (АI1ЦКСК,Ј), Д. С, 1928/192!1; !H/1930, 18119:11, 
; АПЦКСI{Ј. д. С, 1928/29 (пред. КлсмеН'lIt'l АнтоЩ. 
I Исто, д. С, 193/1930 (пред. ]Iщш ГрБIl1,), 
t Исто Д. С, 9,Jj1930. 
, Исто, д. С, 91/1930 JI 101, 1930/·K 
I Исто, Н,И 19ЗОf44. 
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ска удружења пријављују снакн свој састанак и предавање PeKIo,: 
рату 'IрИ дана раније, на претходно одобрење, Удру:ж.ење "Прогрес 
је 31 :\ШРIа 1929, opr-аШ1зовагю. добро ПО,с;ећено предавањ.е др Драrо
:љуба Јовановнћа "О ПСНХОЛОПIЈII сељш~а предаваље 1\OJe се, YCIBa
ри, ОДНОСИЛО на раздужење се.ъ.ш{а оило Је УС:~Је.Ш:НQ не само по 
броју ПQсе-rилаца, већ JI по )ЮIDОЈ расправи у КОЈОЈ Је учествовао .н 
један од лидера КПЈ Рајко Јовановић. Због ПО13.и'rичких тендеНЦlча 
које су изражеIIе на ово::-.l прс:авању, шеф оеОI'рад.ске по:хr'ЩИЈе 
упутио је Ректорату заХIев да уоудуће не ДОЗВОЛl1 Н11Једн01'lI ]аВНО:\I 
лицу НИНI удружењу коришћење. унивеРЗlлеIске 3I-раде за преда
вање без писмене дозволе ПОЛИЦII]СI{ИХ власти 111 У одговору УпраВII 
rрада БеOIрада, УНlIвеРЗlпеТСН:1I савех- није се сагласно са предузн
;\шње;\! бш!О !{аквих санкција преыа cTyoдeHlcKoM удру:жењу "Про-
1 рес" 11 Ово удружење, са око тридесет сr-алних чланова и упраВО1\1 

113 редова Удру.жења сгудеиата-:\ЩРКСНСН1, одржало се, вероватно, 

до средине 1930 rОДШ-IС када је ухапшен љегов секре1:ар Буде Го
руновнћ Иако није ЛИЧI1!IG на c-r-удентски покрет-, оно Је ипак било 
спона J-I клица за њеr-ово ст-варш-ье I:.! 

ПОЧЕТАК СТУДЕНТСКОГ ПОЛИТИЧКОГ ИНТЕРЕСОВАЊА 

у првој н друтпј I-ОДИНН ДНКI а 1 уре, а деЛНМИLIНО н 1931 ГОДИНИ, по~ 
себно полигичко Iштересовање показали су CI-удеНТИ-ПРИСТ8лице 
Cai\10C'I'a!IHe деi\IQкратске странке зБО!' неспагања љеиor- BOliCI-ва са 
aY-Ј'ократском владавином краља Александра Захваљујући значај
нам утицају у ОПШI-е1\1 СI-удентском удру_жењу "Побратимство", они 
су ~успепи да седа1\I својих припадника, као делегате Удружењt:\, 
УПУIе на Кошрес сr-удена'rа Мапе АНЈанте, одр:ашн од 20 фебруара 
до 1 iIIapI-а 1930, у Прarу Сагласно ставу CBOI- стр~начког лидера 

Свеrозара Прибићевиhа, они су се на Конгресу ИЗјаснили против 
монархисrИЧКОI' дикта-IОРСКor' ре:Ж.има н заложили за реЖИi\1 и:акав 
је постојао у ЧеХОСlIоваЧlшј, Осуду таквО!- држања су I\ПIНисrарств~ 
унут рашњих и спољних послова. доставила Министарству п?освете, 1.1 
у вези с овим Конгресом била Је организована и еКСКУРЗИЈа студе

H~Ha ИЗ Југославије у Прar-. 
Из докуменаlа у Архиви PeKTopara БеОI'радског унивеРЗИ-Iет~ про
изилази да су изле-гници бш1И и c-т-уденти-маРКСИСПl, i\-IеlJУ }ЮЈима и 
Милош Пантић, Буде Горуновић и Јелена Николић, Предпостављало 
се да је Милош Пантић могао непосредно утицати на депеr-ате из 
Клуба С"I-удената самосrалних де!lюкрата. ПOlшзала се !шо сасвим 
сюурно да су студенrи-марксис'l'И при повратку из Праr-а, у Бечу, 
r де се налазило сеДИllпе ЦККПЈ, СТУПИIIИ У контакт са неким ње
ГОВИi\l чланоВи .... ш и ад њих добили писмена и усмена упутства за 

даљи илеr'ални партијски рад и пренели у земљу партијску lIитера
{-уру и 1\-IВтериј ал н 
Ш'IО се тиче студената припадника Самосталне деl\ю!{ратс!{е странке, 
они су на Прашком конгресу заузели 01варен опозициони став пре-

,. APXIIB JlНСТlIтута }НlДIIII'IIНII' покрета Србије (АИРПС), ФОIIД студеllТСl1.\I ПОliрет, 
~'ГБ, Од. опште ПОЛШЏlЈе, 11011, бр. GiG, 1. 0-1. 1929. 
,. Ректорат Београдсног УНllllеР311тета - ::ШЈt1IСIШI{ са сеДllllце ";\-'I!ЈшеРЗl1теТСIШГ ce~ 
!Јат" од 8, М. 1929. 
"М. Да:'lјаноnн]., 11. д, стр_ 36, 39. 
l' "ПО:lIIтшtа", 2. 03 1930. АРХIIН ЈУГОС.'IаЩlје, ФОIIД !НlIIlIIстарСТIЩ проспете 1-

O~ О, поп. дСл. пр,. бр. 90, 2t. 02. 1930; бр. 98, 25. 03.; бр. 108, 4, 0·1 
",\ПЦКСКЈ, Д. С, 193/1930 (пред, Иван Грбнlt) .. 
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ма шеСl0јануарском режиму, ала нису бали довољна радикални у 
својим захтевима Уз ОС'Iало, нису се чврш11е повезали }ш са сту
дентима-КОМУНИСТJIма, као Ш10 ће се то ДОIОДЈ11JI ]{аСНIIје, у јесен 
1931. године. 
Извесно немнрење са :\lОнаРХИС'ГI1ЧКО1\f диктатуром почели су да 
JIзра:жавају и представници бившеI' Студентскor- деМQJ{ра'Iскоr- 1{луба 
преко своје публикације "СтудеНI'СКИ часопис", који се појавна ја
нуара 1930 <ОДl1не" 
Тако су "студенти, у односу на друге СОЦlJјалне I'рушщије 1-1 средине, 
први и најr'ласније почели полигички да се буде у новонасталим 
условима, а нарочито да pealyjy на недостатке слобаде у -!-адашњеi\l 
југословенском друштву н 111 

ЗАХТЕВИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ РАДА ОПШТИХ 
СТУДЕНТСI<ИХ УДРУЖЕЊА 

Из разних студентских средина почели су да се НСНIЧУ заХ'Iеви да 
се реорганизују два постојећа ОПШIестудеН1'ска друштва "Побра
THi\IC'IBO" и "Фонд" због љиховог прореЖИi\-IСКOI деловања од 1929 
године. Један 'гакав програмски недовољно јасан зах-тев забеJIежнла 
је 11 "ПОЛИIIша" од 31 03 1930 године Друrа већа rрупа од 111 
студена-та (на УнивеРЗИ'I-ету је тада било 7,300 ct-удеНаЈа) захтевала 
је крајем децембра 1930. од Рект-ората да се З;) јануар 1931 распишу 
избори за "ПобратимствоН у; Тражило се да Удру)кење с новом упра
вом представља с-гуденте Беor'радскО!' уннверзите'rа на ДРУГОi\l lЮН
r-pecy студената Мале Антанте, који је под ПОКРОВI,t1'ељс-r-воы ре)l{има 
х-ребало да се одржи l\-шрта 1931. у Букуреш'l'У Међу паТПНСНИЦИl\Ш 
захтева налазило се и више студенага који ће I{РОЗ неколико месе
ци бити у првим редовима револуционарноr' покрета на БеOI'радском 
унивеРЗИ'I'ету. Били су '1'0 Вук Кнежевић, Јован l\tIарш-ювић, Коча 
Поповић, Томаш )Ки:ж.ић, МИРКО Бш-ьевић, Пош'! о СУ се у предвиђеној 
делегацији налазили већИНOJIiI студенти који су заузимали све ош
'rрији опозициони став према диктатури, државне власти им нису 

издале пасош за одлазак у Букуреш'гУ' 
Студенти су се изјаснили н за прогресивни И aht-ирежиl\tСК!1 лик 

СтудеН'I'СI\ОГ правничкоI' удружења када су се, на њеГОВИI\1 скупшти

нама марта и априла 1931, успротивили уласку председника њихове 
организације у управу проре:жимског удружења "Југословенски ака
демски клуб - JAK"HIU 
Чланице Удружења студенткиња, иначе припаднице марксис'l'ИЧКОl' 

клуба, сакупиле су потписе педесет студенткиња почеТКОl\I 1930 за 
сазив ванредне СН:УПШ'l'ине У дружења ради смењивања прореЖИI\-lске 
управе> НаЖ.алост у томе нису успеле .. :!О 
Једну од најуспелијих акција КПЈ и СКОЈ-а уз учешће студената 
представља раскринкавање, лецима рас-r-ураним и међу учеСНJtке 
Свесоколскоr- слета у Београду (27-29, јуна 1930_), намера власти 
да се преIЮ соколске организације "фашизира југословенска омлади
на и одвоји од револуционарне борбе",:!! 

1. АрXlШ Србllје, l'el{, Б. ";\-", бр. 82.Ј, 5. 03. 1930; "ЖНDОТ 11 рад". Београд, Јануар 1930_ 
н 1\-1. ДамјаllОllllli, 11, до стр" 48. 
11 АрXlШ СрБИје, Б. ~", бр. 5Нl, 26. 12. 193G. 
1':М. ДамјаllОПllll, Н. Д, стр, ·19. 11 ФУСlIота 67. 
.. APXIID Србllје, РеlС Б. У. бр" 13GI, 4. М. 1931. 
:t 1\-1. Даr.fјаIlОIllIII, 11. Д, стр. 51 11 ФУСlIоте 71, 72. 
:1 АЛЦКСКЈ, КП, 1930/22 (11з ПРОI'Јшса ЦККIЫ н Цli.СКОЈ~а од маја 19::0), 
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Значајан дOl'ађај предс'тавља, почетком 1931, године, ствара:ње по
себног АН:ЦИОНQI- одбора студенюа Београдско! универзитета, састав
љеног од председника свих полrничких с'грујн са јединим зада-ГКОl\I 
да се новим изборима Q)ЮШИ рад ОПШIИХ удруж:е:ња "Побра-ТIIЫСТВО" 
JI "Фонд",:!:! Ову ан:цију су леЦИi\Ш пропагирали студен'IИ Самосталне 
деi\-ЮЈ{раIске странке У вреые опструкције заседања r-лавне управе 
проре:жн:ыскOI- ЈАК-а, Ј{рајеы i\шја 1931_:!:I 
Сва ова крета:ња н превирања ;\lеђу СIудеНIИ?lta 'I'ОКОЫ 1930 И 1931 
године осветљавају клицу н корене развитка напреДНОI- студентског 

покрета_:!1 

ПОЈАВА МАСОВНОГ РЕВОЛУЦИОНАРНОГ СТУДЕНТСКОГ 
ПОКРЕТА У ЈЕСЕН 1931. 

Нов пеРЈ10Д у пол НЛ lЧ 1';: И i\I !{peTaIbl-li\ta студената БеOI'радскоr- унн
IЗерзи-rета подстакнут је отварањеы прве l(рнзне ПУIш-гине у војно
-монархистичкој днк'! а-r-ури какву су представљала новембаРСI{Н пар
ламентарни избори Ова пуКО'I-ина је настала под дејством две БрС'те 
притисака. Унутрашњи притисак је произишао из политичн:их -геш
коћа изазваНIIМ заоштравањем класних односа н продубљивањем 
незадовољства најширих ДРУШ'Iвених слојева с ПОJIИ'!'ИЧКИМ сr-ањем 
у земљи, и из економскиХ 'lеuшоћа појачаНИl\I деловањем светске 
економске l{ризе, Спољни ПРНПIСШ{ се изразио у захтеву савеЗНЈ;ша, 

првенствено Француске, да се укине аПСОЛУПIСТИЧКИ ре:жИ!\'Ј Успо
стављени краљев апсолутизам сада је прикривен наметнутим Уста
вом од 3, сеП'I'ембра 1931, године, којИ;\I је предвиђено увођеље На
родне СКУЛШIине и Сената, али је у и:раљевим рун:ама QC-lilЛL1 прхоп

на, законодавна, извршна и судска власт и право да пос-гавља 
владу која њему одговара, а не предстаВНИЧlСОМ телу. Новим законом 
су на изборима за Народну скупш-r-ину биле ДОПУШ1"ене листе с н:ан
дида-гима у свим изборним срезовима, уз јавно гласање, чиме је 
било омогућено учешће само владиној листи, BoljCIBa грађанских 
странака нису прихва-хила "октроисани" Ус-гав и изборни закон, па 
су позвала бираче да не учествују на изборима 8 новеjl,-tбра 1931~ 
r-одине, што је JI прихва-Iила једна '1рећина бирача,:!,ј 

Јавно испољавање сr-удентског револта према рел{иму шеС'Iојануар
ске диктатуре показује да постоји јака друштвена подлога за раз
витш{ сна:жнш' c-тудентскOI' покрета, Започета IШО СIШРО ИНС1'ИИIПНВНО 
реаговање, ова побуна младих ЉУДИ против IlОЛИТИЧКИХ стега ди к

т,норског рслпша добllјаllа је, уз неминовну дифереНЦИјаЦ~'lј'у инте
реса појединих студеНТСIПIХ клубова и Ј'рупа, све ХОl\lОгеНИЈИ карак
'fCP захваљујући и све смишљенијем, оргаНИЗ0ванијеJl.1 и анга:жова
нијеы деловаљу студената-комуниста, 
Студенти су, затим, оправдано постајали све заБРI1НУ'l'ији, због 1I1а
IернјалнOI- ПОЛo:iкаја Iюји се стално погоршавао заоштравањем по

лиrичке, посебно економске кризе у земљи. Уз то је на основу 
новог Закона О унивеРЗИ-Iетима из јуна 1930 први пут донесена 
Уредба о плаћању школарине и разних lакса (уписних, исписних, 

" М. Дамја1l0ЩIII, 11. Д, стр, 52. 11 ФУСlIота 78. 
:1 Архltп. ЈУГОСЛUПllје, ФОНД MlIIlllCTapCTna проспете, О. О, поп (јр, 360, 22, 01, 1931. 
;1 1\1. Дtl1\фШОIlltll, 11. Д, стр. 5;1,. 
""l(сторнЈа СI{Ј". 1I~ Д, стр. 117. 
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лабораторијских), која је првеНСIвено ПОГОДIIна сиромашне студенте. 
Они су тада већ били оштећени непостојањем ниједне студентске 
мензе за пристојну и јефтину исхрану и неМOIућношћу да се сместе 
у једини студентски, првенсr-вено ЊИ!l'ta намењен, Дом, због ограни
ченOI- капациr-ет-а н политичке протекције, У школској 1929-30" 
години у Дому је било смешr-ено СаЈ\Ю 122 студента зег.'ЈљОрадничн:ог 
порекла од укупно 607 примљених студената, Због економске !{ризе 
смањен је првих година ДИlпатуре и буџет Универзитета за поло
вину, што је његове потребе и захтеве свело на неопходан ми
нимум,:!!! 

Я(ивља ПОЛlничка аК1'ЈШНОСI студентске омладине почела се, од 
октобра 1931. rодине, месец дана пре избора, испољаваТЈ1 у расту
рању по учионицама, ходницима и уннверзит-етским двориш-тима, 

разноврсних летака и ПРOIласа које су у највише случај ева нзда~ 
вали прваци опозиционих странака са :жеСТОКJIМ нападима на ше

стојануарски ре:ЖИ1\I и позивима народу да бој коту је изборе, Први 
пут од 6, јануара 1929_ почело се проrив режима ДИlиатуре Писа1-И 
у Ш'I'ампи и IОВОРИТН на саст-анцима, конференцијама, па н зборо
вима опозиционих земљораднин:а и прнбићеваца,:!; 

Руководство КПЈ није тада било на висини свог задаТI{а, јер је 
поводом парлаl\Iентарних избора реаl'овало на разне начине Није 
се l\ЮIJlO утврдити да ли је до основних партијских организација 
у земљи стигло ишта од закључака 11 упутстава који су усвојени 

на седници Привремене руководеће инстанце од З, септембра 1931, 
ГОДJlне (Iлавни изборни проглас, упу'!'ства и дирекнше за рад и за 
израду локалних ПРОIласа) ,:!Н Никаква помоћ није се МОI'ла очекн
ваТI1 у Србији па ни на Универзитету ни од тада разбијеног скојев
CKor- РУIШБодсrва,f!!1 Уз IO, чврщhа партијси:а организација није НИ 
постојала у Беот'раду, а .Уопште је није било на БеШ'радском уни
верзите-IУ 

Међутим, током 1930-31, щколске године појавила се r-pyna левије 
усмерених с-тудената Iюји су себе сматрали lЮМУЮIСТИl\Ш, У почетку 
су је сачињавали Милован Ђилас, Стефан Митровић, Ђорђе н Ни
кола Лопичић, а касније су се у њу УКЉУЧИJlИ Бориша Ковачевиh, 
Јован Мариновић, Радован ВУIЮВИn и други, Око групе су се окуп
љали већИНОI\I студеН'НI из Црне Горе, а прилазили су ИМ и студенти 
из друr'их крајева земље" У првој фази борбе она није имала орrЋ
низовану везу са Партијом, нити свој форуJl.'! И сен:ре-гара. ЛеI-аЛНИI\1 
деловањем преко -1'зв социјалне литературе испољавала је своје 
незадовољство са посr-ојећим друштвеним поретком, За разлику од 
I'-рађаНСЮ'IХ орr'аннзација сасвим јасно се декларисала у односу на 
диктаIУРУ, Али се у недостатку партијске иницијативе н подстица~ 
ња ова, као н ДРУЈе r-pyne напредних студената најб.лижих KOl\IY
НIIстнма, из којих ће се касније развити комунистнчка организација 
на БеOI'раДСКОl\1 универзитету, прикључила r'palJaHcKoj опозицији и 
IIодржавала љихову противрежимску активност, јер се сматрало да 
н те l\ЮI-ућности -I-реба корис'ти-r-и у борби про-пш днктатуре,,:НI 

"M~ Даl'ltјаIlО[IJII~, If, Д, стр, 56-59. 
tl Т, СтојJtоп: "ОПОЗll1tllја у врсме шестојаllуарс"с Д1fl(Тtlтуре 192!}-19;1511, СТР. 
120-122. 
., АПЦI{СI{Ј, КП, 1931/51 JI 53. 
.1 "Млади бољшеШllt", бр. 1, :ЩРIl.'l 1932. 
11 М. Да:\lјаIlОВllћ, 11, Д, стр, 61 н ФУСlIота 98, стр. 62, ЈЈ ФУСlIота 100. 
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ЧЕТВОРОДНЕВНЕ СТУДЕНТСКЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ 
У НОВЕМБРУ 1931. 

Прва јавна С'Iудентска акција против шеС'Iојануарске ,цин:татуре за
почела је ометањем предизборне конфереI-Щије :министара )Кивко
вићеве владе Боже Максимавића Кундака и Касте Куманудија, која 
је одр:,нсавана 5, новембра 1931. у и:афани "Нова )Кагубица"! у непо~ 
средној близини Студентсн:OI' дома. Неколико десетина студената 
(између 50 и ВО), углавном из Студентског дома, краће време су 
ометале рад конференције извикивањем својих парола: "Зашто не 
да'I"е народу слободу?", "Зашто и нас не пустите да говоримо?", 
"Доле ДИl{I'аIура!",:1I Најурени ОД жандармерије, С'1'удеаrи су се вра
IНЛИ у ДОМ где су наставнли демонстрације ДО поноћи извикивањем 
парола против ре:ш:има Пере Живковића и позива грађанима да бој
котују изборе,:!:! Из саДР1каја више врста растураних летака, којима 
се про-х-еСТ80ва ло противу прогаљаља Љубе Давидовиnа (лидера де
l\юн:ра1а), мож:е се закључити да су у овим демонстрацијама уче
СIвовали студенти припадници разних r·рађанских странака,:Щ 

ШеС"IОI новембра пре подне око 150 С1удената, по оцени Управе 
r·рада БеОI'рада, обновило је демонстрације пред Универзитето!\'1 и у 
самој аули њеIове нове зr·раде. У спречавању да изађу на улицу, поли
ција је ухапсила 13 студената.:!.! ИСТОГ дана после подне демонстра
ције су настављене у Студентском дому уз нови захтев за ослобо
ђење њихових 13 ухапшених другова и престале после сазнања да 
су ухапшени ПУШ'I'ени на слободу ,:!'; У маљим размера1\Ш и мирнијем 
IОИУ демонстрације су обновљене 7. новембра у СтудеНТСКОl\I дому.:!о 
Најорr'8ннзованије ДСl\10нс-х-рације одр:жане су на дан избора 8, но
вембра 1931 у CTYAehtckol\-! дому на чијим су прозорима биле из
лепљене пароле про-х-ив Пере )Кивковнnа и гласаља на изборима 
уз држање говора окупљеним пролазницима,:!7 На ове четвородневне 
деМОНС'I·рације универзи·rеIске власти су рещ·овале обустављањем 
предаваља од 6 до 20 новембра 1931.:!fI Поред 13 студената ухап
шепих Ј[ пуштеннх 6 новембра, у УГБ је 8. нове1\-lбра спроведено 
28 С·Јудената I1 неколико r-рађана, али су сви похапшени пуштен и 
на слободу већ 9 новеl\'1бра:1\I На демонстрацијама су већином I'OBO
рили оснивачи С1удентске групе-Н:ОМУНИСIа н један преДС'I"авнин:: 
СтудеНТСКОI' демократскOI' клуба. Закаснела признаље студенти су 
добили од лидера Демократске и 3емљорадничке странке KOHcTa·ra
цијом у нацрту ЊИХОВoI· Осврта на трогодишњицу ДИКI"атуре да је 
"први гласнији покрет у омладини примила цела зе1\Iља као глас 
своје савес'lИ" :10 Цензура је забранила домаћој штампи сван:о инфор
мисање о дor·ађа јима на Београдском универзитету Они су широк 

.1 Архип Србllје, Рен. Б,. У, поп, бр. 62, 110 11, 1931. 
~: ИСТО, РСК. Б, У, поп. бр. 62, 11, 11, 1931. 
"НСТО, Pel~. Б. У, поп, бр, 62, 11. 110 ]931. (Jlзпсштај Уl'Б РСI{ТОРУ БеоrРIlДСl{О1' 
УIIIf1ЈСРЗlIтета). 
н Jlз IIЗlJсштаја ~'! Б реl{ТОРУ БсограДСI{ОЈ УЮlпсрз1tтеТR Арюш Србије, Рс"_ 
Б. У, поп. бр. 62, 11" II 1931. 
11 Арюш Србllје. РСIС Б. У, (јр. 5581, 15, 12, 1931. 
а Саслушаље ј"праDlЩIЩ CTYACIITCI{Or ДОll1а у УI"Б, 9. 11. 1931, АJlРЛС, ФОНД 
р,. П. Б. :0.', 1931. 
:: ЗаllllСlIlШ са сеДllице у,ШllеРЗlIтеТСl{оr сената од 14, 11" 1931 
,. З1l1ШСIIIШ са сеДllllце УЩlDеРЗllтеТСltоr сената од 6. Il" 1931. 
.. ИзпещтаЈ УГБ PeltTOpy БеограДСI{OI ушшеРЗllтста, поо, бр. 4768, 9, 11- 1931, Архив 
СРбlfје, ·Pelt, Б. У, поп. бр 58, 9. 11. 1931,. 
1. '\РХIIII lУГОС!ШIшЈе, ФОНД ,1. Ј(I!IДIIОЈЩ!I ПJlШОllа. 

IН 

пуБJIJЩII'Iет добили у ННОС'I·рагюј Ш'N.lМПИ која ИХ је упоређивала 
са сличним деловањем шпанских студенаI·а .. 11 
у страху од нових немира УнивеРЗIн·еТСl\:Н сенат је одлуком ОД 11 
но~еl\1бра 1931~ забранио да се у универзитетским зr'радама одрж:а
ваЈУ зборови оез одобрења. универзитетских nлаСТИ,:I~ За време сuих 
новеl\'Iбарских деJl.IQнстраЦЈ1:1а на !?еor·радском универзите'гу највише 
летака Је издала фИНaI-IСИЈСЮ1 наЈсна:жнија, тзв, Уједињена револу
ционарна омладина с ПРOI·ра!lЮl\1 о оснивању овшше јединствене 
ваНС'Ј·раначке студентске организације Њени функционери на Уни
верзитету припадали су Прибићевићевој Самосталној демш{ратској 
СI'ранци, а њено руководство се налазило у Паризу. СаIlЮ УРО није 
успела да се афирмише као самостална орr'анизација, јер се већина 
њених ЧJIанова убрзо нашла на колосеку са КПЈ која је задоБНlап~ 
све већи унщај и подршку студената."I:! 

ЗБОР И ПРВЕ УJlИЧНЕ ДЕМОНСТРАЦИЈЕ 7, ДЕЦЕМБРА 1931. 

УПРI{QС забрани да се у .Универзитетским зr-радама одржuвају збо
рови без одобрења универзитеТСЮ·IХ власти, ипак су, 7, децембра 
1931, на дан првш заседања новоизабранш' ПарламеНlа, студенти 
одржали збор у веСlибилу ПравнOI' факултеl'а (налазио се на да
нашњеГ-'1 Студентском Tpry) који је био искићен паРОlIаl\Ш н заста
вама Збору је присус'у·вовало 700, а по l\1ишље:њу неких учесника 
и до 2500, демократсю,r оријентисаних студената са свих факул {·ета 
без обзира на страначку припаднос·1' - l{QМУНИСТИ, радикали, демо
краrл, самостални демократи, десни и лепи земљорадннцн 

Веома енергични говорници против диктатуре В. МИ!lић из Демо
KpaTcKor· и В Џаковић из МаРКСИСIИЧ1{Ш· клуба c-гудена'I'а позвали 
су с'rудеН-Iе да се УПУI'е до Народне скупштине, н:оја се налазила 
.у зr·ради где је данас Југословенско драмско ПОЗОРНШI'е, и да де
монстрацијама изразе незадовољство са ненаРОДНИ!\1 парламентом. 
СтудеI-ПИ су лако пробили два Лl:aндаРl\1еријска кордона у Васиној 
улици, али су енерrИЧНИ!\1 отпором заустављени код 1'рећеI' кордона 

који се налазио испред Народног позоришта. Тада је повређено ce~ 
дам студенаlа."J.I У службеном саопштељу које је објављено .у шта!\!
ЛИ Управа града Беш'рада је изнела да нико од студената није 
повређен, већ само један полицијски ОРЈ'ан, ,1;, Настављајући преме
тачине и рације, полиција је у ноћи ИЗ!l1еђу 8 и 9,. децембра ухап
сила и из Београда .у родна места протерала девет студена'I'а,4Н 
Поновљене и на уличне СУl\:обе проширене СIудеНIске демонсr-раuије 
изазвале су нове сукобе на шнрем држаШ-IQi\'! пиану, IvIИНИСIаРСIВО 
просвете је по убрзаНDl\1 поступку објавило раније припреману нову 
Општу уредбу о уюшерзите'Ii"lма, која је ступила на снюу обј1]ВЉИ
вањем у "Службенн!\! новинама" 11 децембра 1931,. Оr-раничавање 
студентских права и Iшнтролнсање њихове ПОJIИIнчке аКIИВНОСТН 

11 АIII)ПС, РIlБУ, 1931; "Лс Темпс" 8. 11, 1931. 
'~ЗаUlIСIllЩ са ссдшще УщшеРЗlIтеТСI{ОГ сената од 14. Н. 1931, 
" ПеЦII УРО, АИРПС, РПБУ, 1931. 1\1. ВаСllћ: "IIРЮlOr IIзучапању р,I.ЗПIlТЮl CKO,J~a 
I! JlnnpeAI~or О~ll1nДlшс]{оr ПОlсрета у Југослашtј][ 1933-34", СТРо 178 (објапљено ~, 
.. ИсторијИ раднl1'lICОГ ItОI<рста", Зборmш радооn., бр. 2). 
.. Архип Cpfillje, Ре],. Б. У, Јtоп. бр. 65, 15" 12. 1931 (IIЗIlсштај !'tIШlIIстаРСТIШ IIРО~ 
светс l'eltTOpy Бсоrрn.дс!tог УЮIDСlIЗllтеТ.1 о догаlЈаЈII~Щ од 7. деЦС:\1бра. ,ЈО1lаll i\la w 

рIIllОШIII: "ТРllдесетс rOAllllc", "Рад", Беоrрад, 1981, стр. 64_ 
" "ПО.'1ЈIТIШn", 10. 12. 1931, стр. 3. 
.. .. Бор(iСЩI (~TyдeIlT", бр, 1, J.Нlyall 1932, Jfзnештnјll IшстаПIl1f1t<t 11 ocoiiJIt:! УШlllер* 
:JIIтета - Ар'шn србltЈе, РСК Б~ У, бр. 552·1, 9. 12. 1931, 
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предвиђено је YBoђeЊ€M ј aBHor- I-ласања приликом избора управа 
студентсн:их удружења, ШТО је спутавало слободније студентска 
олредељивање и стзвљањем потпорних удру.жења, Здравственог 

фонда и Студенуског дома ПОД непосредну Н:ОНТРОЛУ и управу Ми
нис-гарства просвете. у објављеном леТI\:У студенти су протествовали 
против ОВИХ али и друrих одредби Опште уредбе,,~7 
Универзитетске власти ставиле су се на страну студената. Представ
ници најбор6енијег студентског крила изнели су своје захтеве на 
седници УниверзитетскOI- сената ОД 11" децембра,,'18 Универзитетски 
савет је на седници ОД 12, децембра формулисао студентске захтеве 
у три закључка, Прво - "издејСIвовати пуштање притворених и 
враћање из БеOI'рада депортованих студената и престати са даљим 
хапше:њима и прогања:њем студената". Друго - "Пошто по 'Iврђењу 
студената, полиција има своје агенте - ОТПУСТИ1И ИХ, ако их има, 
- јер 1'0 неопходно 'I'раже и Шl{QЛСIПI педаГОШЮ'1 и општи инте
реси међу студентима", Треће "дати СВИ.М студентским удру.ж:е
љима исте повластице lШIШ се не би стварала подвојеност и зла 
крв међу студентима",'Ш 

Ректорат је ове заХl'еве скоро у целини дос-rавио министру просвете. 
Универзитетски сенат је упутио сличне захтеве, а управнику града 
Београда и заХ-I'еве за пуштање ухапшених и вра11ање депортованих 
С'I'Удената.!јО 

Полицијске влас'ги биле су непопустљиве према студентским заХ'lе
вима посебно у односу на враћање ингернираних С'I'Удената и тра
:ж:иле ка:жњавање бар I-лавних криваца за ДО'1'адашње студентске 
немире,!ј1 

Да 'би се спречило ПОl'оршавање стаља због појачаног огорчења 
студената против преношења управљаЊ[l От'удеН'I'СКИМ ДОМОМ на 

Министарство просвете и др::ш:ања полицијских власти, Универзитет 
је био затворен до 11 .. јануара 1932. године. 
Прву активну подршн:у београдски студенти су добили са Љубљан
ског и 3агребачког универзитета! изражену у студентским демон
страцијама од 15 децембра, на шта су истог дана поново избили 
и немири на Беor-радсн:ом универзитету.!ј2 Југословенски студенти из 
Прага су у другој половини децембра 1931, одржали протестну скуп
штину против доношења Опште уредбе о универзитетима и против 
"насиља дикгатуре над београдским студентима" ,!ј3 Подршку је пру
)кала и чехословачка а посебно француска лево радикална и соци
јалистичка штампа. Социјалистички ОРЈ-ан )lie populaiI'e« је у 
броју од 15. децембра назвао демонстрацију југословеНСI{ИХ студе
ната "херојском борбом" 
Успостављена активна сарадња међу студентима '1-ри тадашња уни
веРЗИlеI'а настављена је издавањем више летака и прогласа у ко

јима су студенти износили разлоге cBOI'a незадовољства. У првом 
таквом заједничком летку "Шга хоће студенти БеOI'радског, Загре
баЧКОI' и Љубљанског универзитета", који је у другој половини де
цембра дељен и на Беоr'радсн:ом УНИDерзнтету, наведени су дво-

о; Архин ,ЈугослаnJlјс, А~И.J\lС, Ф м3. 
~, CcliaIbc 'mаtщ СТУДСIIТСlсе ДСЛСIаЦltЈс В)ЋО!\ШIШ ЏаlCОDJllin, .. Студент", 10. 12. 1963. 
~. 3аПНСШfl{ са ссдшщс УIllIDСРЗJlтеТСI{ОГ cellaTa од 12. 12. 1931. 
1. Архнп Србијс, ФОНД РСI{, Б. У, бр. 5581, 15. 12. 1931. Ј! бр. 5613, 23. 12. 1931 (ynpan w 

IIIШУ града Београда). 
11 Заt!llСШЩ са седшщс YIIJIDCp::SIITCTCI{Or сапета од 18. 12. 1931. 
1: Арюm, ЈугослаВJlЈе, ФОIIД МнlI. проси. о. О, НОII. бр" 610. хп. 1931. "БорбеllИ 
еТУДСЈ!Т", бр. 1, јануар 1932. 
" .. [)орUеIЩ студент", i'i!J. 1, јануар 1932. 

176 

Т 
струн:и разлози за СТУ дентсн:у . борбу, Као општенародни разлози 
означенн су безакоње, коруrЩИЈа и насиље настали под диктату
ром, наме':ање ла:жног и сакатш' уставног режима и свих на њему 
заснованих з~кона, посебно реакционарног изборног закона Н:Оји је 
омогућио ПРИIисак над бираЧИjl,'Ia и фалсификовање изборних резул
тата, ЧИСI'О студентски разлози су ?бухватали: корумпирање и I{y

повщ~е С'Iудената од стране ПОЛИЦИЈСКИХ власти, насртаје на ауто
НОl\1ИЈУ Универзитета и аУТОJ:Iомију студентских домова, незаконите 
и Дивљачке поступке ПОЛИЦИЈе према студентима који су се борили 
за народне и студентсн:е слободеЈН . 
Стање на Универзитету поново се заоштрила због решености држав
них вл~ст~[ да од унивеРЗЈпетске аутономије изузму Студентски 
ДO~1, КОЈИ Је СЛУ)КI-~О студентима као уточиште и одбрана од поли
ЦИЈСКИХ влас'I'И КОЈе у њега нису cMelIe ступити. Сагласно својој 
оцени "да све потиче. из. СтудеI;lТСКОГ дома'\ 'I'адашњи министар 
просвеIе Дрarуrин КОЈИ!; Је 16" Јануара 1932 ПОтписао НОВИ пра
вилник Дома на щтету напредних студенатаЈ;5 Они су ВИКО1\'! И про
'I'еСТИ~Ia дочекали новог управника, у ствари полицијског човека, 
када Је, ступањем на ду)кност 20. јануара, почео насилно да спро
води реак~ионарне мере, Тан:ав поступак новог управника осуђен је 
дан I{ЗСНИЈе протестним зборовима и демонст-рацијама на ТеХНИЧIЮМ, 
ФИЈ!ОЗОфском и Правном факултету, а и у самом Дому" Истог дана, 
21 Јануара, Универзитетски сенат је закључио да се МИНИС1'РУ прос
вете пр,=дло:ш:и одлагање свих промена у Дому до краја семестра};(! 

РеЖН1\I Је, ипак, наредних дана спровео насилно исељавање експо
нираних напредних с'гудената и усељавање припадника ре:жимског 
ЈАК-а под зашти-гом двоструког кордона наору)каних жандарма који 
су били опколили домску зграду051 
Уз сагласност Ji~ИНИСI'ра просвете, делегација од 15 с'гудената из 
Дома, ПОновила Је, на седници Универзитетског сената од 220 јануа
ра, да ће се упорно залагати за остварење својих одбијених захтева. 
Њихова суштина се састој ала у томе да су политички мотиви 
основни разлози који су их покренули на демонстрације, да су 
Образовањем прореЖИl\1СКОГ ЈАК-а ПОЛvI'Гику на Универзитету унеле 
др:ш:авне влаС'IЋ и да се студенти неће смирити док се не промене 
ПОЛИП1ЧКИ систем и влада,!јН 

OB~[ прете)кно општедемократски захтеви формулисани су одређе
НIЧ,= и револуционарније у каснијем прогласу београдских студената 
ИЗ Јануара 1932" године, На општем плану је 'I'ражено: да се "одмах 
отпусти диктаторски режим и преда нарОДНОIl'1 суду"; "да се одмах 

о'тпусти лажна. скупштина и сеНа1' и да се укину све установе и 
сви закони КОЈИ служе одрж:авању диктаторског ре:жиыа"; "да се 
прогласи слобода и потпу:на сувереност народа и да се образује 
влада угледних личности, која ће изврши'ги потпуно слободне из
боре за Уставотворну скупштину" .. 
Чисто студеНI'СКИ захтеви обухватнли су: ослобађање свих ухапше
них и интернираних студената; ДОПУШI-ање слободе збора, дискусије 
и н:ритике на Универзитету уз студентску одговорност универзи-

>1 АИРПС, РJIБУ, 19310 
ој .. СЛУ11{бенс новине", 18. 01. 1932. 
:~ 3аПlfСIIIЩ са сеДН1Iце УшшеР:ШТСТСltОГ сената ОД 21. 01 1932. 
, JIРЈЈсеlшња БраlНШ Jenpel\10nH)\a, ,,3боршш ссlшња аltТJlШlста ЈУГОСЛОnСlfСIСОГ рСм 
~ОЛУЦЦОllаРIlОГ раД1ПIЧltОГ ПОI{рета", IЦb. 2, "Култура", Беогрnд 1960, стр. 226. 

ЗаПIIСIIIШ сп седнице УIШПСР::SJlТСТСl(ОГ сената ОД 22. 01. 1932, БраНltО ЈспреМОП1l1i 
llnn, 'tлnllаl{, стр. 23-}. ' 
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ТетскИМ властима; ослобаl)ање ету ден'I'СКИХ листОва од ПОЛ~1цИјске 
цензуре; расписивање избора за општестудентске ОРI"анизаЦИЈе; рас
пуштање ЈАК-а; ПОlIИШ'Iење нове Опште уредбе о унивwерзитетима,_ 
Летак је растуран у Београду и ~ocfIaT у yhy-граШЊОСТ,,'!I 
ТОКОМ јануара беОI-радска ПОЛИЦИЈа ,1е ~'порно трагала за учесници
ма демонстрација посебн~ онима КОЈе ~e означила као н:оловође и 
ItpajeM месеца ухапсила Је и у завичщна места протерала 47 СТУ
дената.ОО 

На ОСНОВУ процене да је стање на Универзитету веома озбиљно, чак 
судбоносно за његов миран и успешан рад, Универзитетски сенат 
је још на седници од 26, јануара закључио да путем MeMO?~HДYMa 
упозна над.ле:ЖН8 0pI"aH8 са правом сликом послед1-ЪИХ дш-ађа.lа, из
несе узроке насталих појава и укаже на Ћ-1ере да се оне сузбију 
и онемогуће, Коначан TeltCT усвојен је на седници CeHa'I"a од 1 
марта 1932.. године"Оt 
Као први узрок и:оји је довео "студентсн:у ш.;ладину у ово стање 
раздрюкености" означен је поступак ПОЛИЦИЈе према студентима 
ПРИЛИН:Оl\'t одржавања зборова без одобрења др:жавних и универ
зитетских власти .. Као најгоре је оцењено то што су сувише нar-лим 
посrушюм полиције били пресечени путеви нормалне ИI·l'I'(~рвенције 
унивеРЗИIетских власти, па су С"l-уденти стпвљени под присмотру, 

хапшени и ИН'I'ернирани у завичајна места. 
Други узрок је ле:жао у томе Ш'IО је, у намери да се спречи СIудент
ски покрет, На брзину и без консу Л'10вања са универзитетским вла
стима донесена Општа уредба о универзитетима, Кајом је повређена 
унивеРЗИ'Iетска аутономија,. . 
Трећи непосредан узрок представља]у изузетне повластице }ЮЈе 
У:ЖИВ<1 Ј уr-ословенски академски клуб, . 
Наведени су и остали узроци: владина дозвола да полицща ствара 
своје areHre међу С-I-удентима, доношење новог правилник~ о Ст.у
Дентском дому, опредељење једног броја студената .. l{Q,lИ имаЈУ 
амбицију да играју извесну политичку улOIУ" да истичу зах-rеве 
за "ОПШ-IУ слободу збора и договора, слободу штампе" промену из
БОРНОI- закона и друге политичко-друштвене промене." 
Меморандумом су предложене с.ледеће мере: пуштање на слободу 
свих протераних студената, допуштање слободне дискусије у окви
рима студен-rских удружења о питањима из свих облаС'l'И (саиrасно 
чл 206, Опште одредбе о универзитетима), омогућавање да се одр
:жавају студеЈ:ПСIПl зБОРОВН на УнивеРЗIпету како би се избегло да 
се не одр:жавају ван њега, укидање повластица ЈАК-а, .правилно 
решеље питања C-r-удеНТСIЮI' ДDrl'Iэ и истрага над ПОЛИЦИЈским ор
l"<1НИi\'Ia, . 
У МемораНДУЈ\'1У је, на крају, констатОвано И '1'0 да се веом.а зна:а.1-
на улога УннверзитеТСIЮI' сената оrледала у томе што Је СВОЈИМ 
сr-авовима и држаљем утицао на студенте да остану Ј\-IИРНИ и саве

товао Иl\! да се ослоне на универзнтетску власт која 11.е се доследно 
залолпн'н за одбрану права Универзитета, Без таквог понашања 
последице би БИ!Iе веома тешке. 

Колико је СIуденr-ска делатност с јесени 1931, усr-аласала целу југо
словенску друштвену структуру и изненадила ДИК1'аТОРСI<У влада

вину, 'IОJlИКО је неочекиван антире:ZН:Иl\1СКИ карактер добио Мемо-

~. АПЦКСКЈ, РПБУ, 1932, 
.. Меморандум :VшtDеРЗIIТСТСЈ{ОГ сенат:!, УСl10јСl[ на сеДIIЮЏl ОД 1. 03. 19;12. 
'1 Архив србl!jе, Фонд Реl!. Б. У, бр. 653, 20. 02. 1932. 
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рандум, као чин без преседана у аналима м:онархистичког апсолу
Iлзма, Повезивање подршке свим ОСНовним студентским захтевима 
у ~eДHOM веома осе'ГЉИВОМ ПОЛИ'IЛЧКОМ 'l'peHYTlty, са осудом најваж~ 
НИЈИХ органа диктатуре сведочи и о томе да су највише универзи
'IeTCKe вла~ти знале како и у врховима државне власти постоје 
кругови КОЈИ су били свесни да се владавина више не мшке наста
вити у истом аПСОЛУТИСП'lЧКОМ облику и истим репресивним методама_ 
ПOl{азало се да. напредни СIудеН'I'СЮf покрет мо:же смишљеном, 
добро вођеном и Јасно усмереном револуционарном щщијом да наиђе 
не само на ~азумеБање међу професорима Београдског универзитета, 
већ да доБИЈе и њихову подршку,Н:! 
У циљу нормализовања поремећене наставе, Универзитетски сена'!" 
и реIПОР су на почетку летњег сем:естра ШКОлске 1931/32. године, 
120 марта упут~ли проглас "СтудеН'I'има универзитета" у н:ојем су 
изнели мере КОЈе nе ун~верзитетска власт предузети за ублажавање 
и решавање ~И'l'ања lШЈа њих тиште, позвали С-Iуден'ге да мирним 
путем решаваЈУ спорне проблеме и започну похађање наставе О;Ј 
Догађаји су се, међутим, развили супротним ПУ'I'ем. . 

СТУДЕНТИ-КОмунисти ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОРИ 
ЗБОРА 1. АПРИЛА 1932. 

После демонстрација у новембру и децембру 1931, у напредном сту
деНIСI~ОМ покре·гу се. од поче.тка 1932" године све више осећао и 
проБИЈао Дом:инан'гни]и утица] студената-комуниста у два правца. 
Ис~гина. о томе немр довољно Документарне грађе, па се HajBepOBaT~ 
ни~а реКОНСТРУКЦИЈа мора ПOfлавито заСНIirва'I'И на веродостојним 
сеhањима учесника. 

Први прав~ц се састојао у повезивању и постављању комунистичке 
OPI-анизаЦИЈе. на УнивеРЗИl'е1'Уо Аlщију су почетком 1932" започели 
студенти КОЈИ су пре шеСТОјануарске диктатуре били комунисти 
или су се у 'Ј'оку демонстрација крајем 1931. нашли на идејној 
платформи КОМУНИСI'ичке партије" Иницијэr-иву је покрену Бранко 
Јевремови~. студент х:рааа и прvшадник марксистичких група на 
Универзшегу пре Б. Јануара 1929. преко Боре МаНОјлови!iа, једнО! 
од исгаКНУI'ИХ маРКСИСТИЧЮ1Х руководилаца на Београдском универ~ 
зите'1У пре диктатуре, МаНОјловић је с пролеnа 1932. основао централ
~y универзитетску r'РУПУ студената-:маРКСИС-I'а Iюју су саЧињавали по 
Један представник из де.вет таквих група са пет факу лте-rа. На Прав
ном факулте'IУ су ПОСТОЈале три, на ФилозоФСКОМ и Техничком по две 
а на Медицинском 11 Пољопривредно-шумарсн::ом факултету по jeДH~ 
марксистичка група _ У тим групама су се, међу осталим, налазили: 
Максим Горанови11., Милован Ђилас, Бранко Јевремовић, Ђорђе Јо
вановић, Бориша Ковачевић, Венијамин Маринковић, Јован Мари
новић, Стефан Митровић. Томаш )Кижић, Видак Маркови11. 
. Орr'Знизатор марксистичких група Бора Манојловић одредио ИМ 
Ј,е каракгер деловања lщкав .су Те групе или ћелије имале до 1929, 
Iодине, исти lШО И l'Рупе СIШЈа, мада формално то нису биле. Задаци 
припадника ових група саСТОЈали су се: у проучавању lIшрксис-пrчко
-леЊИННСП1чке литературе, у привлачењу што ве11.ег броја студената 
у напредни покрет и у непосредном прrшремању студентских акци-

н М. ДnIl-1ЈаItОUlII~. Н. д. стр. 81 • 
u АрXlШ србије, Фонд !)ек. Б. У, бр. 979, 12. из. 19:12. 
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ја., Дотадашња спонтаност замењивана је организованошћу у сту
дентском пои:рету.{\·1 
Напоредо са ОВИl\I, СIудеН-ГИ-1ШМУНИСТИ остваривали су све тешњу, <;а

радњу са лево оријентисаним припадницима студентских, клубова 
Прибићевићеве Самостално-демокраТСI{е странке и леве земљорад
нИ't.Jке I'рупе око ДраI'ољуба Јовановиnа, а појединце привлачили на 
своју с'трану То прибли:жаnање се испољило у једном заједничком 
летку, вероватно с пролеnа 1932, у коме је истакнуто начело борбе 
против краља а за републИIШНСКИ владавин:ски систем.О5 

Значајну, чак И прворазредну улOIУ у овој фази развитка револу~ 
ционарног покрета на Београдсн:ом универзитету ОДИI'рао је од своје 
појаве, јануара 1932. године у Бечу, полулегални часопис "Борбени 
студент", покренут и под утицајем централног руководства КПЈ, ~I 
намељен СDИМ јУI'ословенским студен'!"Има, Упркос тешн:оnама око 
илегаЛ1ЮI" пребациваља у земљи био је највише читана литература 
на БеОI'радском унивеРЗИ'I'ету. Лист није, међутим', могао да надок
нади одсуство организационо-политичких партијСIП1Х веза,' праве по
везаности с Партијом. Због '!'ol"a су маРI{систичке I'рупе самоини
цијативно ОРI'анизовале велику политичку акцију на поче'ГКУ про
лепа и тако деловале све до јесени 1932.. I'одине. fI6 

Дуже припремана хомогенизација мишљења коалиционО!' језгра на
преДНОI' студентскOI' покрета око нове, радикалније заједничке акцио
не платформе морала се по природи ствари обеЛОЛ,а,нити и прове
рити у акцији ю]кву је представљао општестудентски збор планиран 
за 1 април Сасвим је оправдана пре'I'llоставка ди је због УI'ро:жене 
универзитетске аутономије главно позивање претходно обављено 
усменим nY'Ie1\1, Јер, писменим ПОЗИВИЈ\Ш Iшји су, по констатацији 
ДР:ilсаВНОЈ' 'ту:жиоца ДСЗД у оптужници ПРО'I'ив осам, касније окр'ив
љених коловођа, растурани између 8 и 10 часова изјутра 1" ,априла 
међу студенте Правног и оБЛИ:iI-сњег Филозофског факултета, није, 
се на збору у аули Правног факултета могло сакупити ИЗЈ\'lеђУ 800 
11 1,000 студената разних демО!{раТСКО-ПОЛИТИЧI{ИХ струја По уна
пред припремљеНOl\1 плану збор је у 10 часова отворио Милош Миша 
Јовановић, студент технике, а убрзо и с'гуден-г права Он је између 
остало!" казао како су студенти дошли овамо као представницн на: 

рода и 'I'O ради слободе цеlIОГ народа, а не само за аутономију УНИ-, 
веРЗИ'Iеlа Они неће дозволити да се др:же предаваља док се не' 
сруши ре.Ж:ИМ, Демонстрације су постале баналне Делима треба 
нешто постићи 

у тужиочевој опту::жници се наводила да се збору обратил6 више 
I'оворника, али да су се међу њима истакла још чеТВОРЈща. То ,су 
били: Милан Пурић, студент права, Батрић Хаџић, студент фило
зофије, Бранко Јевремовић, студент права и Иван Вушовић, c-rУАент 
пРава,О' Јован Мариновић износи у својИћl сеliањима да је lIИЧНО 
позвао на импровизовану I'оворницу једног ВИСOl{QГ и ВИТIШI' сту
дента у шумадијској народној ношњи, ЊеI'ОВ ватрен говор противу 
ре:жима био ,је бурно поздрав љен, ТИМ пре што је до тада веliина 
I'оворника припадала црногорским студентима, па је и ефекат био 
друкчији. МаРИНОБић је убрзо У'I"ВРДИО да је то био Петар СТElмбо-

It I\111Л1flЏl Дllмјllll.ОВlIll. 11. Д, стр, 135-137. 
t1 1\1, ДамјаllОВllћ, It. Д, стр. 82, 1" пасус. 
" Jlсто, стр. 140-141. 
11 ОПТУ1iцшцn ДР11ШВII0f туш1tОЦа ДРЖIlDIШl' СУДа за заWТIIТУ AP~lcaDC. АIlЦКСliЈ, 
Д. С, бр" 11/32. ПодаТRlt о броју У'lссшшn - 1\1, Да:о.lјановиt" 11, Д, СТР. 82, 2" rшсус, 

180 

лић, студент Пољопривредно-шумаРСКОI" факултета.О8 За време говора 
дељени су разни леци, падали су разни ПOl{лици' и на крају је 
проч;итан~ ~езолуцијаПII Збор је трајао читав' сат, наводи се у изве
шта]у КОЈИ Је ректор уступио министру просвете на СаЈ\I дан немира.7(1 

После тога су "екстремни елементи" (у извеШ'I Elју се мисли на ко
:мунисте - М)!<.А) преузели у своје руке даље вођеље демонстра
ције, Кад су се студенти почели разилазити, један ЊИхов део се 
забарикадирао све дО IШСНО у ноћ и тиме онемогућио излазак из 
зграде другом делу студената, Демонстрације су се заош'триле IШД 
еу кроз прозоре и баЛl{Qне почеле на полицију и жандармерију, 
која је опколила зrраду, да лете каменице, цигле и разни делови 
на!'\'!ештаја 

у три часа после подне сгудеНТСIШ делеr'ација предала је посебну 
резолуцију УнивеРЗИ'I'еТСI{ОМ сенату који је ТОЈ'а дана одр:жавао сед
ницу, У реЗОЛУЦI·iји су поглавито изнесени заХ1'еви који су се већ 
налазнпи,' у универзитеТСlСОl\I Меморандуму. Нешто енергичнији ка
ршпер провејавао је студеНТСКИЈ\I ле'гком "Зашто се не можемо уми
рити", који је истог дана растуран по свим факултетима, Уз веома 
оштру осуду шестојануарског ре:ЛПIма, изражену опоменом "да се 
уклоне с власти неспособни и злочиначки управљачи", посебно је 
нападнуI'О увођење 30. чл. Финансијског закона који је повређивао 
аутономију Универзитета тиме што је дао одрешене руке Мини
с'гарству просвете да може по потреби пензионисати ИЛИ ОТПУСТИТИ 
наС1авно особље УПРIШС друкчијИ:\1 одредбама Закона о универзи
Н~П'IjI,'Iа.·1 

Око пет часова поподне, сећа се Јован Мариновић, у отвореНИl\! 
КОЛИМа се појавио краљ Александар, Кад је ОН пролазно брзо су 
склоњени ar·еН'1И и :жандарми, Међутим, обруч се око зграде за трен 
ока створио после краљевOI' одласка СтудеН'I'И су у 10КУ ноћи на
П:УСНIЛИ Правни факултеr и раЗИШЛI:I се !{ућаJl.Iа без хапшеља на 
ОС;НОВУ' споразума универзитетских власrи и МинистаРСIва унутраш
њи:х; послова, 1~ 

И Универзитетски сена'!' и Управа I'paAa БеОI'рада су, свако на свој 
начин и за различите циљеве, још ИСIОГ дана Ј\1QI'ле ди cIBope за
l{ЉУЧЩ{ да су најВаЈкнију улоrу у припремама и у "ЈОКУ збора имали 
КОМУНИСТИ који су у већини и били говорници на збору Јован Ма
риновић тврди да је полиција убрзо после збора похапсила и про-
1ерала из ,Беоr'рада у завичајна Ј\lеста велики број најистакнутијих 
11 најкомпромитованијих ОРI'анизатора демонстрација с намером да 
обеЗI'лави С'I'удеI-II'СКИ покрет 7:1 Ректорат је, међутим, средином апри
ла писмено обавештен од ДСЗД да је покренуо истраrу ПрОПIВ 11 
студената под сумљом да су прекршили одредбе Закона о заштити 
,цржаве,74 Сви су ИЗI"леди да је ова Iрупа ПУШ'1ена из за1вора после 
l\lесец и по дана на енер! ичну ИН'I ервенцију напредних професо:rа 
БеOI'радског универзите'Iа 75 Овај податак је потврђен и у опгужни-

.. Ј. Map1lltoDI111, 11. д. стр. 73. 
"Оптущшщn ДРЩ:ШIIОl' ТУШlIоца ДС3Д, Ш1DСДСНlf ДОltУМС1!Т. 
" АРХJlВ Србllјс, ФОНД PCI{. Б. У, бр. 1583, 1. 04, 1932. 
!I Летаlt у Архипу србlljс, Фонд PCI{, Б, У, (јр. 1973, 18 0·1, Ш32. ФIIJIIl1fСllјСIt1I заКОII 
об.lnпљсн у ,.СлужБСШIJ'>l НОD1ша:о.lа", 2G. 03. 1932. 
1: Ј. MnPID1ODllh, 11. д' crp" 74, 75, 
а Исто, стр •• 5. 
11 Обавсwтсљс ДСЗД PCltTopaTY - АРXlIIJ србllјс, фонд Рск. Б, У, бр. 1974, 18, 
04. 1932. 
:. Јоtlllll J\lapIIJfonlll., 11. д, СТр. 75 
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ци држаВНОI тужиоца дсзд од 21. јуна 1932. године, јер је за свих 
осам окривљених у њој I{QНСТЭ"1DваИQ да се налазе на слободи. Због 
тога што су јавно пропагирали насилну промену пореТlШ у држави, 

државни тужи.лац је окривио пет првих говорника за повреду За
кона о зашти:ти ДРЈкавео Преосталу тројицу опгу:жених: Јована Хаџн 
СтаНКОDића, студента технике, Радмила Ћорђевића, студеН'I'а права 
и Војина Куртовића, студента права, државни тужнлац је окривио 
за повреду кривичног ЗаЈшна зато ШТО су бацаљем предмета повре
ДИЛИ и угрозили ::нсивоте органа јавне безбеДНОСI'и,_iG Иако се није 
могло УТВРДИТИ да ли је окривљенима стварно и одржано суђење, 
карак'!'еРИСТИЧНD је да је ДИК'I"ЭТОРСКИ режим започео да се са при
паДНИЦИЈ\Ш напредног студентског покре'Iа обрачунава и коришћ.ењем 
Др:ж:авног суда за зашпну државе 

Априлски збор и демонстрације на Правном факултету су истога 
дана добили подршку од посебног студентског збора на Техничком 
факултету и од студената Загребачког и ЉубљанскоI' универзитета.77 

Шн:ртим званичним саопштењем путем штампе одмах је о ДOI'ађају 
обавештена и Домаћа јавноС'т, У саопштењу је изнесена да је група 
студената одржала на Правном факултету збор у циљу протеста 
против одредбе члана 30 Финансијског закона, да се збор претворио 
у деМОНС'грацију против ре.ж:има, да је демонстрација била ограни
чена на универзи-rетску зr'раду, којој су демонстранти нанели ма
теријалну штету и да ће надле,жне власти предузети законске мере 
према изгредницима 711 

Последња последица априлских догађаја изразила се у за'!"варању 
Универзитета до краја семестра, тј до 15. јуна 1932.70 Узимајући 
у обзир и чињеницу о продужењу нередовног стања на Универзи
TeIY, збором и деМОНС'грацијама студеН8'га од 1 априла 1932, завр
шава се циклус С'I'Удентске борбе који је залочет новембра 1931" 
године 

Иако су организовањем и делатношћу револуционарног покрета на 
Београдском универзигету у овој првој фази све до јесени 1932,. 
I'одине р'уководиле марксистичке !"рупе без директног утицаја Пар
тије, ипан: су њени представници у земљи и у иностранству пратили 
активносг ови' покрета и припремали његову нову структуру И 

физиономију. Налазећи се у Београду од септембра до децембра 
1931 на испомоћи малом броју, прете:ж.но разбијених партијских 
ОРIанизација, секретар ПККПЈ за србију Петко Милетић понашао 
се према студентским деl\юнстрацијама као посматрач а не као један 
од руководећ.их људи Партије која би у њима учествовала,ВО 

п. Миле'Гић је на седници од 23. јануара 1932. обавестио Привремену 
партијску инстанцу (у ствари ЦККПЈ) о С1ању које је за време 
демонстрација од 5 до 8, новембра 1931 владало код Студентског 
дома и о '!'оме да су радници из предузећа "Гођевац" посматрали 
акцију студената, али да се нису одазвали ЊИХОВQJI .. I позиву да им 
се придруже .. Он је истовремено изнео да беor-радска партијсн:а ор
r'анизацнја није ни овом прилин:ом, као ни поводом парламентарних 
избора новембра 1931, године, издала никакав летак, јер се очекивао 

11 Оптужшща дрщаDIlОГ ТУЖllоца ДСЗД, напеДС!I11 ДОНУIIIеllnТ 
11 .. 1{O:lIYIIJICTJI'IHII бllлтеl1", 18.. 03, 19320 
1 ... IIОЛiIТЈШn", 2. 01, 1932, стр. 2, 
11 ОДЛУЈЩ МJlltJlстра просвете, поп. бр. 15005 од 4. 05. 1932. 
.. ЛЦКСI{Ј, ЈПI 1932/6 11 192 (ОЦТУЖlllща ДСЗД ЦРОТIIП Петltа !'IIЈlJlеТЈIIШ). М, Дl1мја
JlОВIIII, 11, д, стр. 137-138 Н ФУСlIота 257" 
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летак од ЦККПЈ а и зато ш"!о у Београду нису пос-rојали ни месни 
ни ОКРУЖНН комитет_ 8 ! 

На следећој седници Инсrанце од 27 јануара 1932 Милетићу је 
указано да није, у даТО1\'! тренутку, !{аО најодговорнији човек за 
одр:нсавање и развијање партијСКОI' рада у Београду, показао ДОВОЉ
ну сналажљивост и покретЈЬИВОС'Т. На ИСI'ој седници је зщ{ључеНС'1 
ца се напишу: проглас студеН'Iлма, инструкција фракцији Партије 
на УнивеРЗИ'Iе'IУ и чланак о студеН'IСКИМ демонстрацијама у "Про
летеру" ,1:11 

На наредној седници ПривремеНQI' пар'тнјсн:ог руководства од 2. 
фебруара 1932 године прихваћ.ени су нацрги Щ~OI-ласа,.. и инструк
ције.8~ У ПРOI-ласу су позвани студенти да СВО]У борау воде под 
РУКОВОДС'IВОМ пролетарија:та и да је п'овезују са БОР~ОМ целокулно~' 
народа, јер ће сш\ю на таЈ начин и студеlПСIШ борба анти успешна,н,\ 
Руководство КПЈ заузело је још одређенији craB npei\-l8 студентском 
покрету у чланн:у "О студентским демонс':'рацијаi\1а", објављеном у 
.. Пролетеру" од фебруара 1932 I'одине. НаЈпре Је 10 изражено кон
С1 атацнјом да би "ПаРЛ-Iја учинила велику поr'решку ако би се 
изјаснила про'Н1В овог СIудеНТСI<DГ покрет-а под изrовором што ~H 

(;адржи извесне реакционе елементе""И да .. на,против, наша ПаРТИЈа 
мора да искориштава све могућНОСПI ЗаТИМ.Је '10 испољr:,.но пон:ре
тањем питања да се на Универзитету формира, стварно ОQНОВИ ЈОШ 
из периода до 1929, године познат облнк деловања l{QJ'I'1УНИСI-I1ЧКИХ 

сrудеюских фракција КОСТРУФРА 
Ова заЈ\'IИсао почела се оствариватн тек почетком јесени 1932, у новој 
ШКОЛСlшј r-одини, Тада је Јован Мариновић, студен'т- права, успо
ставио повремену везу руководства студентских марн:сис-гичких I'PY
па са својеврсним паР'IијСН:Иi\I ПУЮИО1\-l У Београду, у коме се налаЗИО 
Веселин Мас.леша, посредством припаднин:а то!' пункта Лабуда Ку
совца. Н"' Те ИС-Iе јесени је Кусовац, ло доласку. у Б~ч, ?бавес-rио 
ЦККПЈ посебним извештај ем да поред '~'ри паРТИЈске ћеЛИ.Је у .Бе?,
r'раду .,постоје две групе сгудентске, lш]е су повезане с Пар-~-ИЈОМ , 
уз MOr-уliносr да се формира још седам-осам 'Iаквих IРУП8,6" 
Те јесени је створено прво РУКОВОДСIВО Костуфре на Беоr-раДСIШМ 
универзиrету Први љен руководилац био је Јован Мариновнћ, а 
чланови Руководс-rва С-r-ефан Митровић, ТОIl,taш :.tКижић И Видак 
Марковић. Ово руководство је прен:о Веселина Маслеше било пове
зано са ЦККПЈ, Нова орrанизација се није ограннчила ~aMO на 
затворен марксистичко-лењинист-ичн:и васпитни рад у ћеЛИ,ЈШ\Iа, на 
образовање ЧI-П алаЧIПIХ I'рупа И. КРУ:Ж:О1{а, издавање повременн,Х 
летака, веn' окупљала велики БРОЈ c-rуденаI'а ради решавања наЈ
битнијих проблема Универзиrеrо НfI 

"АЦКСКЈ, КJI, 19з2/6~ 
.= ЛЦКСКЈ, ЈОI, 1932/7. 
'1 АЦКСЈ{.Ј, I{ОJl. 1933/28. 
'1 М. дамЈnНОDИ)I, 11. д, стр. 1<11, 
'1 АЦКСliЈ КИ, 1932/9-1 (lIЗDСUIтај Лабуда кусопца). 
., СсlЩlhе ЈОDЮIa 1\-InРИIIОDЈllш, "Четрдесет ГОдIl1Ш", КЉ, 2, стр. 22, Jonnll J\laplI~ 
11081111' Трllдесете ГОДШlе", РАД, Београд 1981, стр. 86--89, 
ЈОВАН "ј\-IАРI1НОВIIЋ (О'Шlшћll - ЦеТllње, 1908-1982, Беоrрад), ДIIПЛОМllра!1II 
праUll1ll{ Члан КПЈ од 1931. Један од организатора It у'{еСll1llШ СТУДСlIтсJtlfХ дe:o.101l~ 
стрnциЈа 1931-1933 У Бсоrраду проти о шестоЈnнуарСlCе Дlштатуре 1929, Сеl{ретар 
партнјСI{ОГ РУI{опо"дстпа Ш1 ';\'юшеРЗlIтету У Беогрnду 1932-1933, Сскретар !'III{КПЈ 
за Београд 1934, 'ынш 06JIacllor Н:ОlШlтета I{ПЈ за Србllју 11, дe~eгaT ЦI\., Н:П~'I~~ 
оргаllllзовањс ПоltрајШIСI{е НОlНtн'!реllЦllје КПЈ за воЈВОДIШј, зоог !{о:о.IУШIСТI, 
делатцостlt 6]10 У затпору у Београду 11 1101 робији У CpeMcltoj МIIТјЈОШЩЈI од 1931. д~ 
1937, сенретар ПI{КОЈ за ЦрlIУ гору 1937-1939 .. 1I0СIIЛnЦ "lIарТllзаllс!{е спомеlllще I!Нl, 
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За ОРIаннзовање ширих СIудентских акција ради решавања поје
ДИНИХ проблема сгварана су, почеП{QМ 1933 године, факултетска 
већа студена-Iа, које су сачињавали руководиоци rpyna односно 
hелија Представници Фан:ултетских већа бирани су у Централно 
уннвеРЗИIеIСКО веће сгудеН8'Iа Оно је ПОСIало признато легална 
руководеnе Јело СIудеНТС!{QI- покрета и ан:ција на целом Универзи
'Iету, Истовремено су и факултеЈсн:а већа и Централно веће по својој 
фующији била рун:оводећа тела кш.'IУННСТИЧКОГ покрета, ,заправо 
Скоја, на факул-гетима и Универзитету, која су спроводила идејно
-политичку пла1фОРМУ КПЈ,_ Организационо-политички рад и утицај 
свиХ ових веnа и Костуфре потпуније су изра:асавани у студеНТСКИЈ\'I 
акцијама током 1933 и 1934. године, заправо до оснивања Акционог 
одбора стручних студентских удру:жења, јуна 1934, године,Н7 

Пре тога је, н:раје11 1933. године, престала потреба за постојаљем 
I{QII'Iунистичке студентске фракције - Костуфре, н:оја је 1\:ао при
времени облик паРlијсн:ог рада била преузе1'а од Коминтерне и 
КОМУНИСI'Ичке омладинске интернационале КОИ Догодило се '10 
после СIварања ЧВРС'НIХ ор!'анизација Скоја на Универзитету,В8 пошто 

у НОР-у 0110 '{лан ПОЈ11lтодједа 3. санџа'l1{е Ј( 5. 1{о:щра'lI{С брнrадс, 1{омесар 
ОФIЩНРСI{е ШltOлс npll ВIIПIОВ 11 IIOJ, предаDа'! 11 РУltODОДI!.':tац nартJljСЮIХ "YP~ 
сепа ЦК КПЈ JI IIКI{ПЈ за СрбllјУ. Послс ослоБО}јења био на разшш ДУЖНОСТЈIЈ\Ш~ 
ДJlректор РаДllо~Беоrрада. прецседщш: PttдI10~H0J\111TeT.a пладе ФIlРЈ, НОЈ\101I1ШК са
De:lIIor lШllшстра, сеl{ретар СаDезноr 1t3DpWttor Della за JlнформаЦllје, AltpeKTOp 
'I'aJljyra, сспрстар СапеЗllе СКУПWТlше за ЮIФОР:l1аЦJlје. По пеllЗllОШfсаlЬУ баDJIO 
се пу(iЈШЦЈЈСТIIЧКЩf дслаТJlошllУ. 
СТЕФАН nllIТРОВJlЋ (ЈОСIIП ШССТIЩ, Сnетн стефан, 1909-1985, Беоrрад). У рсnо
ЛУЦlfонаРllОМ раду У'lестпујс од 1931. IШО студент БеоrраДСltоr Уllllnерзltтета.. члаа 
IiПЈ од 1931., ЧЈШIf MapKCItCTII'Il(e rрупе 1!а БеоrраДСl(о!lt ушшсрзJtтету 1932, ЧЈЩП 

ПРDЩ- партЈ(јСI(ОГ РУКОllОДстnа КIIЈ 1101 БеограДС1t01\1 УIIJшеРЗlIтету ]932-1933. члан 
ПЈ{ CKOJ~a за Србију Jt 'ШUН ЦКСI{ОЈ-а. Збоr реnОЛУЦЈfOltарttоr рада ш!wе пута 
хuпшеll, а 1937" осуђен на ТРIЈ ГОДlшс робlfје. У HOP~y lIа парт!IjСКО-ПОЛlIТJIЧЮ!1I1 
ДУЖIfОСТIIЈШ1, It од 1943. Iсомесар ДЈШllзнје, Itорпуса Jt }Щ'ЈеЛillllt Пропагандног 
одељеља ГСlIералштаба. После рата ШL раду у Упраш( за аГЈ1таЦllју It пропаrаllдУ 
ЦК КПЈ. збоr ПРIЈХIН\тања Резо.'Јуцпје JlВ 1948. IIСltЉУ'Јеп IIЗ партнЈе. Објавио 
дпе збllРl{е песама: .. Пјесма 11 'IoDje]{" ( .. Обод", ЦеТlf!loС, 1970) Ј( "СШlјсr Ј[ море" 
( .. ЛУ·ЈаН _ .. Побјсда", TIITorpnn, 1976). 
ТО1\-IАlI{ )Ј{Ј!ЖJlЋ (Поља-КолаШIlН, 1909-1942, ТРlIапа-nlРIЩЊ1l1t Град). ЈllIЩЩloСР 
аrРOlIOl\щје. АЈ{ТНnНJI УЧССIIJШ у нnпреДllOМ студеltТСI(ОIl1 ПОЈ{РСТУ 11:1 БеограДсЈ{ОМ 
Уlllшер:щтету од 1929. Један од организатора ttpDJIX студеllТСЮIХ деМОlIстрацЈЈја 
протJtD МОllаРЮfСТЈ!ЧItе дшtтатуре у Београду, ноnембра 1931. Члаll l\1npltcltCTJt'tJte 
rрупс ОД 1932. Ч.'Ialf паРТЈtје од 1932" Збоr учсшћа у Сђ'ДСIIТСЮlllf деllIО11страцща1'оtn. 
апршщ 1932, 61[0 ноД истрагом "од Суда Зll заШТllТУ дршапе. чдан IlpDor нартнј
cl!:or РУДОnОДстnа па БеограДСЈ{ОМ УШlDеРЗllТСТУ 1932-1933. Од 1934. до 1937. сдуш
боnао у lInаЊIЩJl н ДРУГНl\I местима 11 отпуштеlt 113 ;(рщаllне службс збоr реПо~ 
луЦlIонаРllОl' рада. ]{ао 'ПШОDlIIЩ Саnсза IlабаDљаЧКJlХ заДРУI'а ДР11ЩDlШХ слуЖ
бещща у Беоrраду од 1937. до 19·10. tЩТJlnПО делује у СIШДIШUТУ .. БОТII'!" П су
делује у аНТlrре1IШ:lIСIШМ дсlltОllстрацl!jама. У тршшестојулсltом уста1lДУ у ЦрНОј 
Гори учестnујс при ОСЛОбо)ењу БJljелоr Поља. I{рајеЈ\Ј јула 19·11. постаје члаll 
СреСI{ОГ )(ОМЈIтста КПЈ у БЈЈјелом ПОЉУ, септсмбра 19.Ј1, I(омссар бftjеЛОПОЉСltе 
lIарТJlзанснс чете, а децембра 1941. I{OMeCap бијеЛОПОЉСlщr батаљона. l{ао комесар 
батаљона 3. СЈ.ШЏU'lI[С ПРОЈIетерске брпrадс 1{СТIlче се у биткама дод Прозора, 
Лlшна JI Бања ЛУI(е. Убијен од чеТЩl'lЮIХ JlздајНJlка 11зме}.lУ 2. JI 3. Оltтобра. 
За lIapOn1l01' хероја нроrлашсн деце~lбра 1951, 
ВJlДАК МАРКОВIIЂ. (БраТО1l0:llщlщ-Подгорщщ, 1!Ю7-јул 19Н, Београд). ЗаDРllll10 
ФП,'10зофСЮI Фанудтет у Београду. У'IССIIIШ 11РПIJХ студеllТСЈ.::ЈIХ демонстраЦllја 
ПРОТИD J'ltонаРХIIСТЈlч!{е дш{татуре, новембра 1931, а затим JI у 1933. 11 1937. члан 
марl{СЈЈСТН'ШС групе lЈа ФIIЛОЗОфСI(Оllf ФIНtултету 1932. Чдаll прпоr пn.ртlljСI{ОГ py~ 
ItoВОДСТnn' па БеоrраДСltОIlI ушrnеРЗJlтету 1932-1933. Члан Цеllтраmtог ушrnеРЗIIтет
cl{or nећа студената 1933. Ухапwсп ПРIIЛlШО:lI напада rрупе студената~КОМУlшста 
11<\ lIемаЧI{О посланстпо у Беоrраду, "рајем 1933, зGоr осуде ДIfМlIтрова ЈШ Лајпцltш
НОМ процссу. збоr Ilлеr-алноl' рада )' ТСХIIIЩlt ПI{IiЊЈ за Србцју осуЈ,ен Шl Једцу 
rОДJlIlУ cTporor заТDора. Од 1937. на Јl.'1сrаЈШОЈ'оI раду у НIIШУ где је постао 'шан 
J\-IеСIIОГ I{о~штетu КП.Ј. Послс хапщења с групо]'!t IЩМУЩIСТU У НIIШУ, !\ШРТIl 19И. 
спропеДСll у затвор Суда ::щ заШТIIТУ дршапе на АДII ЦllrШlлЈЈјн у BeorpnAY. 
одан:ле пуштен Шl С:lOбоду после 27. марта. ПОIIОDО ухапшеll у III1ШУ наН:ОIr 
Itапада НСЈ\Ш'I1tе lШ СССР 11 спрOllеДClt у затnор Гестnnоа у Београдуu CTpeJloalt 
од Не~шцn. јула ]9·Н, у Београду. 

'1 1\1, Д,,-~tјаНОШЙI. 11., д. СТр_ 143-Н4 .. Ј, ИаРIIIIОD1III, Н. д, t'.TP, 87. 
• ~ 1\-1. ДU:'tlјШIОnIIll. 11. д, стр. 114, пасус 3, 
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је новеll-lбра 1933 ЦК КПЈ обновио I.-iaј~ише, привремено, Сlшје1ЗСКО 
руководство за целу зеl\'IЉУ,ВО Али Је ]едногодишње деловање Ко
стуфре, од јесени 1932. до јесени 1933" године, представљало корак 
напред у партијском раду као ДOl{ElЗ да је веn тада на Универзитету 
деловао велики број комуниста који званично нису били припадници 
ни партијСI{е ни скојевске ОРI'анизације, Њихова активност је ишла 
испред развитка Партије .у Беor'раду 11 Србији, а посебно испред 
развитка Скоја С-I-ални контакти са поједини-м паР-НIјскиы руково
диоцима више су остваривани на подстицај CI-удена-х-а-1{Ql\'IУНИСI а, 
организованих у комунистичкој СIудентској фрш{цијн, него на ини
цијативу појединих пар-rијских форума и љихових оп'УНОl\10nеника 
Од јесени 1933 1-1 неI{QЛИКО }'одчна доцније, ј\lеђу студенти:ыа је 
посгојал'а само скојевска оргаюrзацијаУО-' Ипш{ 'су, према ондашњој 
одлуци Партије, чланови КQстуфре и Цен'тралноr веnа студената 
сма'I'рани члановима ПВРIије 01 

,. АЦКСЈ{Ј, КОН, 1933/13 (IIРОТОI{ОЈЈ ПРl1пре~tеllЩ- р,уноподстџа CKOJ~a од 10. 11. 1933). 
•• 1\1. ДnмјаЈlOllIIlI, Jf. Д. стр, 115 • 
11 АЦКСI{.', КО П, 19З.Ј/11. 
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БЛАГОЈЕ ГЛИГОРИЈЕВИЋ 

Моја сећаља о крвавол! фебруару, 

деЛlOнсiiiрацuјалtа на Калемегдану 11 у Раднuчкој 
КОJllOри 

Прве деМОНСI'рације сам доживео на Правном факултету у Београду 
1, фебруара 19З5. године, о којима износим своја сећања 
Ј а саы био један од оних многобројних СИРОЈ\'IaШНИХ студената Прав
ног факултета, Ј<оји су У БеOI-рад долазили само на испите, а све 
ДРУIе послове OlЮ пријављивања испита и оверавања семесгара 
обављали су нам другови, који су стално живели у Београду 
Јављено ми је 30. јануара увече да полажем испит из Римског пра
ва 1. фебруара. Сутрадан сам до Лесковца путовао пешице, а заТИll-I 
ноћу возом до Београда, а изјутра се јавио на испит, После обав
љеног испита око 10 часова објављено је да ће се одржати демон
страције и штрајк глађу, а ко је :желео Ј\югао је напус'I'JП-И зграду, 
OC'l-ао сам у згради са _жељом да узме!l'1 учешће, 
На балкану зграде, на две табле истакнуте су пароле, ОДJlука о 
демонстрацијама и штрајк глађу и захтев да c~ наши другови из 
ЛОl'ора у ВишеI'раду пус-rе на слободу. Народ Је почео да -ro по
сматра Полиција је убрзо БJlс:кирала зграду и :иирп. терен o~ Ка
лемегдана до Теразија, Прво Је обус'тављен саоораћа] трамваЈ ем, а 
З3'IИМ и уопште, да народ не би био упозна-! са оним lI!Ta се дor-ађа, 
После тога, посматрали смо како једна колона пОЛИЦИЈСКИХ агената 
преко Студентског парка и TpI'a долази из Главњаче на челу са 
својим шефом Космајцем 
Полиција је продрла у аулу и приземље, а ми смо се поново заба
рикадирали на спрату и спречавали је да иде даље.. Наоружани 
жандарми Ј1 полиција покушавали су да изађу горе степеницю,!а 
и да нас похапсе, али је наша борба тако органи~ована да им Је 
-Ја онемогућено, На OI'ради изнад степениш-rа био ]е први борбени 
ред студената, који је на полицајце бацао н:лупе, прозоре и други 
материјал, ЧИМ је неко од њих пошао степеницама, Други ред сту
дената је додавао :материј.ал, а трећ.и га обезбеђи~ао И доносио, Када 
је понестало овог MaI-ери]аJlа, извадили СМО ДВОЈа Bpa-ra на сали и, 

одатле, од зида ослобађали цш-ле 11 додавали за борбу. . 
Полицајци огорчени зБОI- неуспеха, бацали .су на H~C сузавац .да 
би нас савладали и изашли горе Ова аКЦИЈа им НИЈе успела, l~P 
је пала одлука да се разбију прозори, што је и учињено, а r-ac Је 
пао доле, Зато су почели да пуцају из ПУШaI<а Меци су ишли у 
таван изнад с-rепеништа, јер су меци долазећи имали коси пут у 
односу на нас, а OI'рада испред нас је била довољна да нас заштитњ 
Међутим, како је зr'рада у облику слова П, неки су жандарми иско",:, 
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РИС'I'ИЛИ WC са јужне стране и гађали кроз прозор и светларник 
на степеништу, и тако ПОГОДИЛИ Мирка 'Срзентиnэо 

На наш ПОЗИВ да нам пусте лекара, јер су нам убили друга, вин:зли 
су да лажем? JI псовали. нас. и наше другарице. После извесног Bpe~ 
мена дошао Је лекар и ЈОШ Један човек, за кога се чуло да је Мир
КОВ брат 

Констатована је смрт нашеr· друга. Одлучено је да зграду напусти
МО" Требало је нзвршитн сахрану Одржана је комеморација посв€
пена ПОГИ:НУЛОl\I другу. 
ПРИЛИКОl\I силаска низ сгепениште, чекали су нас 1\1Ногобројни аген
ТИ, полицајци, lкандарми и ДРУIН, а присутан је био и ректор Ђаја 
Ухапсили су велики број друr'ОШl и другарица, ОД којих је у Више
град ин-гернирано за" 
у овој жеСI'OIшј борби до касно у ноћ, поред ПOIнБIlје јеДНОЈ- сту
дента из ba-греНОЈ- оружја, према саопштењу Управе храда БеOI-рада 
у дневним лис-rовима од З. фебруара,' повређено је петнаест ПОЛJI
цајаца и жандарма: Каличевић Иван, Тримерман Димитрије и Тајић 
Крста, сем њих озбиљније су повређена два ;кандарма а десет је 
лакше повређено 

ДРУI'О моје учешће је 1936 у СтудеНГСI<ој менз!! у улици Краљице 
Наталије, сада Народног фронта и сутрадан на Калемегдану, Тада, 
- студентске демонстрације ОРI'анизоване на улици са радничкоr.I 
омладином и осталим радницима, а не само на факултетима, доби
јале су масовнији карактер и имале шири значај, 
Дущан Цекић. студент права, члан КП, по завршетку сrудија се
l<peTap Месног комитета КП у Лесковцу, позвао ме у Студентску 
мензу, не наводећи шта ће тамо бити, Обичај је био да се l<аже 
само: дођи на '1'0 место, а знало се да ћ.е бити нешто што представља 
задатак из борбе ПРО'IЈ1В монархофашистичког режима. 
Сутрадан је требало да се одржи збор ЈУЈ'ословенске радикалне за
јединице, познате као JEPE3~a и да на Бањици Ј'ОВОРИ председник 
владе др Милан Стојадиновић. Студенти и радничка омладина су 
се спремали да учине неШIО значајно против те акције владајуће 
партије, 
Дошавши у мензу сазнао сам о тим намерама. Али, изнећу утиске 
о мом доласку. Ишао сам из Студентси:ог дома садањи Дом студе
ната "Лала Рибар", било је све обично, али l<ада сам стигао на по
четак улице Краљице Наталије, сада негде код "БеOI-рађанке", при
метио сам да је улица сасвим празна, да на појединим улазима неко 
стоји, а били су то полицијски щ-енти. Када сам стигао до мензе, 
која је била у једној просторији преко пута Руског дома (KojeI' су 
др;кали руски емиr-ран-ги). садашњеr' Дома совјетске КУЛIуре, при
метио сам, опет, неке људе, Касније сам сазнао да су го били агенти~ 
Покушао сам да уђем у мензу. Била је затворена, али се врата 
ипак отворише, Мене мало збуњени другови пустише унутра, али 
Ј<ако сам био мало познат, испитали су ме, ко 1\-Ie је 'I'Y послао. 
Када су све '1'0 проверили, питали су ме какво је стање напољу, 
на улици, Тада сам схватио, а и они су МИ потврдили, да су у по
лицијској блокади, па је према томе и цела улица блокирана, а они 
људи, које сам видео да су агенти полиције Студен-rи су имали 
телефонске разговоре са ректором универзитета др Драгославом Јо-
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вановићем И очекивали његов долазак Ј1 нзвлачење из блон:аде 
после краће!' времена СТИIао је ректор," Настало је велико одушев
љеље и овације код ПРИСУ-IНИХ сг.удената;' па и_'чувара''Ј!JIэза; 'Услед 
нестрпљења врата су .неспреrно ОЈворена, али ;како су ,била стакле

на, стш{ло је ПОЛОi\lљено. Ректор је: ::\юлио студенте да се разиђу 
Ст-уденти су послушали, али су замолили ректора да они у КОЛОНИ 

за њеrО8ИМ колима изађу до Теразцја, да не би били похапшени 
Ректор је пристао н 'Јако је КО,10lШ студенат'а иза црне ЛИ1\1узине 
ишла, али све мања, јер су се ct-удеН-IИ до Терпзија разишли својим 
l{ућама_ АЛJI, договор је био да сутра сви дођу. на Калемеr-дан. ·коД 
споменика ЗахваЛНОСIИ Француској, где ће се _одр::а-са-ги велики скуп 
на кшче ће говорнт-и ФРШ-ЩУСЈПl ратни вегераии и ш!Корисппи тај 
скуп за деЫОНСIрацнје против владе" 
Сутрадан је на КалемеIдан дошла велика l\'Iaca народа, студеНТСl{а 
и радю,р·ша ОМJIадина, а испред СПО]\,lеника су бнли француски ратни 
ветерани у војНИl\I униформај\Щ, Пре нех-о што.- -су почели њихови 
r-ОБОРИ, с-гуденти су НСТШI:ЛИ пароле скривено' донете. испод- капута 

Тада је у Фрнцуској владао Народни фронт. Пароле су биле посве:'
ћене 10:-'Iе: ,,)Кивео народни фРОНI-, )Кивела слобода, ,)Кивело при
јаlељство наших народа и француског" ИТД По завршеном збору 
ПОШЛJl су ратници у ХО'Iел МажеС'I'Ј1К пешице Маса народа са тран
спареНIнма је ишла :Ја :њима, али на излазу из парка на улица 
је био кордон Ћl:андарма и полицајаца повезаних за руке и коноп
цима Покушали су да масу одвоје од Француза у чему нису успеЛЈ-I. 
Кордон је био разбијен, полицајци су били ,нс1\юћ.ни да_~изврше свој 
задатак, а 'r-аI{Q их је разбила ",!аса да су МНОГИ пали на. ЗС1\'rљу и 
rажени су од деr-.ЮНС1раната, ДеМОНС'Iрације" су се, ,развиле од Ка
леЈ\ilеr'Дана по CBII!I-I улицама до хотела Ма:жеСТИђ:, а за'!'им су ·-на,.. 
сr-ављене до Славије. Збор Сl0јадиновиnа: се занршио, .али су силом 
доведене присталице, довезени беспла'IНИМ возовима .. др:ж:авне :же
лезнице, разилазили у:журбано и разбијена да би ухватили први 
воз и удаљили ,се из Беor-рада .. 
Тако је завршена једна, успешна демонстрација: и~'неуспео --збор 
ЈЕРЕ3-е" Студентска омладина је 'у Београду" одиграла још једну 
поли,-тичн:у YJIor-у-'у циљу борбе за слободу, органнзовање маса у 
народни фронт слободе, а против фашизма и 'рата 

у првом периоду мојих студија на Правном ФаКУЛIеl'У ПОЛИ'l'ИЧКИ 
рад студената развијао се и у ВИДУ де!\юнс1:'Рација на ФШl:ултету у 
ЗI'ради, Међутим, 'Itасније, студеН1'И све више сарађују са' радницима 
н радничком омладином Терен деМОНС'l'рација су биле улице 'или 
зrраде радничких YCTaHOBa~ Тако се' j~ДHOM приликом, 'вероватно, 
1935 године, десио случај у Радничкој комори у Немањиној улици, 
rде је сада Радничкн универзитет "Ђуро Салај", И 'ОВО1\! прилЈ.!коl\t 
II1Н је преко везе речено да дођем у Комору. Када сам 'стигао са 
Светозаром Крстићем, са којим сам заједно становао за в'реме испит.:.. 
нor- рока, сала је била пуна рад'ника' и студената. Наједноr-.i се на 
бини појавио један" од руководилаца у Радничкој lШМОРИ Лука Па

випевић Прочитао је наредбу Управе града БеOI'рада, < да је збор 

заБРаЈ:ьен и да присуr-ни треба да се раЗ,иђу, па се удаљио 
иза завесе, јер су настали повици: "Доле Управа 1рада Београда, 
доле Лука ПавићеЩ'Iћ; )Кивела радници, :живела слобода., Одмах 
иза Tora су иступилн говорници, раДНИЧЮ'1 представници, износеliи 
задатак борбе против 1\Iонархофашистичке власти, а за слободу 
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говора, договора И удруживања, за мир и борбу против иаступајућеr
фашизма ИТД 

За. T~ вре1\.lе, док су се одр.жавале демонстрације у згради, поли
ЦИЈа Је, БОЈећи се да се ТО не пренесе и на улицу, брзо блокирала 
ЗI'раду и околину и ОЧИС·Iлла -терен од пролазника све доле до )Ке

лезничке СI-анице и горе до Славије, Када су деJl.юнс-rрацнје завр~ 
шене и када смо почели да напуштамо зграду, полиција, агенти и 

жандарми отпочели су хватање учеСI-IJ11{а демонстрација, IУЧУ и 

хапшење Успео сам да и,з .ЗIраде изађем и ,Да се сакријем у једној 
од суседних зграда у КОЈОЈ Је становао МОЈ друг, раније поменути 
Душан Цекић, студент права, Са четвртоr' спрата посматрао сам 
како су нечовечно поступали ::ж:андарми тукући демонстран"ге где 
год су стигли а HeIl:e и хапсили Упо'!'ребљавали су пендреке н 
друr'а среДС'!'ва 

Када сам после свега дошао у стан, сазнао сам од Крс-rића који 
j~ бежао од, полиције, пробивши први IШРДОН, У суседни парк, да 
су га полицаЈЦИ тамо дочекали н пендреком неколико пута ударили, 

што се видело по траговима на леђима, 
Гледајућн на телевизији проr-он радних маса у западном свету увек 
се сетим ОВОI' догађаја, јер је по жестини арогаитнor' и звер ског 
поступања полиције исти као и у бившој Југославији између два 
рата, а нарочито у току мојих студија 
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РАДМИЛА МАНДИЋ 

МаiliеРlfјаЛ1l11 Положај сiliудeuаiliа 1945 ~ 1948. 
годlше 

Већина фан:ултетских зг-рада, студентских домова, Ј.\'1ензи и ДРУПIХ 
универзитегских установа била је у ТOI{У ра'га порушена или претво
рена у просторије н:оје су слу:жиле он:упаторској војсци 3601' тога 
је после ослобођења 'Iребало много финансијских средстава и напора 
да Универзитет у БеOl'раду отпочне са НОРМ8ЛНШ\1 радом ОДЛУКО1\'1 
ГНОО Србије, од 1 11 1944 била је одређена КО:МИСJlја која је 
добила задуж:ење да утврди ст-ање на Универзитету, да води све 
послове и предузме потребне ;\'Iepe за обнову,! По факултет-има су 
били формирани иницијa-rивни одбори Истш' месеца, на Београд
ском универзитету почео је да ради и АI{ЦИОНИ одбор СЈудената. 
До званичног формирања АКЦИОНОI одбора дошло је, међутим, тек 
16. јуна 1945 У њему су били заступљени С'I'уденти СВИХ фан:ул
т-ета, а главни задаци одбора били су: бриг-а о смештају студената, 
о исхрани, здрављу, ИI-Д, Своје функције одбор је вршио преко 
н:омисија одређених за поједине секторе рада.:.! 

До јесени 1945 факултети су углавном били оспособљени за рад 
у првој школској години 1945/6 .. на Универзитету је било уписано 
13.532 студента, иакО је :могао да ПРШ\ПI највише 6.400 студената .. :! 
3а СIарије студенте предавања су почела 1, 11., а за нове месец 

дана касније, Велики проблем представљао је њихов смештај У 
домове је :могло да буде примљено само 700 до 800 студената, тако 
да су по СВИl\I факултетима формиране С'I'амбе:не секције, које су 
у сарадњи са рејОНСКИ!l'I одборима власти проналазиле станове.. О 
смештај у је водила бриrу и еlШНОМСI\.8 комисија при АКЦИОНОЈ\-I 
одбору .. Ова Н:ШlIИсија вршила је, ТaIшђе, и све :набаш{е и оправке 
у СIудентским ДОl\-1QDима, Међу првима је био обновљен бивши сту
дентски ДШiI "Гајрет", као До1lt студенткиња, 

I АРХIШ Ср6l1је, ФОНД ](о;о.ПlСllје за оБНОDУ УщшеРЗlIтста, фасц. Ј, 905/,15, Изпештај 
о раду I{о;о.шсltје за оиНОI1У УщшеРЗl1тетOl; Љ. БогеТIIII, ДО:'>Ј студеllтJt1tња у Бео~ 
граду у пеРIIОДУ борис за оБIl0D~' зе;о.lље 11 ilзградљу :'>штеРltјащшх JI ОРГnIlJl:Ш~ 
ЦIIOШIХ услопа соцнјаЛIIСТII'ШС IIзградње, БсограДСЮI ущtnеРЗlIтет у предраТJlО:Н 
пеРIIОДУ, IШРОДIl00слоБОДJlЛOl'ШО:'>1 рату 11 реПОJlУЦНјll, Београд 1983., CTP~ 16!Ј-177ј 
"ПОЛlfТЈI1Ш", 1,1. 12. 19-11., стр. 2; 
% НаРОДНII студент 23, 3, 19·16" стр. 3: I10:Ш'l'JlЩI. 17 .. 6, 1915., стр" 3; 
I Постоји НСI{ОЈШltо раЗЛЈI'lIIТJlХ подаТаЈtа о то:ltе 1\0.'1111>0 је студената бlШО УПlfсано 
у ШltОЛСI{ој 1945/46. rОДIl1Ш. ПодаТ3.lt I,ојll се Н:ШОДlI у ТeI{СТУ II0TJI'Ie JlЗ Арюша 
ЦI{ СКЈ, КОМИСJlја за наРОДllУ пласт, x:wII/4" Поред опоr броја Ш1Dоде се Jf броw 
јеПII од 14500, 11398, 11440 ... ПОЛltтшtа", 19. 10, нН5., стр" 6; IInродшr СТј'ДеIlТ. 26. 2. 
1946., стр. 3; ЈЬ. БоrеТЈlIi, JI" д., стр. ПО; Љ. ДЈI;о.шli, БеоградсlПl. шта;о.!Па It обllОl11\ 
УшшеРЗ1lтета (OItТОбар 19-11-:'<1311'1' 1!Н6,), БеограД('IШ УlfJшеРЗlIтет,,,. 11. д., стр. 288; 
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Непосредно После поче"ГIШ предавања 11, 11 1945 Почела је да ради 
11 Општа C'I'yAeH'ICKa менза, Због ОПШ'lе несташице намирница, први 
оброк, за OIш 1500, с'!удената обезбедила је војска, Помоћ је при
стигла и са других страна, али студенти су Ипак бнли више 
I'Л~ДНИ него с!,rти, Kp~j~M. године била је ОРI'анизована и спроведена 
саоирна aI~:ЦИЈа, .у IШЈОЈ Је сакупљено он:о 2 Милиона динара Овај 
новац утрошен Је за издавање бесплатних оброка у меНзама као 
н за плаћање Сl\,уештаја СИI;10Ј\Iашнијим студентима:1 С-rуденп,rма' који 
су били у тешком матеРИЈаЛНОl\'1 поло:ж:ају, подељено је преко Цр_ 
веног крста, почетком 1946, 1 000 пакета у те:ж:ини од 5 kg, који 
су садржали конзерве меса, чоколаду, ЦНI'арете и друге ар-rикле 
Фебруара .1946. Општа студентска менза И1нала је OIШ 2 000 абоне~ 
HaIa, али Је већина студената узщнала само ПО један оброк 
Поред 'Iешкоћа око нсхране н С1'l'lештаја, С'IудеН1И нису били обез~ 
беђени ни текстил ом и обућом. Један мањи део ове робе добијао 
се од ИНОО града Београда, а потом, преl{Q економских одбора 
дељен по факулте-rима, Међутим, веnина студената оскудева ла је 
у основним одевним преДi\'!етима, обући, вешу И, посебно, Постељ
НО1\'1 рубљу." 

3бо!' слабе нсхране, лоше одевеНОСЈН, иеДОСlаIка огрева IIIД ве
ЛИКИ број c'IYAeHaTa оболевао је од разних болести, а посебн'о од 
!'уберкулозе Ј-Јп иницијативу Ан:цноног одбора био је формиран 
Централни здравс'!'вени одбор студената Универзитет'U и уведен 
обавезан преглед пред сваки семестралнн уписП Овај одбор, или 
удру?кење за здравствену зашппу студената, како се касније звао, 
био Је самостално. тело, алн његов руководилац је истовремено био 
JI чла~'I секретаРИЈата АКЦИОНОf' одбора Током лета 1946. да би се 
Оl\юrуnио опоравак болеСНИl\1 н нсцрпљеНИl\I студентима, биле су 
Зf\н:улљене 4 :зграде на 3ЛU'НIбору, за он:о 200 особа" Предност за 
одлаЗaI~ имал.и су чланови КПЈ I! СКОЈ-а,' Међутим, меСТ'а за опо
равак оило Је сувише мало преј\'Ia броју оболелих Преј\Iа неким 
подацима, 1947, је од укупног броја студената Беor'радског универ~ 
зитета. сн:оро 500/0 или 12.056, оболепо од Iуберк.Улозе и разних 
r'РНПОЗННХ обољеља.К . 
Априла 1946 године, био је изабран Економски одбор, који је 
КООРД~'ЈНирао 11 руководио раДО1\'I свих ен:ономских организација и 
сеКЦИЈа на Универзитету ЕИ:ОНОi\IСКН одбор рун:оводио је радом 
ыеН3ЈЈ, ~OЫOBa. ПОТПОРНЈНI. удружењем, итд!f Потпорно удру:жење 
давало Је С1"удеНIима позаЈl\IИце и веће зајl\юве, пошто стипендије 
нису СIлзале на BpeItH~, Обезбеђивала беспла1"не једнодневне оброке 
или оброн:е у цола цене, или студеН1"е на дуж:е време ослобађало 
[шаћања хране у i\INIзаi\Ia Ј[ сл Цене хране у мензаl'llа н:оштале 
су 1946 око 650 динара, а цена хране II становшьа у дому ИЗНОСИЛа 
је 750 динара. КОIIНКО је IIЗНОСllпа tI проссчна СIIшендија, ПриваП-IИ 

, /\С, Ii:Оl\ШСlfја, ",' Проа ltонфсреllЦllја ЈiПЈ IЩ Беоtрадс!ш:.t ушшеРЗIIТСТУ, фасц. 1; 
~ АС. liо;,\шснја '. УЈШПСРЗIfТСТСЮf Ј;:О;'\IJ!ТСТ кпс - MeCIIO~! I(01ltl!TCTY Н:ПС Бсо~ 
rp,lДa, 5. 2, ИЈ.16" Фаец, 1; . 

• "ПОЛlIТIIIШ", 13, 12, 1915., стр .. 5. 

'АС, Ii:о:,щснја.,. 11. Д., Јlзпештај Ушшср:штстсn:щ, I{ОJ'lштста I\IecIlOM I{ОМlIтету 
.!(ПС Београда за јулн 19·16.; З:ШНСIIJШ са саСТI1Н1Щ УнппеРЗllтеТСltог КО~lJIтста од ~9. 7. 1946,; 

• АС, Фонд цК ндс. фасц, 16, I'ОДIIШЊII IIзпеШТ'lј ци: I(ПС З,1 1941. ГОДIIНУ: АС, 
Ј(О:'ШСlrјt1 ... , ГОДIШfЊЦ JlзпештаЈ о раду УщшсрзнтеТСitог I{О;,\щтета КПС з;\ 1947.; 
• АС, Н:о;шrСllја, ,lНесе'ЩII IIзосштај УЈ{ I(ПС. 6 5,. ]9.16,; 
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С'танодавци наппаnиваJIИ су далеIШ више, Један кревет кошао је 
двојицу СI-удеиата и до 900 динара месечиоН1 

Да би избеrли пљаЧliУ приватних СIан.одаваца,. Извршни НОО 
r'paAa Београда и Сfудентске организаЦИЈе наСТОЈале су да што 
више студената сместе по домовима, тако да су они били пренатр

пани. у' дому .. Иво Лала Рибар", лочеПiO!I'I. школске 1946/47 .• било 
је смештено 750 студената више HeI'O што Је. дом МOI'ао да. прими 
Слично је било и по остаЛЈ1l\I ДОМОВИ!'l'1а, НаЈбољи смештаЈ имали 
су cI-УАеННI у HOBooTBOpeHOi\'I ДОМУ у 3eMYJ-!У, Iшји је примао око ЗОО 
студеиа'Iа, Дисциплина у домовим~ била Је, углавном, свуда лоша. 
Често су се дешавале крађе и ПИЈанства Однос студената са ОСО?
llie!\I домова био је врло лаш Највеnи проблем представљала ]е 
нехигијена и неЧИС'Iоћа 

Септембра 1947 године, на састанку Униве~зитетског комитета КПС. 
одлучено је да се приступи реорr'аннзаци,р'! Акционог одбора. Ак
ЦИОНИ одбор више није биран на f'ОДИШЊО] СIiУП~ТИНИ, нећ су ње
I'ОВИ чланови постављани, Назив Акциони одбор ]е УКИНУ'r, а 'Тела 
којима је руководио добила су назив: стручна одељеља при Уни
верзитетском одбору Народне студентске омладине и стручни одбори 
при факултетским одборима НСО, Сву ?рю'У око eIiOHoMcKOI' и стам
бено!' збриљавања студена'Та преузео Је КОМИ'~'ет за научt;:е уста
нове, Универзитет и ВИСOIiе Шl\Оле Владе СрБИЈе. Комитет Је РУН:?
водио и радом Централне управе студентских AOi\108a.H мензи, liOJa 
је основана исте Iодине, Извршен а је реОР!'Ш'IИзаЦИЈа EKOHOMCKOI' 
одбора и овај је добио поред председника и делеI'ата при Цен .. 
тралној управи за домове и 1\'lензе, затим члана OAr'OBopHOf за рад 
факул'геIСКИХ секција, члана задуженог за рад ПОТПОРIЮ!' удру:асења 
и статис!-ичара . 
Из године у годину повећавао се БРОЈ CI~дeHaTa ):'писаних ~a Уни
верзитет као и број одобрених сrипеНДИ.Ја, Док lе у ПРВОl ШКОЈ.I
ској !'ОДI:IНИ било ca~1O 800 С'l"ипендиста, ШКОJlске 1946/7 СНШ~НДИЈе 
је ПРИil-taло веn око 2 500 студената. Просечнн износ слшеНДИЈе ?ЈоЮ 
је око 1500 Динара t с тим да је било студената и c~ MHOI'O већнм 
си·шендијама. У ШКОJIској 1947/48, IОДIШИ ~1звршен Је ~pВI'~ пла~
ски упис студената Те Шl\Олске године БРОЈ CTyдeHaT~ оио Је ве~и 
за 5 ЗЗЗ У односу на пре1ХОДНУ, На све године СТУДИЈа уписано Је 
у 3И!'IIСl\Оi\I семестру 25 З06, а у ј[(:ньеы 24 164 Сlудента, tI ~КУП,ан 
број СП1пендираних студената био Је 8000 (скоро сваки .трећи. СТ?,
дент) а З 140 с·'·уденаl'а стипендирала је Влада HP Срби]е. На]већи 
број 'С'Iлпендиста био је I1з чиновничких породица (450.'0), потом из 
сељачких (260/н). а знатно маље из радничких, заН,:'IСКИХ и Iрrовач
ких породица. Стипендије су се у овој школско.l rодини. кретале 
од 1500 до З 500 динара"l:.! У чеТIIРИ студеНIска дома било Је сыеrт:
Iено око 2500 Сlудена'!'а, а преЈ.;:Q стамбеног одсен:а обезбеђен Је 
смештај за још око 4500 За око 1000 студената биле су ПОДИIЛУlе 
баРШiе. Исхрану у l\Iензн користило је преко 5000 студената, 
Са стабилизацнјо:м прилика у привреди 11 делимични:м побољшањем 
економско! поло:жаја становништва у целој земљи. у току 1948, 

11 АС, ЈtО:ШIСllја" '. ". Jlзвештај УН: КПС за Оl{тобаl), 5. 11" 19-16.; 
АС "ОIIД цК Јi:ПС, I'ОДlIШIЫI 1Iзвештај ЦКltI1С Зft. .1 Борба, 14. 10. 1918., стр, 2; ,.' 

1947. годину, фаСl{. 16; 
11 Jlсто, 
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дошло је и до rюбољшања ПОlIожаја С'1уденаlа Проблеми око смеш
;'ај,!, исхране, сншендија и сл и даље су били aIпуелни, јер се 
оро] н:,ориснин:а непрестано повеhавао, а финансијска средства за 
задовољеље свих потреба била су мала Међути:'l'l, у поређењу са 
ДРУI-ИМ групацијама стаНОВНИШIва, рецимо радништвом, несумњиво 
да је поло_жај студената био далеко повољнији, Потребе ИНДУСlрнја
лизације 11 БРЈкег развоја привреде захтевале су већн број струч
њака, тако да су и наредних година улаI"ана средства II ПРОlliНРН

вани ДШlюви, мензе, отвара на нон а опораВИЛИШП1 на мору н плани

нама, повећаван износ стипендија и с II 
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МОМЧИЛО ИСИЋ 

СiiiудеmUll београдског УllllвеРЛllllеllUl у lI1градЉll 

Новог Београда 1948/1949. годиllе 

Опредељујући се за ову lе:ыу J1i\taJlH смо у виду чиљеницу да су 
прве године изr'радње HOBor' EeOJ-рада У с гвари и пОt.lе-I-ак нзrрадње 
студентсн:ш [рада, насеља за око 4000 студеНа1а CloI'a Cl\lO хтели 
да пока:жеl\IО н:.ако су студеl"НИ БеОI'раДСКDr униrзеРЗНlC~та поред 

J-Iзr-радње СИВ-а, хо-гела ".ЈУI-ославија" н стамбеног насеља rраДИllИ 
J-I "своју кућу" 3бот' неДОС'Iати:а аРХlIвске т-рађе прнеНСI'вено за 1948 
годину, 'углаВlЮl\I Сl\Ю се }ШРIIСЈИЛИ подаЦИi\--Ia из "I-Iароднor студеl"па", 
,нада Ci\IO н ту бит! суочени са т-ешкоћама, јер лист није из пазио 
преко леньеЈ" распуста, управо онда када су СlудеНПI били на 
акцији 3а1'О би, за једно ПОIлуније обрађивање ове теме, свакако, 
од изузет-ног значаја, бина коришћеl"ье сећања самих учесника, што 
ОВОГ ПУ1-а није било :.чоrуl1.е ЛРИКУПЈ'l'I1l 
Значајни резу Jlта'I'И у обнови и изrраДЊrI рато:1.I порушене зеыље 
остварени н:,роз велике радне победе омладинског добровољнor- рада 
ЈOlШi\-I 1946 И 1947 године, упщали су да се за радне акције у 
1948 rодини пријави чак 16000 студена-та Беor'раДСКОI' универзи'ге-Iа: 
Међутим, због снr-уацнје у земљи и С1\-шњених потреба, у односу 
на претходне године, али JI збor· маље зн:тивности партијске уни
верзитетске орr-анизације на апнацији за формирање радних бри
Ј'ада, те cr-or·a и недовољне орr'анизованости и припреые бригаднра 
на факу 11 r-етиыа, на радне акције у 1948 години отишла је свега 
2300 студенаIа, у 15 брнr'ада, иако је cal\-ta унивеРЗНI'ет-ска парrнј
ска орт-анизација планирала да, у час {- одр:;,кавања V конгреса КПЈ, 
пошаље на акције 4000 студената у 16 Gрю'ада:.! 

На rраДIf!шш'rе HOBOI" Бешрада почеТ-КО;\I јула 1948 rОДШ-Iе .у доо
:\lесечну акцију С1'11f'ТШ је пет брш'ада сrудена·r-а Буа О ЊIIХОDОi'll 
бројном cacraBY не;,.\шыо ПОДаIаlШ 11 j~ДHHO ;\lОже;,.\10, на основу 
УI<упноr броја бриrадира у свих 15 брнтада, КОНСIаЈОВ8Тl1 да су биле 
ДОС-Ја ыање од 250 планираних С'lудеl-laI-а по ,једној БРIн-адн Ове 
БРIlIаде су, од;,.\шх ЛОС..'lе јунскш' I!СШI1НШ- рока, факул-rетске аыфн
Iеu-сре, УЧНОНIще, бнбЛЈ!Отеке, сешшаре II лабора'С·орцје зсшеННЛI[ 

, lIаро;џщ СТУДСНТ, ОП, :':0 0:\, 1950, ·1 
'lIаРОДIIII студеllТ, 20, 28, ОН. lП·18, ;; 
; llароДlШ СТУДеIlТ. 16, 16. 01;. 1!Ј.!8, 1. 
На rраЦII:lIIште lIo!Jor Београда СТIlГ:Н' 1: .... : l} 188 filшгада "Рато Дyгoњцl~" са 
'!'с.хшI'шог фаН:У:1Тста (ар.хЦТСltтQilIЩ 11 ЖНШIIIЦIf), 2) 189, uригада "ДоБРЈlUојС Pa w 

досаIlЉСfШ!," са 1I0:l.01IРIllIРСДllо-шу;"арсног ф<НЏ:tтСТn, З) 190 fiригада .. J\IШ1дСIl 
CTojaHoDlIII" са l\IСДI!ЦIШСI;:ОГ фаНУ:lтета (дI)yгa ГОДШЕа), '1) НН. Ullllгада "В:ШДlllШIР 
H,IIC,HCDlIII ВО.'оl):I" са ВСТСРШlаР('IН)Г ф:шу~lтста 11 5) "Н:У:IТУIНIa бригада", 

197 



1 
пространим I'раДИЛИШ'IСil1 Од СаЈ\lОI' почетка требало је ЛРИС1'УПИТИ 
изградљи зграде СИВ-а, хотела "Јуr'ославија", те стамбеНDI' и сту
дентскаr насеља ~ Иако су променили средину и врсту посла задр

ж:али су С'I'уденти у себи )кењу за победом, ДО које се овде стизала 
веЈПШQМ упорношhу, вољом и пorоцима проливено!" зноја Постали 
су носиоци свеопштеI' ТllК1\tичењu у час!" одржавања Петог KOНI'peca 
КПЈ, а }шје је орr'uнизовано у духу пленума ОД 20, јуна и обавезе 
коју је на себе -lада преузела ОРIанизација Народне студентске 
омладине." 
Закључци Пе'I-ОГ конгреса КПЈ као и свеукупна стање у земљи 
изазвано сукобом КПЈ са ИнформБИРООl\I давали су ш'роман под
стицај за ман:сима.лна преI"Ilућа студена-га-брю-адира. Они су често 
изјављивали: "Заветујемо се да hеJl,Ю својИJl,'1 радом и ПОЈкртвовањем 
оправдати традиције наше БРИI·аде, као и слободарске традиције 
студената Београдскш· унивеРЗIпета Нове радне победе које ћемо 
извојева-rи показаће н:леве'1ницима из СССР-а и земаља народне 
де!lюн:ратије како народна студентска омладина под руководством 
своје Партије води борбу за ИЗIрадњу социјализма ЧВРСI'О збијена 
око ЦК КПЈ"." 
Почетком јула 1949 rодине на јеДНОћlесечну радну акцију СТИIЛО 
је девет бриr·ада студената БеОI'радскш· ушшерЗИlе 1 а.' Ово повећање 
броја бригада није, Jl,IelJY [ИМ, значнло и њихово Оjl,Iaсовљење Тако 
је бригада "Иво Лала Рибар" имала 9З брю'адира, а бригада "Бла
r·oje Нешковиh" свега 27.н Још веnе су, дан:ле, разлике између 
планираних 250 БРИI'адира и стваРНОЈ бројног стања БРИI'ада, што 
је последица недовољне и неОРИ1Низоване анпацнје од стране пар
'Iијске и cIYAeHIcKC орт'анизације, а :можда l[ њнхово!" преоштрш· 
КРИ'f'еријума када се наСIојало да у брит'адама буде ш-rо внше чла
нова КПЈ. Тако је у брш'ади "Владимир Перић-Валтер" више од 
половине бритадира било у чланству КПЈ 
Мада нису биле велике по броју брю·адира, студеНIске бриr-аде 
су постизале изузеIне резултате Оне су сваки значајнији датум 
користиле као подсr-рек за додатна прегнућа и нова ударништва. 
ТаЈ<О је бриr·ада "Владн:.шр Пернћ-Валтер" одмах по доласку на 
Iрадилиште, у част годишњице ПетOI· KOHr·peca КПЈ, објавила једно
месечно "1 акмичење свн;\! средњошколским и студенrСIП!М бригадама 
на акцији Она, шест пута ударна БРИI'ада са акције у Панчевач
ком РИТУ 1948. године, није ни OBOI·a пута дозволила изненађеље 
Постала је четири пута ударна и добитник прелазне заставице Глав
ног штаба !{ао најбоља бриr·ада,!I 
Значајне резултате на градилишту СIамбенш' насеља пос·нн·ле су 
брш·аде: "Милан Поповнћ", брит'ада ВетсринарскOI' фШ'i:ултет-а и бри
т'ада "Слободан Прннцнп-Сеља" фОРЈ\.ПIрана од студената Природно
Ј\.lюеј\IaIИЧКOI· факултеI'а На ИЗl'радњи c"!'YAeHICKOf' насеља са ИЗ у

зеr-ним успехом СУ радиле БРЈ[rаде: "Иво Лола Рнбар", бршада Тех
ничке велике школе, "БлаIоје Нешковић", брит'ада Медицинске ве
лике школе,. ИСI'овреlllено на зr-раДJI СИВ-а радиле су бриr·аде: "Сима 
Милошевнћ", саС'1ављена од студеНЭIа Медицинске веЛlш:е школе н 
"Петар Cr-аЈ\.lболић" друrа брш'ада Техннчке велике ШIшле Будући 

I lIаРОДIШ студент, 20, 28. ОН. ИНИ. ;; 
.. НаРОД1Ш СТУДСltТ, 82, 15, 11, 19·)9, З 
• Народни студент, 10, 12. 09" 19·19,. З. 
1 АРХJlВ Ј;угослашrје, ССОЈ, ФаСЦlШ:lа - 152 
'IInРОДlIJI студент, -, 12, 09" 19-19" з. 
• исто. 
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хотел "ЈУf'ославија" 1 радиле су брнr·аде: "Драгица ПравицаН, бри
гада ФилозофскOI фаИ:УЛТ€"Iа. "Ђуро С!'ругар", БРИf'ада ПравнOI 
факултета, Више педаr·ошке ШКОJlе и Новинарско-дипломатске ви
соке школе I1 БРИI"ада "Владимир Перић-ВаЛ·I'ер" састављена од 
C"IYAeHa1a Економског факултета 10 

Радни рез~лтанr које су. п~с"Гизале студентске брнr-аде у јулу 1949. 
rодине веI1.и су и значаЈНИЈИ у поређењу са ранијим, Наиме, сту
денти су показивали пуно воље да уче, те су врло брзо постајали 

зидари, тесари, армr,!рачн, СI'олари и сл На тај начин они су заме
њивали ве.1!икн ?ро,Ј полуквалнфикованих и квалификованих рад
ника у lШЈима Је била н~рочита оскудица Говорећи о стручном 
раду студената у извештаЈ У о раду 01\'шаДИНСЮ1Х радних БРИI'ада 
на изr·радњи Новш' БеOI'рада 1949 тодине се каже: "Можемо сло
бодно да ка:же.мо да се ово питање преломило долаСIЮl\1 средњо
школских, а наРОЧИIО студентских брш·ада Све студентске бригаде 

радиле су послове полуквалификоrзаних а око 400/0 и послове ква
лификованих радника Овде су неке Сlудентсн:е брю'аде после ле1 
до шест дана ПО"fПУНО са!ltoс{'ално радиле и најКО!lШJIикованије 
армирачке послове, заТИl\I тесарске Ј[ зидарске".11 

~римера ради, у потврди ,rлавне ·Iесарско-столарске радионице о 
ориrади "Миладин ПОП08ић пише: ,.Поменута бриr·ада се озбиљно 
прихватила посла н ЗШ\lенила !ШД нас 800/н квалификоване радне 
снаге" 1:': 

Стављена на С'Iручне послове, производња бе-rонскнх носача типа 
"П" н "ABpai\'IeHKO", брит'ада .,драгица Правица" је за десет дана 
СЈ\.lенила стручне раднике, За ову брrп аду карактериснrчна је трећа 
ударна ден:ада посвећена I"ОДИШЊНЦН одр:;-кавања Петог конгреса 
КПЈ Тада су у њој C·I·BopeHe мање групе са доста симболичниIlt 
:IaЗНВИl\Ia као што су: "Разбијачи клевета и лажи", "Застава соци
ЈаЛИЗ~Ia", "Д~па говоре", "Напред у нове победе", "За истину о 
наШОЈ зеi\IЉИ Међу ОВНi\I r·рупама, чијrr су основни мотиви иска
зани и у саЈ\IИ7Il називима, развило се такво таКl\1ичење да је појава 

ударннштва И рекордер ства са пребацивањем норме и до 1000 О/О 
постала обична појава С1ш'а у днепнику ове бригаде стоји записано: 
.. ПОС:ТИТ·JIИ смо високе радне реЗУЛIaIе, заСЛ.УЖ:ИЈШ смо похвалу, 
ОСВОЈИЛИ прелазну засr'аву Главног штаба омладинских радних бри
rада, посrали '1рИ пута ударна и два пута похваљивана брш'ада 

И када сутра одемо одавде ОСIаће иза нас Нови БеOI·рад за спрат 
порастао у висину из наших напора Остаnе у њему узидано наших 
30 дана облнвеннх знојем, зо СН1аралачких дана којима се r'реба 
ПОНОСН1Н" 1:1 

Свој допринос нзrраДlыr НовО! БСOI'рада, првеНС'Iвено с'rудеИIСКOf 
насеља, беOI'раДСКI! студенти су посебно дали у јесен 1949 године 
НШI!llе, крајеы октобра почела је да шща киша, а с ЊО;\I Ј[ све 
хладнијн дани, док зтраде студентских павиљона још нису биле 
под Н:РOIЮi\I. Требало је CTora прorшћи зна1НУ радну снш-у Г·де је 
I'Рa:iЮПИ? Сеоска омладина је била заузета јесењнм ПОЉСIПIЈЧ радо
Шli\ta, фаБРl1чке раднике је било -rсшко одвајан! од ј\taШlIна и про
I1ЗВОДШIХ хаП<Ј, а среДЊОШКО'IСКУ омладину од редовног похађања 

.. АРXlIII Jyroc.1aulljc, НСТО. 
"JlЗРОДIIII студент, -, 12- 09. I!J.I!1 
" Jlсто, 
"НцРОДIIII СТ)·ДСНТ, 27, 17, 11 НЈ·!9, 1 
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наставе Партија је зато позвана студенте Правнor", Економског и 
Филозофског факултета и ванредне студенте из републичких и са
везних установа Схватајући озбиљност задатка одзив студената је 
био изнад свих очекивања За само два дана јt1DИЛО се CIo-rине 
студената, CTDIa се l{НО озбиљан проблем ПОС-IаВИЛQ питаље како 
знатан број студената одвратити ОД аи:ције На овим факултетима 
се често маr-ло чути: "Радите ОД нас ШI а xoher-e, али нас ОТПУСТЈ1'I'И 
не смете", или "Какав вам је то принцип добровољноси,r када нас 
не пушта-Iе да идемо с ва1ШНН 

Посебан случај ОДИI'рао се на ПРИРОДНО-i\ШТ€ЫЭТИЧН:Оl\I Факулте'I'У, 
Iде због специфИЧНОСIИ наставног процеса није било предвиђено 
формирање бригаде. IЬеrови студенти су уз честе ПОВЈЈке: "А какав 
С!lЮ то МИ мачијн кашаљ да нас не позивају у бриr-аду" самоиници
јативно сазвали конференцију и ОДЛУЧИЛИ да пођу и ПОМОПIУ I'ра
дитеЉЈЛ\Ш СЈ'УдеНТСI<О!' [-рада, За Са!\Ю два дана у бригаду се при
јавило 155 СlудеНa-Iа, Тако се веn другО!' новеIlIбра прослављена 
бриr-ада "Слободан Принцип-Сеља" прнн:ључила бринщама: "Вла
димир Периh Валтер", "Дранща Правица" и "Ђуро CTPYI'ap" }{ао и 
БРИГ'адама ванредних студена-та ,,)Кикица Јовановић-Шпанац" и "Мо
ша Пиј аде", 15 

Веn прво!' раднО!- дана, трећеI новембра, и поред кише и јаке ко
шаве све бриr-аде су пребацнле норму С педеnег дана бриr'ада 
"ВлаДИ!I'ШР Периn-Вапr-ер" пребацила је норму чак за З700/н, одр
:а<аВШИ 'Јшщ писан: учинак ЈаКОМ целе акције, За ово јој није сме
r-ало Н11 'ЈО што је била подељена на че'Iе, а ове на групе I{Qje су 
радиле на најраЗЛИЧИ'IијИl\I СI'ручни.м пословима Радећи, углаВНО!l'I, 
на павиљонима 1 и IV ОНИ су il-taЛ-Iерисали, пршпrвали ле-rве и 
-IPCKY, ПОСI'uпљалн ПОД, зидали преrрадне зидове, пос-r-ављали про

зоре и врата и СЛ,lН 

Запамћени по изради беr-онских носача, БРЈн'адири из БРИI'аде "Дра
rица Правица" ставили су под кров ШIВИЉОН 1, изградили у њег.-1У 
све бетонске плоче и омалтерисаlIИ зr-раду са свих cTpaHa,17 Ис-tо~ 
времена бригада "Ђуро Сlругар" је на IП павиљону завршила pa~ 
дове на изради степеница, пршшвању 'Ј'рске и ле-I-ВИ као и на мал

rерисању, Ова бриrада је са 3940/(1 испунила свој радни учинак за 
40 дана КОЛИКО је провела на акцији, 11-1 

Цела бриr-ада "Слободан Принцип-Сеља" радила је на с-r-ручним 
пословима, }Ьенн брш'адири су били зидари, маЛ-l'ерџије, а СТО
ларн, јер су СIШРО сва столаРСЮI послови у насељу били љихово 
дело 1\1 У дос-rа 'Iсшкны условиыа н брш-аде ванредних студена'I8 
"МОНШ Пијаде" н ,,>КШ\Iща ЈоваНOIшЬ-Шш:шац" ПОС1IНЛИ су I!зузеПIе 
резултате 111 
у 'ГО1(у ове ыанредне C;\J(,':.'l-Н~ бршаде реДОВНIlХ сrудеНtна су ПРOI'ла

шене удаРНИi\I по пеt пу 1 а, а бриr'аде ванредннх по чеТИрl1 пуr-а. 
Истовремено, као на.iбоља бриrада на изградљи HOBor Беоr-рада, 
,,драпщв Правнцв" .ie у час'! Дана Републике ОДJlикована од стране 
ПрезидијУl\I8 Народне СI(УПШНIНС? Орденом рада 1 реда Ово одли-

,1 lIето .. 
ј. НаРОДНII еТ;'?'ДСIIТ, 82, l~ 11 !!!-I!! 
" Иетоо 
Ј/ Пето, 

" НСТО. 
"љ. Раi~ојЈ{OIшЈI, О~I:lаДIIIН'liС IНЩIIС upllra:lc lIа IIЗГР:lДЊIf Бсогра;:щ, IIБ, У, 
1958, З93, 
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коваље је већ И!l-lала бригада "ВпаДИIl1ИР Перић-ВаЛЈер", а касније 
су га добиле и "Ђуро C-трут'ар" и "Слободан Принцип-Сеља" ,:!() 
Са r-раДИЛИШlа HOBor' Београда, односно изградље студеlНСIШ[" на
сеља, 31, децембра, као задње, вратиле су се бриrаде: "Едвард 
Кардељ", састављена од !шмунисtа студената НовинаРСl{е и дипло
матске БИСQl(е Шlшле I1 бригада "Вељко Дугошевић" коју су сачи
љавали студен'н! Више педагошке школе Вра'НIЛе су се као три 
пута ударне, а "Едвард Кардељ" и са заставицом Главног штаба 
омладинских радних бриr-ада у 'трајном власништву ,~1 

Поред борбе за ш-rо веhи раДНII учинак на r'раДНЛJlшrу, студеI-lIске 
бригаде су морале да ОСЈ'варе и многе друге задатке: "Спреil-lИТИ 
што више испита за сеl1'IембаРСI':;:И рок, пос'гићи ШIО чвршnе једин
СЈВО УНУlар саме бригаде, зБЛИ:ЖН-I'И се што више са OlШЛНИl\I БРII
r-адама, развијати Н:УЛ-Iурно-просвенrу дела'1НОСI унутар бриrаде, а 
у ОКОЛНИМ бриr'адама остварити јак и свессран ФИСКУЛI-УРНИ ЖИВО-I''',:!:! 
Дневне заповести којнма се одређивало три сата за У4еље У 'IOKY 

дана, само су потврда да бриrадир I'IIора ЩЈвеНСIDено бити успешан 
студеНI "Бољи је онај бригадир који маље пребацује норму и спре
ми испиrе него ли онај lШ пребаци HOPl\-IУ за 100 ПОСI0, а не спреЈ\Ш 
ниједан испит",,:!:1 Учеље се, првенствено, одвнјало кроз кружоке, 
али и уз поыоn предаваља професора н асистената који су чес'Го 
са факулrеIа долазили на r-раДIIЛНШ'Iе 

Налазећи се на I'радилишrу и у лorору заједно са раДНИУКОl\I н сеос
ком омлаДИНOl'.-I, студентске бриrаде СУ l1ыале и одређену IIIисионар
сн:у улOIУ Кроз појединачне разговоре н or-ворене ДНСI(усије ус
постављаJIИ су сrудеНПl присне KOH'l'aKle са ОСlалом ОЈ.'IЛадином, 

док су љихове сазнајне видике шнрилн бројНИil-1 СГРУЧЮIi\'I преда
ваЊИl\ta Они су БИJIИ IЛШ:ЈНИ ОРlаНИЗa-IОРИ идеОЛОШИ:'О-ПОЛИIИЧКНХ 

предавања 11 конференција на која су у почеr-ку довођени СIРУЧНИ 
предавачи из Беоr-рада, МеђУИ'li\l. збо!" честО! изостајаља предавача 
и немогуnнос-r-и да се увек успос-r-ави прнсан КOIП ан:т са БРШ'адн
рима у циљу што отвореније дискусије н расправе, Главни Шlаб 
је одлууио да се ослони на C-I-удеН-Iе као сталне предаваче,:11 На 
овај начин предавања и конференције су се, досr-а често, пре:r-ва
рале у изузегно :живе дискусије, rде су студенtи, најчешnе, об.1аш
њавали и ПОЛИТИЧКУ сиr-уацију у земљи 11 ван ље, али са посебним 
акцентом на разјашљење сукоба КПЈ н Информбироа, Нису изоста
јала нн предавања Ј[ разI'ОПОРН о значај у V кангреса КПЈ, значвју 
ПрВOI народнО!' зајЈ.Ш, о ствараљу задружнOI' сеКЈора, Ј.IOдерниза

цији пољопривреде 11 сл 

Поред opr аНИЗ0вања СIРУЧНИХ предаваља 1-1 ндеОJlОШКО-ПОЛl1 r НЧЮIХ 
конференција, у циљу зблнжења са ocr-аЛОil-1 8кцнјашко:ы О?l1JlUДI1-
i-Iо:\I, студеНПI су бил]! I-лаВНI1 орrаННЗa-IОРН целокупноr културно
-УlllеншчкО!' :жнвоtа на акцији .. Онн су орr-ш-ш::ювалн друrарске ве
~iери, приредбе, феСТlшале ку,,:"! Iурно"'УЈ.lеtннчкО! сшаралаш-r-ва 11 

ФI1СКУЛ1'урне слетове Нарочи'r:у па:жњу су посвеliнва.'Нl орr-аннзо
вању Ј1 раду хорова, фнскултурних, ЛЈперарних, реЦНlаIОРСКИХ н 

ДРШ\1СКИХ секција За унапређеље КУЛ'Iурно уыеrННЧКОI' :живоtа од 

:1 ,\јIXlШ ,ЈУГОС .. 1IШllјс, сео", Ф. 1;;2 
НароДlШ студеllТ, 85, 06" 12, 19·19. 3, 
:1 Пародни Сђ-'деJlТ, З5, 09. 1. 1930. 6. 
:: lIароДНИ CTYACIIT, 20, 28, 06, 19~8, ;; 
:1 Jlето. 

Ј' АрлllU ЈУГОС."I<tШIЈе, ССОЈ, ф 152 
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нарочитог значаја је било стварање "он"" l' ',- ,С, ,.... 'ШСТНВНОСI н:у 
-уметничн:е ориr-аде Беоr-радског унивеРЗЈПСIС1 Б . l' . лтурно_ 
!юја је н:ао леlа бриr-ада ДОШЛа на Но ' Б" раш\.о <РС1'l'1ШIOвиn'\ 
С . ви еОЈрад 1948 
астављена ОД }ШЈистакну-r-ијнх ЧпаНQва ха Ф . године. 

позорншта и драмсн:ог СI'УДИЈ'з 01'''' Ј·е 00-' ра, ОЛIслобра, Аи:адсмског 
t '].ц ,шззила све РИI'8де . 

н rраДИJIНШl'а, прнређујући БРЈН8Дне ТIOгорсн:е Ј' . " лorоре 
Истовремено њенн чланови су БЈ1Л;1' Ј' , ,,'1 аКЦИ,lске ПРиредбе, 
феСIИВЗJIЗ ку.ЛТУРНО-У::l'tеIННЧН:ОI' с;вара;~~1~I~ПОРИ за припремање 
О улози н значају студената Беor· С1' ~ , • 
ИЗI-радње Ново!, Београда од 1948 Р1gд5Со1\.оr УЈшвеРЭЈП€'f'8 приликом 

. - r-одине говори и 
да Је у ОВОМ периоду преко 200 СlуденаНl било податак 
ВИМ с гручним и руководеnим Пословима, . запослено н.а раз
?дсецныа, или при СаЈ\Юl\I Iлавио;н ш-гаБУ ; ПО.ЈеДЈ;;lJ~:М ~еКЦНЈ?i\Ia н 
Је На акцији провео по Два ?llесеца Maд~ ~ ю .. ~~Ј,Је. аЈве и БРОЈ. љих 
на љој Остали н 7 ыесеци. Ова K~ ~B~ Је OH~l~ и таквих КОЈИ су 
са ЕН:ОНОIl'lСКЩ и П равнщ- Факу л т eI':P а О су наЈ rешће peT-РУтованн 
зоФије, агрономнје и l'еХНЈш:е_:!'; , ида и од С'Еудената фило-

::; Нето, 
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МИЛОРАД Т. ВУКОВИЋ 

ФОРЛlllраље йрве ilослераUlllе ilаРЙlllјс«е 

организаЦllје llа Прав1l0Лl фа«улiiiеiiiу 

у Београду- сећаље 

Новембра месеца 1945 Iоднне заду;кен саы од МК КПЈ за Еещ'рад 
да формираi\I прву партијСl{У орr'анизацију на ПраВНО!'l-1 факултету, 
Иако CaJIiI иза себе имао веn ПОДУ)l{е ИСКУСIDО у opr-анизаЦИОНИl\I 
пиr-аЉИ1\-ta и у разним условима, 1'111<11{ сам пре'IПОСlављао да ће ово 
БИ1И један од сло.ж:енијих услова рада Од припрема факултета и 
уписа студената, -т-ражења решења за питаља исхране студената 

Ј! смештај а, почетка HaC'IaBe, пробле;\Iа уЏбешша н нас-r-авшш:а иrд 
Све су то била Пlл ања којима се на одrоварајуhи начин морала 
6аВ1'1Нl паР'I-ијсн:а орr'анизација, а љу је требаЈ!О тек орr'анизоватн н 
оспосоБИ-IИ за -Је задат-ке, Један број наставника се у току ра-та био 
!Шi\шроми-ховао, један број студенаЈа се школовао за вре1\Је раЈа, Је 
је ~ребаЈ!О на орr'анизован начин :1'I10билисанr студенте за решењс 
свих питања, Ту се одмах ишло На што БЛIIЖУ сарадљу са профе
сорима, ради решеља основних питања за почетак редовне HacIaBC 
на фаКУЛ'Iе-rу. Одређен је један број С-Ј'удената у КОЈ\IИсију за са
радњу са професорима У то сам био укључен н ја као секретар 
паРНlјске орrанизације Од професора од почен{а су били активни 
Др БаРIОш, Др Ј ЋорђеВl1ћ. Др Б Благојевић, Др Лукић, Др Н 
Степановић и др Сарадља са професорима развијала се на сасвим 
задовољавајуhи начин,. Ту није било проблеЈ:\Ш Проблеми су били 
како реши-ги, првеНС'r-Dено материјалне проблеме Сlуденыа, С1удент
ске комисије су уr-лавном н све боље радиле. Приличан број СЈуде
ната имао ,је спшендије, али све је то било недовољно" Обра1i.ало 
се свуда за ПOJl.юћ, од Црвенш' крсга до република_ С Iање је почело 
да се сређује, а отпочела је и HrJcraBa СарадlЬИ са професориыа 
знз"!'но су ПQ1\Iш-ле н старе везе н приј~l'1ељства I1З предрапшх го
дина (Др Бар-тош, Др Е, БлаI'ојевић и др I-I С'IC~паНОВl-Iћ) 
Поред проблеыз уџбеНl-Iка, нерешенOI' СТa?I!беиоr питаља н Ilсхране, 
н:ао II одела (један део студената долазио је још увек у hekaKB1-1Ы 
војнички:1'I1 ОДСЈШ:"lШ), било је н ПIнање наВlшавања. после ду)ке паузе. 
на редован рад, Долажење на прецавања н сл 'ТИ"1 J-I CВlIi\I ДРУТIlЫ 
пробле1\tJ.fЈ\Ш Ј\toрала је да се баВII н партијска орrаннзација 

Партијски састанцн још YB~K НI1СУ ОДРЖClвани јавно Они нису ОДР
::;,каванн на Факултету. иеr-о најчешnе у некој саШI у Војвођанској 
у лици, а сала често ннје била зar'рејана Садржај састанака се 
одвијао по већ. УСЈаљеноы днеВНОill реду, У ПРВОi:l1 реду бlIЛИ су 10 
пробле;:<,1И на фаКУЛЈету, исхрана, С;\lеШIај, уџбеници. учење J-I ДР 
3a-н!!'II су ПОСIављани ОРlаннзацнонн пробле!\ш, као н редовна 1аЧI\:а 
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посвећена ј'еоретском раду и!'д То је, отприлике, 5110 саДРЈкај сва
ЈП)!- састанка, а ови састанци су одрж:аванн једном недељно или У 
10 дана Поред учеља о Парт-ијJr, ДИСЦИПЛШiН и конспирацији, пар
HIjCICOj ИЗI'радњи, изучавала се и ИС-Iорија БОЈЬшевичн:е партије, 
Сећам се како су скоро са страХО1\! млађи, а и старији другови, 
прилазили IV Т'JIави ове историје - делу о ДIIјалеl\.'I'ИЧКОi\I и ИСIО~ 
ријском ;\lатеријаЛИЗi\IУ, па ипак је проналажен начин lшји се у 
пракси пон:азао најбољи да се '1'€ШЮ'I, наБJIјени н ДОТ'1\!атсю-! Стаљннов 
стил приближи комунисr_има, да ПОСIане разумљнвији и да се прос'"[о 
ОДСЈраНI1 страх lюји је он стварао !\.ОД СЛУШ<:1!1аца, Поред ово!' J\1aIe~ 
ријала чеСIО се пре"Iресао н про~rtIaвао гекући ;\штернјал са cacr-a
НaIПl виших фору::на Пuртије, као н разне директиве Сећам се 
једнот-, ПОј\-IaЛО веселО! случаја, збш Јшrн сам "изrУ'1'ао ватру" у 
Универзи-rеr-СКОl\I I(ш\ннету У [О време је Вјера Ковачевић бина 
секрегар, а ЧЛ<ЈНОПИ Ћурнћ - 3инаја н Бранко ПаВЈЈћеВI!ћ 
Неколико С'['удена-Т<1 Правног фаКУЛI'еТ<1, из Земуна н О1ШJlине, 
повезала се на основу неких цеДУЉIЩ<Ј са лаРНIјскоы орr-анизаци
јом МеђУТI!Ы, пошто је вођена редовна евнденција о посећИВ<ЈЊУ 
састанака, примеIИО сам да баш они често изостају НШ!аЗИЛН су 
увек неубеДЉI-Iве разлorе, ИЗI'оварајуli.и се на неке друге састанке 
Ја сам Иј\-IaО моr-ућности да проверим те l\Iпаднће и дознао да су се 
они после ослобођеља ЗеJl.Iуна некако ПРИКЉУЧИШf паР'I'ијској opr-a
низацији у земунској болници, а један од ЊИХ је чак био у немач
кој организацији 1'01', И"гд Иначе, нису имали неких већих "rpexoBa" 
IIЗ pa-ra, али нн услова за пријеil'1 у Партију На основу овот', ја сам 
ИХ једноставно "заобишао", не позивајуfiи их више на саст анке, н 
не обавештавајући о томе Универзи-тетски IШl\1Ит'еr l\IIeljY-ТНiIt, неко 
је о ово:ме обавеСIНО 1<О:i\IИтеI, 'I'e СаМ бно позван на адrоворнос-т- н 
добро ИСI(РЈ'НИIшван због Самовоље, На КР<Јју се све завршило ,,;\IИРО
љубнво", са саветом да је ипак r'ребало да о CBei\IY овоме претходно 
обавестим коми·гет 

За 6-7 ыесеци, IШЛНI<О сам ОСЈао као партијски секретар, рад Се 
сасвим уходао и на Правном и на ОСl'аЛИl\I фш(улте-rима Настава 
је већ текла редовно, а лоједнни проблеми решавани СУ према 
:\Ior-уhностнма И reopercKH рад више није био никакав баук и ти, 
већИНОi\I млади људи, постепено су се навикавали на ред, рад и 
К:ЊЈН-У Од припадника -те прве партијске opr-анизаЦНlе на Правном 
фш(ул [ет-у ДаНаС су неЮI професори УНIIвеРЗlIте-rа и друта позната 
имена у Н<Јшеы јавном ж:нво-r-у 
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СПИСАК 

студената Београдског унивеРЗlliiiеiiiа који 
су се налазuли При llliiiабовилza бригада 11 акција 

на изградљи Новог Београда 1948-1950 

1, С'ГАТJtстнчкJt ОДСЕI( 

:1.) Py]toIJOAII.'laL~ - J\Iирl,О Шар1!.Ц, студсНТ СI(ОIlО:'lIIје 
о) Члан - ,JOIl<1HOIlCI{l1 CToJnll, студент С}(0IlО:'1IIје 
н) члан - 6а61111 СIIетозар, "]Нт I(ПЈ, СТУДСIIТ el\:OIIO:'lIIjc 

_, ОДСЕI( ЗА ПРЕДАВАЉЕ 

ај Чщш _ За ПОIlУ.'l:llщо~наУ·lIlа I1реД:lllања - ДраrуТl!I1 l'аДУIIOlшћ, 
Сђ'ДСНТ СI{ОIlОllшјс (секретар партнјсJtог одељењnј 

б) Ч:I:lII за СТрУ'lllа предаnања - ЕШIIЩ Муха:'II!Д, стУДСIIТ 'fСХIIIШС 

~, I(УЛ'IУРНО~ЗАБАnНII ОДСЕК 

,\) Ч:нш за ]tуЛТУРНС rрупе lioje долазе са стран С - РаДОfЈаIlQlшl' 
Јопан, студснт Јtрrша, сснрстар IЩРТJlЈСliОГ одсљсн.а 

о) ПраТIIОЦII група ]{ојс долазс са CTpalle: 
_ JUII<lIlOIIll!t СлuGодаПЮl, СI\ОПО~I]fЈа, ч.tЩII 1{IIЈ 
_ ДаПIIДОIlнlI О:щоерn, СltollоlltнЈа, '1:13.11 КПЈ 
_ МIIЛСТIIII. J\IIIЛШЩ, фllлозофНја, 'IЛiШ кп,Ј 
_ BY'lI{OHIIII. Ћшш, фIlЛОЗОфJIја, члан КП,} _. , 

Ц) ЧЩlll ItУДТУР11О-заОаоног ОДССIШ, одroоораll за Jllшредuс I'ОЈС 
оргаIfllзују ОРllгаде. мјсста МJlР'Iете ЋУРоnнI1 треба уltlШСРЗlIтет 
да ПРСДЛОJl{II другога, Јtрсдложен јс Зеl{Оlшll ДраГУТЈtll 

д) Ч.1:ан за фIlJI~IОIЈ(!, .Је!'щ1i .ЈЬуБЈlша, ст, ен:ономнјс '1ЈШIl )(0:11,1 

ОДСEl( ЗА 1{"УЛТУРflO~"Уi\-IEПШЧI{~' CAl\-IОДЕЛАТIIOСТ 

11) Чщш ::ш :'IУЗIШУ - ВnјГ:Ш Вн.'IIIН, СТ, (ЬЩ1QЗОФllјс 
О) Ч.1:а1f за ;,iЫlНtеШIОСТ, :VЗС:lаЦ БраIШО, ст. фllлозофИје 
ц) Чщl.ll за .'lIШОПIlУ умјстност, Бој1l11 !\IЈШОШ са У:'lјСТШI'IЩ! ащщс~ 

:.щјс, 'ј!Јан I(П.Ј 
;о Члан за AIHI~IC 11 фо'шлор, Медар nШЩII~IЩ}, студснт фlJ.ТIОЗОфНјС 

ОДСЕК ЗА РАДilО СlIУ11{Б"У 

а) '(.'ЈаН МIIЛlIIЏI lIeT[10111ll>, ет cltollo:.lllje. '!.'Ј'Ш CI(O.J~a 

G, ОДСЕК ЗА АflП.·\ЦIl.Ј:'I-· БI>ЈII АДА 

мессца 

2 ~lcccцa 
3 :.tссеlЩ 

2 мсесца 

:1-5 :'lссеЦJl 

2 :нссеца 
2 

2 месеца 
2 :'lеееца 

:1) ЧЈlаll за 110,'1111'11'1]00' arHT,\Цlljy СаДlIIt '1a~"Нlpa, студент ФЮIOЗО* 
фцјс, НСПОIlС:ШII IШ фа"ултету 3-5 меСС1(1I 

б) Чшш за I\ГllтаЦllју за рад CToJallooIII. I'ајно, студент фll:ЈОЗОфllјС 5-7 

7, ОДЕЉЕЉЕ ЗА ИНОСТРАНЕ БРЈН-АДЕ JI rOC'l'E 

а) Чла!! - рУЈtОIlОДlI.'ln.Ц одсска за госl'С nllЗIfI. .111))01, 'шаll Ј{ПI, 
студент ПРlша 

ОДСЕЈ( ЗА IIНОСТРАIШ БРIП'АДЕ 

IlРСnОДIIОЦIЈ: 

Ј:\Ј .Jonallonlll\ ДаIllI.'lО, ст;\-'дент фllЛОЗOllшјс, члан Н:П.Ј 
ОЈ МајОDlI!1 Сnстозар. студснт фll.тlОЗОфцјс, ч!talf I{IIЈ 
ц) Стар" i\InpTa. студснт еltoНОМllје, '1.'1<111 I{IlЈ 
.1) I{Оllа'Ј(!lшћ Ј\НЩJllја, студент праоn, 'UШIf I(П,Ј 

·Ј ~lcccIIa 

3-5 месецИ 
3-ј 

:1-5 
:1-,1 



!I, ОДСЕI{ ЗА [ОСЈЕ 

а) !\1l1росаољеОIII. д1ННЈща, студеllТ Јlращ!., 'l:Iаll I{Н,' 
б) БУllсшспац ЈОlНlIща, студснт права, '1:шн Ј{П.Ј 

10. СЕI{РЕ'ТАРИЈА·Г Ш1""АБА 

AA~tЦllllcTpaTo Рl! ~ 

а) l{расоп'шl. ОЛlIDСIН1, '!Лан CI{OJ~a, ст. ПРlша 
(ј) I{аранлаlfћ ЈУЛIIЈаlla, 'I:ШII CI{OJ~a, ст. прапа 
ц) ПРОТlIћ I\lllpJalln, '!.'ШII СКОЈ-а, CTYACIIT фЮIОЗОфJlјс 
д) ПЛС'lещtћ Љубllца, '1,'ШII СКОЈ-а, ст;о,.·ДСIIТ праоа 
е) СпасојСПlIl1 Даlllща, '1дан СКО,Ј-а, студеllТ прапа 

11 КУТIТУI'НО-ПРОСВЕПII1 ОДСЕК IIА СЕI{ЦИЈJI 

а) Члан ICY.'ltypho-проспстног ОДССIШ на CCICЦltjll, шliСП<ШОUllћ 1\Iој
снјс, 'lJIан КП.Ј, студснт Ilраnа 

б) Члан ,tY.1typIIO-ПРОСПСТIIОI' OACClta 1101. celtЦlljl1 РУПllli Драlа, сту
ДСНТ еl{Оllо~шјс, члаll КПЈ 

ц) ЧШlI! НУЛТУРIIО-ПРОСDСТlIоr одс{ша lIа с{шцнјll СТУДСltт CHOIIOl'tllljC, 
члаll I{ПЈ, JlcltoDIII. БРаЈ!JIслап 

д) Члаll ItY.1TYPIlO-ПРОСnСТllоr одссна на CCltЦlljll, З1Iд:щшеl{ ЈОСllф, 
студснт (ШОIl0~шјс, 'I!IIНf ItПЈ 

с) Члан "y.'ITYPIIO-ПРОСIIСТllоr одсешэ, на сеltlщјн, [ajlll. ВојIIС.'Ia, 
студент права, члан l{ПЈ 

ф) Члан I{УЛТУРlIо-просвстноr ОДССIШ Шl сеl{цнјll, Бошндар ЈооаllО
IlItli. студент ПРlша, 'I."'ШН КПЈ 

r) Ч.'1аll ItY.'ltypho-нроспетног одсеl{а lIа сенцнјll, BY'lIlI\. CTcnall, 
студснт прn.пn, члан I{ПЈ 

х) Чдан културно~проспеТНОf ОДССIШ на ССЈtЦијll, Да;о.IЊnIlОnСЮI 
,ЈОIIЦС, студснт ФШlQзоqшјс. Ч.'1"<11I КПЈ 

СIIII (оре IJaIICACIIН npyrollll су ЈllНЩnЈШ'Ш lIа cCII;lIlljn~ln'. 

l:!,. JCYJl"I·YPIlO-ЗАБАВНI1 CEK'I'OI' НА СЕКЦlllАМА 

а) ру"ОIlОДII:ШЦ ссltтора "а ССI{Щlјll, СтсфnНОIJ1I11 враlllСО, студент 

ФШIОЗОФllјс, '1.'1аll ItПЈ 
б) Р;о,.·Н:ОВОДIIШЩ сеитора 111\ сеltЦl!јll, Jltllnl;:oBJlIi ]Јllбуд, СТ)'ДСIIТ 

прnпn, члан КЛЈ 
ц) РУltОIlОДllлац ссltтора "а сеl{ЦIIЈн, I"ЛНtопнl. Марно. студент 

права, '1:1ан КПЈ 
ДI Руltоnоднлац ссltторn. НII ceHЦlIJII, щuтерnц вера, студент прапа, 

'(.'ШН КIЫ 
с) РуltОIIОДЮНЩ ССI{тора "а ССI{Ц!ljIf, Вр"љуш ипан студент прапа, 

'1лаl1 IПЫ 
Фt РУltОПОДН.'Iац CCItTOpa "а cel{IЏfJH, Урошспнl. J\IllJIорад. студеllТ 

еl{оЦО;о.ЈlIје, 'Iлаll КПЈ 
rt РуltОIJОДЩШЦ ссltТОРn' "а сСЈtцијн, СтсфаllОШl1I љубllша, студснт 

arpoHo;o.Jlljc, члан КПЈ 

ЗА ЧЈIАIЮВЕ l{у.лТУРIIО~ЗАБАВНОI CElt'TOPA НА СЕli:IЏfЈЈf: 

а) Јаllll'lсвнlI Боtољуб, '{.'шн I{ПЈ. студент праDl~ 
б) Mapl{OnCItH Ефтlt:\ta, '1лаll КПЈ, студент прапн 
ц) l{есдер С.'lOбодап, '1.'1<111 I{ПЈ, СТУДСIIТ прапа 
д) IIсјаШI{ОIlIIIi ЈКИllојНII, 'l.'Iаll КПЈ, студент аIРОllщщјс 
е) I\1JtЛнl\свнћ Боро, члан ItПЈ, СТУДеllТ ,trРОllо;о.шје 
Фt Брљапа lIаталнја, чmщ ItПЈ, студснт arlJOllo~lJIjc 
r) СИМОIl0DН]' ,Jouo, члан КПЈ, студент arpOJfO:l1l1je 
х) ,Jyrolllll\. .Љубо, '1:1аl, I{ПЈ, студент аЈРОIIО:\IIIЈс 

1;1 СЕКIОI' Н:УJlТУРНО·Уl'lIEТ}lIIЧI{Е ДЕЛАТНОСТII 

PyItOIIOAIIOIllI: 
:1) СеrсдJtиац 1\1)111<111, Ч:Iаll I{ПЈ, студент :1rIIОIlО1\щјс 
(ј) Савиl. МШllшојс, 'I.'Шll I{П,Ј, студснт аrРОllо:.шје 
ц) .ЈоuаИОПllћ ДраТОС.'lап, ЧШI.II ItПЈ, студснт аТРОIIО:'<IIIЈе 
д) :Ш.IIГlIII Јелена, члан К[Ы, студент arpollo~lIIje 
(~) СтојаНО!Ш]1 Војllсл:lII, '1лаll КП.Ј?, ст;о.'ДСIIТ arpolIOl\lIIje 

Ч.'IЩIОIlII CCItTopa: 

а) Шд.IIIIOUСI{И !{оста, 'I:lаll И'nЈ, студент аЈРОlIомијс 
о) ГаПРllјашсвнћ ХаJllзаЈlllја, члан I{ПЈ, студент arpOIIOi\IIIJc 
ц) НIIJ{ОЩIIa ВеЈIШllltр, 'l.'Iаll КПЈ, студент arpOIIOMJlJc 
д) ИIщноuнl. Мllрослаn, члан КПЈ, студент arpOIIOMI!Je 
с) 11{елетср Иllан, члан КПЈ, СТУДсltТ аrроно:'tшјс 
ф) I{ешсљ Мира, чщl.lt КПЈ, студент arp01tOMlljc 
Т) ЛУ·J{ltћ Сава, 'шаl1 КПЈ, cTYneltт аrРОIIО)юrје 
х:) МИТIIII PaA~IIt.'Hl, "'!!Јан Itп,Ј, cTy;:z;ellT аТРОIIОi\шје 
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:! ;о.lссеца 
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2 
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2 
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1-1 ОДСЕI{ ЗА ЛIЈI"JАЦЈЫУ 

PYliOlIOAllOЦlI: 

а) Брајll'l1Il1 О.тlга, Ч!ШII КПЈ, студент фll.'IOЗОфllЈе 

Ч.'НIНОIШ: 

а) ЗоБРОnСltll МJlТНО, '1.'1<1.11 ItПЈ. студснт UlУ~Ill.РСТllа 
б) ДраШIШВllћ АЛCliсаllдар, ЧЈlа11 Кn'Ј, студснт аrРоно:\шЈе 
ц) ВојnОДIII. Ђорђе. 'l.'Iall ItПЈ. студснт аГРОlfо~шје 
;{) ПОnОПIlI. АЛСI{саllдар, ч:нш КПЈ, студснт aгpOIIO~lIIjc 
с} CTa1lKOnllll Боrољуб, '!Лаll I{ПЈ, студснт arJlollo~1Itjc 
ф) IIЮlll. РОliс:шда, члан КПЈ, студснт фllЛОЗОфllЈе 
r) СтаНllсаnљеЩlћ Каја, члан КПЈ, студснт фШIOЗОфllЈс 
х) КРМЦОТllћ Иnltа, члан КПЈ, СТУДСllТ фИЛОЗОфllје 
11) РаДОПlllј ЈеЛlща, 'IJlаll I{ПЈ. студент фlIЛОЗОфlljе 
ј) ДШ\ШТРllјеПIIЈi ltocapa. 'IШIJt КПЈ. студснт aгpOIIO~lIIje 

ЧЛАНОВЈ( КО,}Јl ЋЕ РАДИТИ У ОДСЕЦЈIМА А НИСУ IIНС·}"'}>УI{ТОРIf 

а) ДеJlеПlll. МJfраш, 'I.ЩЩ ltПЈ. студент npana 
б) Радопановпll МИJlСllа, '1.'1аll КПЈ, студент фшtозофнјс 
ц) СтојJlН СпаССlllfја, члан CI{OJ~a, студснт еl(Оllо~шје 
д) ПуР1t1l Всра, 'l1Iаl1 CKO,J~a, студснт (шономJtjе 
е) ЗНМОЊJlll. ГојlЩ, '111:111 СКОЈ-а, студент еltОIfОl\щјс 
ф) Радопиll Стојашш. 'Iлан СКОЈ-а, студент ~IСДIЩlше 
г) ХаЏН~lеХ~ШДОПlllј Мухамед, '1.'lа1l C1tO,J-а, студснт el{01l0n111jc 
х) Пенези]. СпеТJlаllа, '11ШII CKO,I~a, студент фllJlОЗОфllјс 
11) ВеЉОll11}} Олrа, '1.'1<111 Cl{OJ~a, СТУДснт фll!10ЗОфllје 
Ј) ПаllТllli ДраrОМllр, 'ЈШШ CKO,J~n, студент фllЛОЗОфllје 
1» ДУНОIIIIII. Јелсна, члан СКОЈ-а. студент еltОIlЩIllјс 
ЈЈ) Дупња Госпа па, члан CltOJ-а, СТУДСIЈТ фlшозоФнЈе 
:\1) Баl{цlt O,'1ra, члан СКОЈ-а, студснт фll.'IОЗОфllје 
11) ДlIlIшli Војllсmш. чшш CI{OJ-a, СТУдснт фllЛОЗОфllјс 
о) Урошевl, СJlободаюш, 'lЛан СКОЈ-а, студент фИЛОЗОфllЈс 
п) ЋУl{Оllllћ ЈеЛlща. члаll СI{ОЈ-а, СТУдент е"оцо~шје 
р) Муrоша БНССРltа, '1лаll СКОЈ-а, студент ФIIJlозо<)шјс 

15" Р:\ЋОВОДЈ[ОЦJl СТАИIС'!'ItЧltЕ СЛУЖБЕ IIА СЕI{ЦIIЈА1\IА 

а) Мш.;ајлопнћ Мllладшща, 'I1ШII КПЈ, студент еltollО~IIIЈс 
6) Га:ншаЛОПIlЈi Данка, члаll КПЈ, Сђ'ДСIIТ еЈ{О]IО~tllјс 
ц) ПеРОIIIl!l C.t:li{tll, 'I)lаll Ii.IIJ, студснт el{OIlO~ll1je 
д) УЗСJlац РаДМJlла, '!Лан ItПЈ, студент ПРaIНl 
е) БраУ.'lуюr}1 РадопаН. '1.'lall ItIIJ, студснт прrlllа 
ф) БојОВll1i ПаПJlС, члан ItПЈ. студент права 
ГЈ Дапо КрссоЈе, чщш КПЈ, студент прапа 
х) Боrда1fОВl1l1 СофЈЈја, '1Ј1аll I{ПЈ, студент прnва 
11) Itllсшеnнl. JI{lIпltо, члан I{ПЈ, студснт CI{OIlOMlljC 
ј) Јопнl. I\IIIЛОШ, '1.'11111 1{Л,Ј. студент СЈ{ОIlО~lIIје 

ЧЛАНОВИ ОДСЕltА ЗА СТАТИС·l'ИЧI{У СЛУЖБУ: 

а) ФIIJlЈfПОШII. Т~аМIIЛ. 'UШН ItПЈ, СТУДСIIТ прапа 
б) ЖIlПУ."'lОDпli ЈКШlOта, '{ЛПIl I{ПЈ, студент rIраIЩ 
ц) CanHli Всра, члан КП,Ј, СТУДСIIТ НРllпа 
д) Поп ДНlIштар, 'Ј}ЩН ItПЈ, студент права 
с) Ј"'рбllЦ Иван, '1.'1аll ItПЈ, студснт СIШНОl\шЈе 
ф) I\IшъаllОШtli. РадосаIl, ЧJlа1t I{ПЈ, студент CItOJlOMlIje 
r) Голубопн!> Радс, '1ЛIlIl I{ПЈ, студент еЈ{О)lОl\шје 
х) ШтајllСР j\lНРIШ. 'l.!НШ КПЈ, студснт фllЛозофJtjе 
11) Стојаll0ПI1I} Радосап, 'Ј.'ШН ItП,Ј, студеllТ CI{OIlOJl11lJe 
ј) Баби" Светозар, '1.'1аll I{П,Ј, CTYJtCIIT СI{Оilо~шје 

16. I·ЕХНЈРJI\Н CEltPETAPJI IIА СЕКЦII.lЛМi\ 

а) Ашашш 1\Iилан, 'Н!аll КПЈ, студснт прапа 
б) БСРllша Фрања, члан КПЈ, студснт е"Оllо~шје 
ц) СтојЈ{Оllнћ PnAlllltJIa, члан КПЈ, ст;}'ДеIlТ СЈ{оно;о.1IIЈе 
д) j\lнхаlIЛОUlIIi л.убнца, члан l{П,I, студеllТ еlt0llО~1IIје 
с) СТaIlII~ЩРОП Дlflща, '{лан I{ПЈ, студснт eJtOlto~1IIje 
ф) А;'шрrнћ СтоЈашш, каНДJlдат ItПЈ, студеllТ еЈ;:ОllOilшјс 
ТЈ ДI{~ШТРIIЈеПIlIl. Боншо. 'шаll CJ{O.J~'l. студент еl{Оllо~шј(' 

)7, АДI\ПI1ПIСТРАТОРJf НА СЕКЦЊIАМА 

а) [Ћјll}. Слащtа, члан СКОЈ-а, студснт Фllр~lаЦllјс 
(ј) Горубаl1шl. АНJlца, '1лаll CI{OJ~a. студеllТ фаРМIIЦllје 
ц) Петиl, 1КЈlDна, Ч!IIШ КПЈ, члан CKOJ~a, студент фармаЮfје 
д) КалаЊIШ ЕМlI1щја, 'Ш;\Н СКОЈ·а, студент фll.'lОЗОфllје 
е) TOMIIII РадојlШ, члан CI{o.J~a, студснт reoTlOrllJc 
д) Call1lli Нада, 'шаll CKO,J~a, студент права 
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IIl'l~ДАВА"IJI 

пРЕДАI1А ~IJI IIРII 1 JlАВНОМ Ш'l'ЛG;\' 

а) ВеЉНОlщl, ,ЈОЩlll, ч.тнщ I{ПЈ, студент меДIfЦ!ШС 
(',) ВУ'П{ОDJI)I ДРО1rосшш, 'IJНllt КПЈ, СТуДент :trpOII01\l1lJe 
ц) l\1Ј1ХО1IIДОlщli НО1До1, ЧЈШII, }{ПЈ, студеllТ теXlIЈше 
д) ДрО1rн!1 ЛЈубllша, '1.'10111 КПЈ, студент техЮше 
е) J\lнхаЈШlДllја МНХО1јла, Ч1НlII КПЈ, студент ТСХlllше 
ф) ДеJIСDlIl1 Стана, '1.'lан Ј{ПЈ, студсат прапа 
r) РаДУЈlOlщl, МJfлорад. Ч:lан КПЈ, студсцт права 
х) I{рстајlll, РаДltвоје, '111311 КПЈ, студент еНОIIО:IIнје 
11) Б,Ш:t!ЈбаШIfII Џсвад, Ч.'ЈаII КПЈ, СТУдент el{OIlOi'tllIJe 
Ј) ,10IlаПОI1lII. Добросап, 'IЈШн КIЫ, студент еl{О!lОlШlјс 

III'ЕДАВАЧИ ;\' СПЕЦJlЈАЛНШ\1 БI'II[ЛДАI\IА 

а) ТешаllЏIII\ РОСО1llда, '1.'1311 I{ПЈ. СТУдснт ~lеДIЩШlе 
б) ВаСIlл.св"lt 1'ај"о, 'Шо1Н IПIЈ, студент ПР:Ша 
ц) I1IШ1fllеlщЈI Радошш, чmш КПЈ, студснт прапа 
д) ПеТI{овнll ЦПСТI(О, ЧЛо1Н, I{ПЈ, студент nраllа 
t.!) 110ПОВIIII Брашш, '1-'1/:111 1{I1Ј, СТУдент СI(Оllо",шЈс 
ф) I'ttДО1ttОШll1 ДУIШ1ll. 1fЈНЩ I\lН, студент енономнЈе 

:!, ПРЕДАВАЧЈ1 ЗА С'I'IЈУЧНЕ КУРСЕВЕ 

~) ДII:ЩIТРllјСIIIIII :Зора, члан Ii:ПЈ, студент l1етерlще 
о) ЋУНП)1 РIlДIIВОЈе, 'I.'НЩ КПЈ, CTYACJIT nстеРlше 
ц) Замуровнl, Јов!:).н, члан I{ПЈ, студснт lIeTepJlIIC 
д) БасараU:l Петар, 'т.ш КПЈ, студент е"ОIlОЈ\шје 
е) БУДОIIНIII БОРШlOје, Ч.'Ј:lII КП,}, студент еl!:ОПОМllје 

'1. 1>~ЋOBOДIlIIAЦ IС\'РСА ЗА P~ЋOBOДIIOЦE 

:1) ЕРДељ:щ nНТО~IIJР, 'X:lall 1{I1Ј, студент ЮРОIIОЈ\щЈе 

РУКОВОДИЛАЦ I(УРСА ЗА РУI(ОВОДНОЦЕ АЊ-\ЛФАБЕТСI{Ј(Х 
r-ЕЧА.ЈЕВА 

::1) Pajl{OnJfll Љубlflша, '1-'1:111 Ј{ПЈ, студент СНОIIОМllје 
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С-В'ДI:Ш'I'Н БЕоr-РАДСI(оr У}ШВЕРЗJfТЕТА Ј{ОЈИ C~' НАIОI,\ДНО ОДЛБРА'I'JI 

1, РЕДАН:ЦJl.lА .. БОРБЕ" 

;;) i'llJlлеIШО СтојаllОВllћ, студент rrраlЩ, члаll КПЈ 
\1) ПНJlДIIll ДIIМJlТРllјс, студент праrщ, 'IЩI.Н кп,Ј 

IJРЕДЛВАЧЈ! НА СТАТЛСТJfЧКО1\I КУРСУ ПРИ [)ЈАвНОМ ЦИ-АБУ 
а) ВујНI; КОlfстатшt, студент СI{ономиЈе 'ЈЩШ }{ПЈ 
б) 1I0Ј\шrорнli l\IYXCДII~'. Сђ'Дент elCollo",;"je, 'Шо1Н КП., 

:1, РУКОВОДИОЦИ у СПЕЦIIIАЛЈПII\I I3РЈII"АДАМА IlРИ J'"}IABHOi\-l UНАЩ; 

~) Ердел.rш ВIIТОJlШР, студент аtРОIIОl\шје, ЧЛо1Н КП., 
\1) l)ajJ\olIllJI ЉУU1llша, студент (m:ОIlОМllје. 'ШUН КП,Ј 

·Ј, РУЈ{ОВОДЈЮЦII СТР;\'ЧIПIХ I{~'PCEBA 

а) l\!lIросапл.еВIIII CJlaflOMHp, студент теXlЩl{е '1.'1:111 IНЈЈ 
б) 'l'омоппll ntухrфеJll, Студент IlстеРlше ' 

ФОТО~ЦЕНТАI' 

а) МНТНll ЈLуБШIi\, студеН1' EI{BUl, 'щаll Ii:ПЈ 
б) JltЈаТОШII\ Бр.нщн, I~TyдeHT теХ/llше 'I:ЦЩ КПЈ 

ЗА ОБИЛАЗАК ХОРОВА 

Н) Ј(РСТIIII J:\1J1-'IlIпоје, '1!1ан 1100-01 
б) ДуНI)СРСЮI БоЈана, ЧЈШII КЊl 
ц) J:\IЈЈхај!IOПIII. I{ОllстаТIII{, ч:нт CJ(OJ-,L 
д) БаРJlI, Cpf)ali 
е) I1аIJlIДОПУJlОС ДраГОЈ\IIIР, '{:ШН СI{О.Ј-а 

7, I1I>ЕДАDАЧII ЗА СТРУЧIIА IIРЕДАПЛЊА ЗА ДIIЛЕТАII'I'СI{Е 

а) J:\IIIШСЈJIII, РадеШ{Q, студент УмеТЩl'ШС аlщдемцје, нандндат 
б} Попопнll Десаlша, студент фИЛОЗОфJlје, члан HOO~a 

Ј-РУПЕ 

I{П,Ј 

ц) lIаШlllеnllJ, J\IНЛJlца, студент фшIоз(ныlс,' 'IЈЩII КПЈ 
д) СтефЗНlIlшll ОТlIшера, студент IIсторјlЈе :pteTlIocTIf. '1113.1{ КJlЈ 

~08 

1\. Р~ЋОВОДI1ЛАЦ ОДСЕКА ЗА С-ГЛПIСПIКУ НА СЕКЦJlЛt 

а) 11011011111> 11{нвота, студеllТ теХlllШС. ',лан КП,, 

9, ЧЛАНОВИ I{УJIТУРlIO~ЗАБАВIIОГ СЕКТОРА НА СЕКЦ1I.1Н 

а) l)адосаllљеШlli, БраlllШ, студеlIТ Ј\IСДI!Цlше, 'Ј!I~Щ ЈОЈЈ 
i3) IIЛIIII РаДОЈ\ШР. студент техшшс. '1.'1<111 КП.Ј 
ц) ЗдраlЩОIIII}1 А!1еll:саllдар, Сl'удент меДlЩfше, 'fJIIШ I{П,Ј 

111. АДIНЈIlIIIСТРАТОРЈ1 НА СЕЈ{ЦЈЈЈАnIА 

Н) IНаРltовић Теодор, студент аГРОIIОЈ\шје, ЧЮIII КПЈ 
u) БеодраНСЮI Светлана, студент фll.'10ЗОфl!jе, '1:13.11 СI{О,'-а 
ц) МНРКОDllћ Душан, студент ЕI{ВIII, 'l1fан КIIЈ 
д) БраfШОIIНII. Верн, студент IIpal1U, '1.'1/111 I{ПЈ 
е) PaAonallOIl Ката, студент rеолоrllје, 'IЩШ СI{О.Ј-а 
ф) РаДОllНПОDlIЈI 11\IШlta, студент reO]JotllJe, ЧЩlll СI{О.'-а 

(уместо 'I'01l1ll11 РадnЈf(е) 

11, ЧJlАIIОВlI ОДСЕ.I{А ЗА ТАI{Ј:\ПIЧЕЊF.: НА СЕЈ(ЦIIЈН 

:1) T~eJl1I11II11 ЈНухамед, СтУДснт lleTeplIlIC, 'Ј1ШН l{IIJ 
о) Мllлојl~ОUIIII БраlШО, студснт IЈетеРIIIIС, 'шан IОIЈ 
ц) Ј(араНОllСIШ Душан, студент lIетеРНIIС, 'шан КПЈ 
д) Бесаропнll ЗДраlJН:О, студент ~lеДIЩIII!е, 'I.'1ан КП.Ј 

1" РУI{ОВОДIIЛАЦ I{YJl'fYPIIO-ЗАБАВЈЮ[ ОДСЕКА НА СEIС:ЦJl.Ш 

а) I1еРIIII Алеl{саllдар, студент еI(ОIlО~IIIЈе. 'I.'IНII I{П.l 

13 ЧЛАНОВИ СEI{ТОРА ЗА IО'Л-Т'УРНО-УI\ШТIПIЧIО' САМОДIШАТIIОС'I 
НА СEI{ЦИЈJt 

Щ XaTJ{ODlIII 1'IIlIJllща, студецт atpOIIOMJJjC, члан КПЈ 
б) Галиl, Нада, студент меДIЩIШС, члан I{IIЈ 
ц) МlшопаНОDllћ ~КlluаДIШ (умссто СлаД1l1i A.'It.!"CnIfApa) 
д) ТУ:Ј.'1l1ћ С~1IIља (y~JeCTO ]{ЩЩ'IСlщll Вјере), студент lIеТСРlще, '1:1311 Ј{ПЈ 

1-1,. РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА К~·JlТУРНО·Уl\IЕТIIIIЧI(Е СА!НОДЕЛАТJlОСТИ 
НА СЕI{ЦIIЈН 

н) Марта Хусаll. С'tудеllТ JI1СДlЩIЩС, 'I:ЩII КП., 

15 ПРЕДАВАЧЈ1 IIА СЕli:ЦlIlЈ1: 

н) ВУ'НI)I Степан. студент права, '1.':!nП КПЈ 
б) ЈОВnlfовиli БОЩlfдаll, студент 1Il1al1a, '1]1311 ЈНIJ 
ц) Гајllћ Војllслапа, студент праlIn, 'IШЩ КП.Ј 
д) ШllerrаНОПlllt МОјСlfје. студент прапа, члнн Itп.Ј 
е) ЗJlдаllОШСli ЈОСIIП, студснт праца, 'IЈШlt IНIЈ 
ф) ЛЩ{ОПаL{ ВраIllIС1ЩII. студент Jlраllа, члан I\:П,Ј 
r) pY1lJlIi. Драrа, студент прапа, 'шан I(ПЈ 

х) НIШОЛlII\ !\IIIЛопаll, студент теХllшtе, '11111.11 КПЈ 
11) МllлосављеШlћ РаДIIВОје, студент тсхщше. '1113.11 IНЈЈ 
ј) ВујаСlшошt!l. ПСТо1Р. студент тсхшше, '1]13.11 КI1Ј 
Jt) BYI{caIfOnIlII МирослапО1, студеЈЈТ техшше, 'шаll I{IlЈ 
ЈЈ) ЦпеТI{ОЦll1i Ашщ, студент ФаРЈ\шцнје, 'Јлан I{П.Ј 
М) шеllеров Јопан, студент Ј\tеДНЦlше, '11ЈаН IС:П.' 
11) Allte.'IOCltJt 'l'О~IO, студент ЈЈСТСРllllе, Ч.'lаll 1\:п.Ј 
о) КРС~Шllоrllfll. Браlll{О (уместо J01lllHOnJIII .Јопана) 

16, ЧJlАIIOВlI ОДСEltА ЗА С1'ЛТIIСТЈI'IIО' ClI~'lli:GY 

а) KaTlIl1 А:lен:сандар, студснт теХIIIЩС, '1.'1:НI I(JlЈ 
б) !\IаIlIlIШОIlIlII П'шдета, студент теХllш{е, '1mш I{П,Ј 

17. ЧЈIЛНОВИ ОДСEI{А ЗА А[IIТАЦIIЈУ IIА CEKЦJlJAiНA 

а) Да~lјаIlО1lС'Щ Јосип, студеllТ ФIIJIОЗОФJlЈе, 'СЩII IПЈ.Ј 
б) КресоЈО1 СаоО1, CT;YДeJlТ прн!Нt, '1:1;111 }{П., 

- АРХIIВ Jyroc.'IHlJllje, ССОЈ, ФаСЦIIIСlа - 1:i2 
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РЕГИСТАР ИМЕНА 

АБРUМОDJlћ IIlf1tолп 20'1 
Абраr.IОП 8 
Ацеп Ј\IJlР'IС 355; 11 79, 8>1-81. 
Лћlt:ltОDllћ Милаll З4G 
Аџlljа БОЖIIДUР 58 
Адаr.Щ'Ј Фрющ ЗЗО 
AA3.!\IODlIIi Љ: 61 
АЈа11ОDllћ Зиј .... х 278 
АЈТJlћ Предрnr 187, 359 
Ајnаз љубо 204 
АI{ССIlТJlЈспић Влада 137, 225, 221; 11 99 
АлајбеrОDllћ Мустафа 2fН 
Аларrllll. СтоЈашtа 11 207 
Албала :1\1. Лазар 74 
АЛСl{сиl, ДUIШnО 76 
Алеl{СНII. деЈан II 86, 130, но, 148 
Аmщсић Драrаll 11 17, 53 
Алекса Ратко 329, 300 
АЛСI{СIlIi J\lюшЈп 74 
АлсмпЈЈјеUJfti СтеDlЩ 74 
АЛI1lЩЛФJlII. l\IСЈШllДа 222 
АШШUЛфltћ Мустафа 216, 220 
АЛlfкаЛфllћ Фазлlfjа 221, 222 
АШI;\ШIlIi. ДоБРllца 11 131 
АлмозЛlШО ЈОСllф II 165 
АЛМУЛlI Јаша. 224 
Ј\лтар:щ МорlIЦ 19·1 
Алтарац Самуел ЗЗ3 
Лllастасоп Миро 11 132 

Ба61111 Јован Н 
Бабltћ Светозар 60; 11 205, 207 
6116081111 ДоБРllDоЈе 701, ЗЗО 
Ва608ић МII.'1УТЈШ 76 
БаБОUllћ СпасеЩфl - Цlша 181 
Бадљареuпћ PaTOMllp 286, 287, 291 
БаЩШОПllћ IIlшола 74 
БаЈаЛОlшћ Петар 63, 6-1, 225 
БаЈllћ 1\-lllлаll 75 
БајКllћ Чедоnшр 74 
БаЈIШIJ. Велшшр 54, 58 
БаlШllбаШJlћ Џсоад 11 208 
БакаРII)1 ВШЩI1МIlР 305 
Баlшћ ВУКСnl1 76 
Бnюtl. ВојJlСЛUU 25, 58 
БаЮl1!.. Олга II 207 
Балаl\. IIа.ТЈ(О 194, 205 
Балаli Слашш 204 
Бnлта IIбраХIIМ 194 

А 

АIlа.ста.снјеШlћ I'tIIIЛУТЈШ ОЗ 
AlfДPllћ IIпо 70 
АНДРI1)1 BOjll1l 131, 133 
АнгеЛОСК!1 ТОМО U 209 
АНДОIIООllћ ДраГУТIШ 63 
АIIДОllооцћ Властш.шр 74 
Аlll)е.'ШО8Јlћ I'tIllха.IIЛО 348 
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I1раnОР'lстовl1Il ИваJl 76 
Праnlща ДраГlща 192; 11 33 
ПрелеВlI1I РадоЈе 260 
прљеnlIll. Вllшња 297, З08, 309 
Прљевиll д. 285 
IIреЖIfХОП Воранц 26~ 
ПРllБJfliеDlII.i Адам 131 
ПРllбнl.iСВJlћ Браlll{О 11 57 
ПрнбllllCвНI" Светозар 41, 208; 11 170 
ПРllца Огљеll 58: II 144 
Прља Васа 190, З29 
ПРЮЩIlП СJlОUОД:.Ш 119, 210, 225, 236 
Преја BIlДllћ ВУКЈща 11 86 
IIродаНОПlIЈI !'iIШIlща 82, 83 
ПродаНOIшl. Јаща 4l 
ПРОТ!II, БОЖllДар 75 
ПРОТ!ЈЈI ДраГУТIШ 76 
ПРОТII)I !'iIllpjaJla 11 206 
ПРОТ]II. l\-IIIЛОШШ 77 
ПРО'l'JlЈ,~ХЈ1УШН'IIЩ Деса 86 
IIрШII!~ 1IЈ1Јlја 11 166 
ПухаРllћ Радо 362 
ПУРЈЈII Вера 11 207 
ПУРIЈ)' 1\IШlаll 11 180 
Пуснћ ЕугеlЈ 303 
ПУШl{арнlI. Фраљо З03 
ПУШIt!Ш A1fCI{CaHnap 8З 
ПУЗlfli БисеРI!:а 194 
ПУЗIIЈ, JlС}Јет 194 
ПУЗIII, Шефюrја 194, 220 

р 

Р.\Допаllовнћ Љубомир 11 135 
РаДОПЗНОПlll1. l\Iиmща 248 
PanoBaHoBIII, !\IIJJlеlЩ П 20ј 
РаДOlЩ1l0ВIIII MllдlllI 54 
РадоваllовиЈI lltllПltn 11 209 
РаДОВnllОЩlћ Радисав 75, 129 
РпдоваНОПJlћ Радомир - Шиља 1:11, 169 
Радопаl10ПJlli Спетоmш 25, 6З, 64 
l'аДOlЈЈЈЈ. АJlеl{саJIдар 75 
РадовнЈ! Д. З13 
РаДООlIl1 r.'1IfroplIJe 76 
Радовнl, 1'lIJfonpar 351 
Радовнћ ПеТllр 317. 318 
РаДОВIII, Риста 76 
РаДОПllli Радован 241 
РаДОВllћ СтоЈаlШЗ 11 207 
PanYHOOlIl1 ДраГУТJltI 11 20:';: 
РадуловнlI lJiJlпојJlII 297 
РаДУЛОВII)1 драгољуб 184 
РаДУЛОDlIl1 ЈоваJl 201, 202 
РаДУ.'lОЩl1i. 1\llrлорад 11 208 
РаДУJlОlщl1 Љубо!ltllР 76 
РаДУНОПlIl1 Петар 76 
РаДОllанов Ката 11 209 
I'ajllli Л. МШIЗН 75 
РајеВJlI! МИЛОМJlР З~1, 349 
РаДСltll1l Ћуза 11 Ј61 

Рајх Здеllltо Il 127 
Pajll'lIIlI ВлаДlI:llllР 75 
I'l1jI{OBIIJ, Љубшша 11 208 
Рајнощtli С. Веља 76 
РаЈтер Мllлада 186 
l'аlШ!i Бубе 11 61 
Ршшll Воја 11 126 
РаlШI!. l\-IШlаl1 -19 
РаlШIi. Мита 49, 53 
РаЮlћ J\l11Л1Iсап 188 
Раlшћ BlfIIellTlfje 60, 63 
РЈ.ШО'Iевнћ МI1J10рад 360 
РШ<О'Iепић lK. 60, 61 
Раl{опlt)l 1'JlXOMIlP 114 
РаlШОВ Аца 119, 120 
РаlШОDнli Александар 156, 185, 191, 3~7 
РаЦl<опиl, Г:шгорије 11 160 
l'аIШОЩIII. Ј. 62 
РаlШОВJlII Петар 75 
РаЩllli ВJlадltllшр 15 
РаШ0l1il11 J\lШIlща 76 
РатКопцli Петар 112 
РаУ Хајнрих - Itap:1 50 
I'сбац Хасан 200 
РеПlI1l БраlШО :l3З 
Риuар Нво II 113 
РJlбар Иван Н Ј lf15, 12·', 129, 134, 159, 165, 1711, 

179, 195, 197, 2З6, 239, 269, 270, 281, 282, 

СаUЛЈ!li БОЖllдар 75 
СаДIШОВllli. АЈша 11 50 
СалаХОDlIIl ЈУСУФ 195 
СалаХОDlI1I ЗШl.та 220 
СалаМОII Нада заз 
Са:о.ШРЏЈlћ 1\1. 60 
CaMapџнl, Олга 195, 220 
СаНДlIћ Мюшll 333 
СаНТII1Щ АЛфред 330 
CnllTllIIl1 Фрсдо 2·13 
Сарај'щЈI Иво JI 111 
СЈ.\рдеДЈ1Ј11i !\1ИРI{О 226 
СаПlfћ Браllltа 26·1 
CaBII!1 Всра 11 207 
CaBllli Павле 263, 26'1, 267; II 6, 15, 113 
Савнl) Ђорђе 11 95 
СаОIII} Нада II 207 
саПЈlћ КIlРИЛО 225, 276 
Саlшћ 11. Светозар 75 
Саnllћ l\IlIJllшоје 11 206 
Савцl. !\IIIЛllсап II 98 
Caol{oDJI!' Б. IIлија 75 
Ссдлаll )I{ЈIЩШ 132, 16Т, lНО, 192, 196, З59; 

11 З:I 
сефеРОВIIl> Нусрет 195, 215 
СегеДlшац ј\IП:ЩIl 11 206 
CeltYJfll1i Баја JI 109, 110, 11З 
Сеl{у:шll Богосав 75, 318, 330 
С~I{УЛIII, J1cllдopa 11 ]53 
Сслиll Баја 187 
Сс:шll ВОЈО 190, 36З 
Се~lаll 1\IIIхаll11О 75 
сеllнћ ЗаПlfша 333 
СlIлвестер Бора 260 
Сшшll Драго:о.lJlр П 106 
Сlli'lшll Добросав 28·1, 285. 286, 290, 291 
сшшll Душа" 75 
Сшшћ Лаза 227 
CIIi'lJlfIl М. Мllлаll 75 
Сшщl, Миодраг 25'1 
СНi'lшЈi Светозар 75 
СlIl\шtl Влада 75 
СIIМ00l111 Душаll 161, 3З7; 11 89, 90, 92 
CfIi'l10UItIl Је:щсцје 260 
СЮIОЩtll Мирјана 3·17 
Clfi'llOBlIl1 lIСДеЉltо 76 
СщtОllОПJll1 Јово П 206 

1.89, 298, 303, З16, 323, З40, 354, ЗfiО 
Рllбар Ђурица 112 
РlfбеllТРОn ЈоаЮIМ 151 
Рllбшшар Фраља 254 
Рнбшшар Слободан 25б 
Рllбшшар ВлаДIfСJlав 254-259, 261, 281 
РIIСТОВ А. 11 85 
РНСТJlI\ БОЖllдар 275 
!'JICTIIII Јован 51 
Ристиl, Maplto 11 161 
РИСТIIII Пстар 76 
РЈIСТОПlIIi Зорl!а 307 
РобеПllћ lfулетиl, Aill)a 11 З4 
РОГIlЈј Страхюьа З07 
РОЛОПltll ВлаДlfМНр 113 
Рошшо Раша З51 
Ромеll Ролан 29~ 
Ро:о.llllј БОРllпоЈе 113, 115, 236, 2~9, зо~ 
Ро:о.щЈ, Воса 119 
РОЗlIIl'lеlС Рудолф 204 
Рукащmа НlIкола 22З 
РУДllћ Драго 11 206, 209 
Русо Давид 75 
Русо 1I1tCIIl\1 75 
!'УЩIДIIII. J\IlIoApar 63 
РУЖII'11111 Нш{ола :133 
РУЖIf'ЈЈЈIi l'ој!Со 

'С 

СШШЩI!l> страXllња ЗЗ3 
СltреШlll Јован 63, 255 
С.1аЩlћ A.'IeltCallnap 11 209 
СЈЩDltQDJlli MJlonpar 75 
СШШШОDнlI Блаж 208, 209, 213 
Словнli Реља 285; 11 77 
С:о.ШII,l'ЩНtli. С~taШI 111 
С:"!llIл.:lilнi. Ј\IIIЛУТlltI 119, 2114 
СI\1IIљаtшli. Блажо 260 
СI\ШРIIОП l\Iнхаило 267 
С:о.IOДШ1lШ Војин 111, 112 
СоБОDљев А1fСl{саlfдар 11 34, 39 
Соловљеll AJ1cl{cnllJtaJl 11 ј 
СOIшЈi Љубица 267 
СОIСО.'101l1l11 Јордаll 77 
солаРllti Павле 49 
Спахо MeXl\leT 208, 336 
Сn;lЉ 'ТОIIIШ зоз 
СltасцН ДрarоЉУб 6З 
СпаС1l1i Јован 75 
Cnacojenllli Даllllца 11 206 
Спасојевнll ЧеДОl\ШР 75 
СlIllсојеВIII, ВJlаДIIl\ЩР 76 
СпаСОјСВJl1а ЖнвоЈЈIIf 63, 6·1 
Спеllак ЈураЈ 2~3 
СпужеDllћ l\tшщеll 194, 222 
СпужеВlI1I Сташш 201 
СреlшопнЈI Миодраг 15 
СрећlСОПllћ СпеТО.'11t{ 76 
СреМ'ЈСUllll Боrољуб 75 
Cplla 'Борl)с 195 
CPHIII, АНТОlшје 251 
СРНlIll l\IИ.'1lщам i'I1lЈ]ша 25'1 
СрзеllТllli љубllца 347 
СрзеllТlIl1 !\IIIPI{O 43, 81, 116, 196, 231, 252, 

327, З56; II 96, 122, 120, 187 
СрзеЈIТlfЈt Васn 257 
Станн)" Рата 119, 236 
Ст;шцћ РаДIЈвоје JI 165 
Ста:ЫII! 151, 152; II 11, Н 
СтаМВТОllltlt Павле 7ј 
Стnмбо.'шl! петар 320, :129, З30, З54; 11 180 
СТЩ'ltБО.'lllћ Сима 75 
СтамеlШОDlll1 А.'1еl{сандар 350 
Стn:нешtОDII!' Лспа ЗG3 
СтаМСIШОUll1I Љуба 276 
Ста:о.lеlШОfllll, Трајно 82, 269; 11 132 
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СтаНЩЈе1ш11 IIIШОЈШ 55 
CT:i.IIII;\IIIPOIIlll, Аllге:Шlln :що, :!!12 
СтаЩЮl1llli Л.'Iен_саllдар 350 
стnlll{оыII БОl'ољуб 1I 207 
СтаlШОlшl1 Драган 351 
СтаllltОIШ!i Ћорl)е 68, 102, 123, 124, Hi2-1G-1; 

11 :Н, 25, 87 
Стащ{опнli ХаЏII~Јошшn 11 182 
СТ;ЩI{ОDJlII ,Јоnан 75 
СТ\illltОlшl! Мнлоје :151 
СтаШЮIJllћ СШIl1Ша 127, 271i; 11 15 
CTaHII!, АНдllllјlt 76 
CTnllll.'lOUlll1 1IIШО.'lа 15 
СтаlIlI~ШРОn Дюша Il 207 
Стаllll~IЩIOIщll Аllгешша 11 72 
СтаШIС<1l1љеllJfll к.Ца 11 201 
CTIlIllIllIIlII l\III:lорад~Ј\1Шlе 227, 228, :I-Ј!! 
СтаllllшнlI 1\IШlllја 1I 117 
Сташшшl. I)УШ:IIЦа З,Ш 
Ст;шојеl1нll ДраГllllJа 51, 56 
СТnllојеШII, 'Ворlје 6З, 67 
СТ<1110јеШII. станоје 6З, 61, 65, jНi 
СтаllУ:lOпнћ ХРllСТНфОјЈ 7ј 
СтаРI' Марта 11 2115 
CTap'Jenlll, i\1IIЛУТШI З51 
СтефаЦОDlllt АндреЈа 6:1 
СтсфаllОlllf1l Боршюје 75 
СтефаllОflпll Драгољуб 61, 75 
СтсфаllОIшl1 Драга IJ 122 
СтсфаllОllllћ ДУШlща 119, 120, 125 
СТСфаItОnlll1 Драшltо 119 
СтсфаllОll1l1l Јсфта 6З 
СтсфаНОПllll Лаза 11 120 
Стефа1l0lшll љубllша 11 206 
СтсфаI10IЩ}. Маmшш 307 
СтешаНОlIнlI Мllлан 15, 71; 
СТСФnllОnlll, МојСllје З18 
СТСфанorlll!' МОМ'ШlIО 2(;1 
СтефаНОlщћ Панта 15 
Стефаllоnнll Стојан 350 
Стефtl.llОlIнlI 01flIDера 11 208 
СтефJlIIОЈ.шll TItXOMllp 113, 1101 
СтефаllОIшћ Благо.! 11 Н8 
СТСЩl Теодор 11 128 
СТtЩОnll1l Душаll 76 
СТСП:ЩОIШ). IIlшода 213 
СтеШШОПII!' 11. 11 207 
СтепаllОПll1l Вера 258 
CTenallonIjI, ДJllна 258. 25!1 
Стеnаllопнћ Н. 62 
СТСШ.lНОnllli Степ;). 77 
('ТСНIfII Вогоја зз:! 

Шаiiаllац MeX~leд 11 160 
ШаЉН}1 Драгнl, 16 
ШltеРОn1l11 СлоБОДаll З-17 
ШаllТн!i Аденса 198, 216. 219 
ШаllТlllt С~щља 19;; 
Шар;щ J\lIIРНО 11 205 
Шарl1l1 Џe~ICO 221, 222 
lllаТОРОЈ.I Ј\IСТОДllје~lllар.10 11 ни. 1-18, Н9 
ШаШJfЈI ,Јефто 11 111 
Ш!lеlщl, Пера II 107 
ШllеЈПШОЩII, Mojclljc 11 Z.o:., 209 
ШIIСlt:llIOIщll Ј!ОDlща 76 
lUсћероn С:ЩПI{О 55 
llЉерОIJ Јопан 11 2119 
llleronlll\ ЗДСIIIШ 211, З-Ј2 
lUerpT f(IШОЈЩ зоз 

Шен" Спасоја 11 98 
ШСnllћ М. З9 
llIнБСр ,ЈОСIIП 28-1 
llIцЈ,аIlСI'1! ВmlДIIМIII) ј5 
Шllљаli: ;ЖаРI{О ЗЗ-I 
lUЈШУШ ЈОСIlI1 50 
11111111111, Фраљо 202 
IlJI{ерrнщl, СЛОБОЩlll 11 121; 

СтеllOlшl, АIJIIМ Н3; 11 120 
СтеНOIIII!, I{ССНllја 105, НН 
СТIfJIЩIODlIIi Марјан II 50 
СТШЩIllI11 ЕРlfест 2:12 
СТIIШШIIII, Обрен 2010 
CTJItIIOIIIIII Сдобод:ш :1-19 
Стјуарт Џон 50 
СтојаДlIlIОDJfli Ј\IJlлаЈ[ 5-Ј, 55, 56, 128, 129, 

145, Н8, Н9, 150, 15-Ј. 155, 167, 117, 
202, 208, 2О9, 21Ј, 2Н, 221. 2;,1, 275, 
2!Ј9; 11 187, 188 

СтојаДIШОlшl; Мllца1l 11 lЗ5, 185 
СтојаДЦIIОlllfl1 Зага 278 
СтојаllоnнlЈ Драгомир 61, ЗЗ3 
СтојЩНJlшl, Ћорlје 76 
СтојаllОllнћ ,Ј. 60, 1ј} 
Сто.l:ЩОIlIfЈ, Коста 5-1 
СтојаllОlш!i Љ;о.'UОШIР 66 
СтојаllОlшll ;\IШlOра;Ј; 75 
СтојаПОllltll~НсдеЉI~ОIlJlII IInitu 11 :11 
СтоЈ:ШОПIlIl I1ребнсЛаll 75 
Сто,јаПОlllfl, l)аДМII.'In 60, 61 
СтојаllООlIl1 Радосап 11 207 
СтојUllоtщll Р'ЩО:ЩIР 75 
СтојаllОПIl}1 Рај){о 11 205 
Стој:ЩОI1]Ј1I l\lнnос.'l;Ш З50 
Сто 10111011111, СllIIра 16 
СтојаПОlllfl. СтојаlllШ З33 
СтојаllОПllћ Сllетоюш 15 
CTojallonJIll Ву'шо 15 
СтојаIlОI1I1!' Војнсmlll 11 20(; 
стоЈн). Саnа 15 
СтојНJlоnнЈ; }Кнпн.о ј6 
Стојюшщшll Раде 11 137, 138 
СтојН'!II). 'Вон О П 65 
СтојЩI спасеtшЈа JI 207 
CT:tJJ{OnJI!I СтаlllШ 2-18 
СтојНОПll1l РаДШlЛа 11 207 
СтојШlfl. Дамљан 16 
СТОIШ" j\l1f.'1аll 1101 
СТОЮIII Таднја 105, 107, 108 
CT011l01l1l!i ilоБРltпоје 90 
Страјllll ЈелнсаIJета 75 
СтрањаЮlIIнl1 Драгослаll 105 
Стругар 'Ђуро 82, 137, З5:i 
Струјнl. Душа!! 11 '11 
C-гупаЦ МУХамед 195 
Ступарещt}1 Драган 11 137 
Су(јОТIIII Нада 297 
СуиОТlf1l ВојllСЈШD 3Н 
СУТОН МарltО 213 

ш 

IIJIШРО Ј'ојl{О 351 
llIЉНnООСJ{lf Коста 11 20G 
Ш~tal{llli J\IЈШС 297 
ПI~1IIТ ДраГУТl1II 75 
1l10\iajH!1 Паnле 76 
IIJo\iajHII Петар 76 
ШоfiаЈJlI. ВоЈо ЗЗ-Ј 
ШО.'Iаја раДОЩIР з:и 
llIОIfЩIII. Б. 60. l.il 
Шотра pajlto 2-18, 2-I~J 
[lJпараll<l.'I 1'0ша 207 
ШпаЈДЈЈ nlfШfЈа~t 226 
Штајllер ЕГОIl 195 
ШтаЈнер МlIJЩО П 207 
1I1тонср Ото 33~ 
ШТОIi: МllхашlO 75 

144, 
199, 
'2.98, 

llJY.1eJlTIII\ Стјепан 195. 1!11, 19В. 212, 21-1, 
"18 ')"0 "22 

Ш~УЈ~е~;I;НI~ J\IШIСIllI:O 77 
Шуњнlt Миле 19.1 
lIIYIItlll. ПIн!ltУН 212 
Шутпl. деСnJIIШ 2-19 
llIYllai(OIllrll Ћ. 60 
IIIl1аПlIll :\1I1Х:III:111 :151; II 110 

'Гаднl, МIfJlllUоЈе ';!!Iј 
I'ајllli Крста 189; Н 181 
ТаЈССII Ћорt)е 111 
ТаJIIII. А:IIIЈа 112 
Тамбнћ Слободан ]95, 222 
Та1lаСIfЈеn1f11 'Вор};с ЗЗ-I 
TallaeItOnll!, Аllђслltо 319 
-ћшазеlllll, Браllltо 63 
Tallll!\ Паnлс 76 
'I'nponlll. IIпа1l 16 
"ћtСIIII Душаlf 75 
'Гасlll. Ћорl.lе 127 
'ТасltОlшll ДуШltо 278; JI 81 
1"аушаll РnТЈ{О Н15. 222, 228 
'ТеОДОРОПII!\ l\JНЈЈОШ 16 
ТеодоеllЈеnlllј Јю{об 119 
~еОфlfЛОПIЈ11 :Ж_lInорад 11 -11; 
!'eplllt rojlto 76 
Терll!1 МIIJIaIl 76 
ТеРЗlJl1 ЋОIII)с 15 
ТерЗllМСХОПllli JlС!IIСТ 221, 222 
ТеШaIlЏllli. РОI{саllда 11 208 
Теuшll I\tшtoрад 15 
-IеlulIl. ВЈlaдета 2-1 
ТШШН'ШII Лаза 318 
ТОДОРОПIlI. АЛСI,с:t 3~9 
тодорОDlll, Ллеl{сандар 292; 11 7'1,76,77,78 
'I'ОДОРOlIIII, Драгољуб 56 
ТОДОРОnНћ Н:оста 63 
-ТОДОРОПIIII I'IIJfЈа.'шо-I1Ј11ШII 222,228, 2З6, З55; 

JI 113 
ТОДОРОlIнli l\IШlан 55 
Тодоропllll I'IIJlодраI 75 
~ОДОРОПlII. Нlшола~Нltџа 91 
ТОДОРОЬJlII Петар 285, 287, 288, 290, 291, 
29~-293, ЗI)I. 3Н 

"ЈОДОРОnlfll србоЉу(ј ЗЗ.Ј 
I'ОДОРОВlIlI Таднја ЗОi 
ТОДОРОI)СIШ I{РIIСТJlјаl!~1{аРПО11l 11 1::12 
Топа.'101IСIЩ 1I.'1l1ја П 86 
I"оl\tашеllllll Б.'Iажо 76 
-rО~!ашеlll[li 'I'oMa 16 
1-ЩI-ЈаШeIшl, Влада 76 
ТОМIlIl. Драга!! З17 
TO~1I111 ДУШ<l1l 6З, 92 

УДlЩltll Прсдраг 258 
УгрlШОn I1anlle 11 98 
'УltраПlша Раде З21 
УЩ<Оnllћ Сдободан 6, lз. 61 
'УРОШСОIII, Јошш 15 
УРОШСnlfl1 Милорад 11.i; 11 20и 
УрошеПIII. саnа 63, 6ј 

Baryen АДОJlф 5'1 
ВаЈган DIЩ1ll1 lJ 205 
Најс Браца 11 45 
Ваден Јосиф 74 
Baclfl, Драrиша 63, lЗ3 
ВnСIf!' МII.10је 269, 210 
ВаснII I'IIlfро;r.уб 162, Ј50, 211, З06, ЗI-I; JI 

97, 101 
Васи" Ненад 195, 202, 205, 218, 222 
ВаСlI1I Предраг 195, 197, 205, 209, 218, 222 
DаСIIЛl1ћ ЈУJIlЈја 297 
ВаСJlШll1 Остојn 285, 2~17 
ВаСНЉСО Душаll 11 90 
Васцљсннll I{оста 56, 62 
ВаСllљеlllll. Мllодраг 258 
ВаСlfљеПllћ 1'IiXO:l-1Jlр~1'I(I(а 11 
Berap БраllНО 223 

т 

'1'о~tJll. I-ојl{О 105, 107 
То~шll Љуба 16 
I"o!'tlllt, lИlI,111110је 114 
Томиli МIIРI{О 119, 2З6 
'I"ОЩI)i Нада 278 
-То!'tшll 11, Мнхаило 75 
'{'OMIII, РадоЈIЩ 11 207, 209 
TOMIIII СlIаlШО 186, З11 
To!'tlOnlll. БУДЮ1JlР 11 ,.15 
ТО~IОПlfћ Myxдpe~1 11 208 
'Томопиll рдјl{О 11 11, зз, З6 
ТО!'tlОПН)1 ВуltаДli!l 16 
ТОПn.'!Оnllll МJlлан 75 
Топа.'10llllll МН.'1нца 169 
'I"опаЈIОПI1II }Itlfl]l{o 169, 35!! 
ТопаЛОIlнli. 1\IШIQрад 186 
TOTIII, С. БОШIlД.1Р ј5 
Тnшнћ Васо 197, '2.04 
~ОllЩОШlћ Јола 16 
'I'pajl{oIlIfII БОЖJfдар 75 
'ђЈајttОПlllt I{оста 76 
TpaJl{oDHIi БраШfслаll 76 
ТреБОnlfl\ хајро 200, 202 
'I'РГОn'fеlшll Љубщша 66 
-t-rшф'\.'ц;tц Т1f1аго~шр 16 
'1'РIIФУllац i\IЩIОШ 39, 6З, {Н, 66 
'I'РlIфУII<1Ц РnДЩlOје ј6 
"1'РliфУIIОDII!1 МllnJlDоЈе~Мшuа 11, 208 
ТРllоле Елза 11 12 
'ђIЮlер~нНI ДИМlIтрије 11 18ј 
'fРНСIЩ С.'1nIlЧО 11 З4 
'1'pelll. I\IlfЛllDоје 66 
"I'PHHII Нада П ~7 
Трудиl, МII1ЈеIШО 
ТУДIIЈI БllаЈ(I(О 15 
ТУЦОПII!' ДII~штрнје 13, 5З, 56, 80, З1О, З:i9; 

II 120 
1"У;ШIII Бееnолод 251 
'I)'IHHblHIIIII ИпаНltu 1:11. 11)9 
ТуrШЉnЈfIIН Ј\11f1l0Ш 16!! 
ТУРУДllћ I\IнлеШtО 63 
Т-ута Брано 195 
'l"УЗЛlfl, слободан 112, 11:1, lИ, 242, 2-1:1, 

2-16 
Тузлн!I С~lIIља JI 92, !J.I 

у 

УрошеIJIII~ СлободаЈша 11 201 
Yclt01tonllli ЋорlНЈје 11 59 
YCI{OI{OIllfli С.'10бодан З-17 
Yna1Jllli Бата 273 
Yna.'!If!1 Р. 60, 61 
Узе1lац БраlШО JI 205 
УЗ)'IIО1щll fllЩОЈЩ 281 

в 

Bepron,," МIfОДрдг :109, ЗI0, ЗIЗ 
ВеlЈ11ЧICОIJIII, Н. lШ 

ВеJJil'ШОllI1ll Драr-УТШI 76 
Вt~ЛII~IOJlОllllћ МОМ'I1IЛО З-ИЈ 
Вељltоnц!! Јоnаll П 208 
Весе.'! ОТО 3П 
Верннlt ЕЈIЗU 222 
ВеееЩШОIl Јопаll П lН 
ВесеЩШОD Сташ{а П 26 
ВссеЩШОnJlli ДраГОС.ТЩII Н 
ВесеШfНОПIf!\ МШlојс Н 
ВеШОlIнJI Драr-щца 76 
Весниl, ЉУUJlШn 11 17 
ВССI\Оllпll 1Inаll 75 
ВJfдаlШПlfћ DеЉI\О З13; JI '16, 60 
Пнщшопнll ВIIТО~ШР 297 

22.5 



DндtШОПНII. Мата 317 
В1IдаНОПllћ Дарl{О 111 
ВИДII!! ДоБРllDојс 292; 11 86 
вшщср Вјсчсслап 210, 211 
вшшпср Вук 152 
ВlIJlтсрхалтср ВII.'ШО 257, 258 
ВнторОDll1i АЛСItС:ШДар З51 
ВIIТОРОIlIII, КрllJша 278 
DlIторОШlћ 1\IIIJICT,t 278, З.\9 
BIITOpOIlJlI, J\IНрос.rщп 257 
DJlШЈtli ДУIШШ п 72 
ВIIUШIIСЮI А. З. 1I 10 
ВJlајl{ОПIII, фЦЛШI З5о1 
ВтlХ011111\ Душан З2!1 
DлаХОПJII. Праlll(О Il 109. 110 
В!Јахоппl~ ВСЉ1(0 225, 227, 228, 2З5, З18, З22, :ИО, 

З55; 11 'Ј5, 110 
ВJIаllllIЩ !\IШШII 56 
В:I:ШIIШ:Ш!\ ТНХО~IIIJI 60, бl 
НОГСЩIIЩ ДОJIфС 267 
IlојIlIlОПII!1 11. 204 
DојПОДIII. Ђорђе Н 207 
Вој110дl111 110110 75 
Dощ{сР ЈНРЩII 217, 2111 
ВраIШОПII!, Душан 74 
ВраllllЦl{Н Прсдраг 11 IН 
Нрбllца Дорl)lIIl:t~Ћшш 2018 
ВпБJlца J'l.tIIPI{O 75 
ВрсбаJIОП ПОШI\О 11 90, 91 
ВребаJIОII Гyцoњa~Bcpa :1<16, :И7; 11 91 
IlУ'Шћ l'адnнf.'IО 74 
НУЧllћспнlI ДрагоЈло н 
DY'lIl!\CII1II. ДllЩlтрцјс ЈЈ 73, 74, ,i' 
Dyl\.JIIH~I1I1Ii lКНDI{О јб 

DУ'lIlЩfћ U:ШДIIМliр З'Ј8 
U~"JIIIШћ Пстар З·18 
ВУ'щll Стеllац 11 209 
UУ'ШОВН!I Адснсандар З·Ј8 
IlУ'ШОIlIlIi Б.'1агојс 74 
ВУ'ЩОПllћ ДраГОСJIап 76: tI 208 
В~"ШОIШ!. Ћllщt П 205 

заХЈtрJl)1 ЧСДОМII» 307 
ЗахаРlIll. Зора 30ј 
за:\tУРОIlIlIi Јован 11 208 
ЗЩЈаIlICОЩlћ ЛЈIСЈ{саIlДtl.р ј.ј i 11 20и 

ЗДР3I11Шlшћ :ЖЈшоЈЈШ н '16 
ЗдраlJl{ОIlнl1 i\l)lодраг 3;iO 
ЗСIJС(Ш!i '1\ Пl 
3СICОПllIi В. 61 
3еНОIl1II. ДраГУТJlН 11 201 
ЗСЉ]{ОIlнII ВеЉI{О 355 
Зндаllt1lСt{ ЈОСllф 11 202, 2ЩЈ 
ЗН~НЈЉlfli ГојЈ{(Ј IJ 207 

)КаIШОЩII. Д. 60 
)!{С.'1ТСР IIПnll 1I 20Б 
]f\:еПllllа сон:ода 333 
lЈ{ешша СОl\О II 109 
]f{ЈЩIIIШ 1\IШШl\ 11 93, 1IН 
:Жнгнћ .Јслсна Н 206 
)!{Iшшli ПУIIIШЩ 241 
)!{IШC]lli То:о.lаш 329; JI ]ј0, lј9, 18:1, 18~ 
]f{IIШIlII 1\IатЩа 7П 
]f{Юlшl. ВСЈЫ(О 76 
l!{II:11шl. lIаllЛС 76 
lI(IIJIi:OIIJlII ј\Јllханло 347 
)Ј{НIIаДlllfOlIllI. Андра 74 
l!{ШЩдlIllQlшl. Драгутин 75 
)1{llIIuIl'leIIIII. Драгољуб ј·1 
;;'КШl<ll1'IСIlull l\Iнхащtо 'Н 
l!{lшаIlОIlцl, БраlШО 76 

DУ'I1{Оlщl. МЈЈХ:III!10 5Б 
DУЧltОIIIII. I\IJI.'IOlIЩI 61 
В;ГШОIIJlII I\IIJ.!IОШ 5& 
ВУ'ЩОD1lћ Ншrо З29 
llУ'ШОIIIII. Предраг 278 
ОУ'I]{ОIIIIIl Dojllc1iall 217 
ВУ'IО Л:tСI,СUllдаJl 11 Н3, на 
ВУ'IО НIШО.'1t1. 56 
Byjallollllli JlIII\о:I:I 181, 23:1; JI шо 
вуЈаСJlНОIJIII. 'l'одор 2Б8, 269, 2јl 
ВујаСЈIIIОIJIII\ lIетар 11 20::1 
ВуЈспнli. ПаП.'IС 6;1 
вуЈнl1 I\IlIxaJ.'Io 53, 5~, 226 
нуЈIII. i\lmtl{a 52, 226 
вујlll. H:O!lCTaIlTIIII JI 208 
Вујllll~СеД:I;Ш БJlШ!l{О 11 ЈИ 
пујl{ОПIIII СDСТllслаD 157, 259 
llујЈшощli. НЈщо.,а 320 
вујошеПll1l Јощш 351 
DуЈОШСlilI1I. РадоЈс ::17 
ВујО1l1l11 ИЛllја 308 
вујОllнlI С.'IаIJl{О 1[15 
вујовн). СllаllоЈЮ1 19ij 
ВУI{'IСШII. I(ш,ол3. 76 
RУЮlllеlllll. PaTI(O 277, :!78 
UУЮРIСПllћ Cana 76 
ВУlшl\еПlII. Вссешщ Н 
BYI{MaIlOIIIlll СDСТОЗПР~ТС:о.шо 15!ј, 354; 11 12:1 
ВУIШDи!l Гојно 205 
ВУlшnиl. ЋОрђс п 61 
ВУНОПlII. ЈnГош 11 128 
nYl\oIlIIl\. МЮlOрt\ц 316. З17, 320; 11 lБ6, 20ј 
ПУЈ\ОПlIIt РадOl13.Н ј4; 11 113 
П~ЂОIIJII\ МИJIспа З5'Ј; Н 113 
DyltoBJfIl. BIIA3.lt 75 
8;'1'1(011111. ЗЈIaТIШ 20~ 
BYI{CalfoIlIII. Мllрослана 11 209 
Путfl. НIIКОЛn :19, 40, 63. П6 
Вуњш\ ДеСnJIIШ 112 
DУШЈЈОIIII!1 IIПО fI 126, 128 

3 

З.'ЈатаIlОllнiI ПС,'III~ШР :liiO 
З~lаlf" ,Јоснф 111 
зобеРОIlСЮf 1\IIIТI(0 203 
ЗОГОIlIIII Рnдопаll 353; 11 12, 11;1 
ЗОГОIlIfII БОЖllДа]l 32ј, ;129 
З0.'lа Е:'IIIЛ 212 
30llСНфСJIС Јозсф ·19 
30]lиl. Jfлнја 75 
ЗОРlfl. CIICTO:la]l вз 
зубер Маја 222, 22З 
ЗрсљаНIIН }Kapl\o~:'t"'1n 11 110 

ж 

lКIШIШOlщl. '{'ома вз, 65, Б(ј 
ЈКIIЩ{Oiшll БШlгојс З07, З08, 309 
:ЖШII{ОПII!. Пстар II 120, lј·Ј 
јКНПI{ОВIIII Ј3.IШО 74 
;;'КШЩОlIнll. НИКО.'lа З51 
lКIIIII\ОПIIЈ. РаД:'IШlа Il 1(ј2 
lI\:IIВIШШЉ Ср СТС Н 3~O, З51; Н 125 
)I{IIIШOiIll!1 Стојан 350 
lКНПУЛОПll11 lKllnoTa 11 207 
jI{угпl1 СтојШI З~О, :141 
Жуrнli ТРllфУII ј6 
lI{yrlll. ВЈIUДЮIIII) 260, 261 
)I{ујСllllћ Б~'ДIШIШ 76 
ЩуЈСDlII. ЈОIlаll З!I. 67 
яtујОПIlI, J\llf.''ШJI 261 
;;.КуЈОIllII, Сретеll 290, 296 
;;.1{YPIII\ PnTomlp Н 112 

РЕГИСТАР СКРАЋЕПlЩА 

КПЈ - Ком;о,'lIIlСТЈl'1lШ паРТllја ,fуrОС:НШllјс 

СI{Ј - Савсз ItOMyJlltcTa Јуrослаllllјс 
:'о'Ј\: CI{ - УШIDСJlЗIIТСТСI\Н I\о:о.штет С:llIсза I{О;'tIУШIста 

НК I{ПЈ - ЦСlIтращпt ItOlllJlTCT KO:HYIlHCTII'1I{e паРТllјс Ј)'гослаПllјс 
IК СК Бсограда _ IJlаДСIШ I{ОМIIТСТ СаIlеза 1,0MYllllcTn Бсоrрадn 

СР - СОЦIIЈа:IltСТJI'lна рспубщща 

ЛВНОЈ _ АIIТllфаШЈIСТJI'Ilto I1еl,с lIарОДНОl' ОС;ЈобоlјСЊOl ,Југосд;шн.iс 

ССДС - СРПСltа ссља'ша Ac:o.IOI'JlaTcKa СТРOllша 

АОСС:'о' _ АЮЏfOJIII одбор СТУДСIIТСIШХ СТРУ'IIIЈ1Х .Удружсња 

ЦА'!' _ цснтрална аЮЩе"IСЈ>а трпеза 

ЕI{ ВШ _ Еltоно:о.IСI{о~l\о:о.lсрЦIIЈаJl1Iа IIIICOI":! ШI;:о,·,а 

,ЈНА - Ј~'rОСЛОПСIlСЈ{а народна ll.II:о.шЈа 

ОРНАС _ ОрrаllJlзаЦllја !laЦЦОIЩЛilIlХ CT~Ћella'l'a 

УСО - :\-'јСДllњеllа СТУДСI11'СЈ{а О:'I.'li\Дlfllа 

Б~' _ БсограДСЮI УНИDеРЗ1lТСТ 

ХСС - хрваТСIШ ссља'1IШ СТР'ШН:t 

OcnI' - ОДбор СТ'у;~еIlТСIШХ ПО.'1I1Тll'ШI!Х ГРУIJ;I. 

СРЈЈАО - СРНСI{а lIаЦIIОIШЮIСТIIЧЩI О,\I.'1аДIIЩI 

ОРЈУIIА - Оргаlшзаlщја ЈУГОСЛО[ЈСIIСIЩХ ЩЩIIОllа.'lllст;t 

I(П СССР-а - КО~IУIIIIСТЈI'!]{;l IlapTII.!a CCCP~a 

!\II{ КП МеСlI1I "О~IJIТСТ КО"IУIIIIСТII'ШС паРТllјс 
УРС _ УЈСДIIЊСIIII Jlа;ЏШЧЮI CfIIl;!.lIl"aTII 
НДХ - lIсзаllllСIШ дрщапа X)JIIaTClia 
ЦУСТ _ Централно УДJlужељс с'судеllата теХЈllШС 

:'У"СМЕТ _ :'о'дружсњс студсната .\1аШJIIIСТIlа 11 е:IСI{ТJlОТСХIIIЩС 

"'CIET - УдрущеJi>С студената rраl)еШЩСI{С теХIIIШС 

;\о'СТ Удрущсљс студсната ТСХIIО:ЈОЕlfјс 

'"'СА - УДJlУЩСЊС СТУДСН:lта apXIITCItType 
НОБ _ lIаРОДllооС:lоБОДII:lJl'IIШ бщ)ба 

ЦОФ - ЦСIIТј}а:lIl11 o;ti:iop I~T~ ;џmаТ:1 ФIt:IO:ЈОфСН:о[ Фаi{УЛТСТJl 

,[,\IIJ~·[ - 'Гс.,СГР;IФСII:а аГСIl1Џlја нове ,I:\'l'OC.:Hlillljc 
НОII _ lIаРОДIIООС:lOБО;\JI!Ш'IIШ 110ltрст 

IЦ'Т фраIlЦУСI;Д СJIIIДlша:1II3 ц{'нтра:lа 

,ЈНС _ ЈУГОСЛОIIСllсн:а наЦIIОIIII.'lll:l СТРПIIIШ 

,ЈРЗ - ЈУГОСЛОВСНСIШ Р:l.Дlша:IIШ за IСДIЩIЩ 

РСI\: _ "С:ЈОиода" - I'IIДIIJl'IЮI I:IIOPTCIi.1I 1{.'lуб "С:lOбода" 

К"'СII - KY .. 11'YJlIНI удрушсњс студt~lIаl'а паЦllфltста 

){Оll - I{O:'IYIlIfCTJ1'IIi:i1 О;\!.,:lДIШСiШ IШТСРIIЩllI0Ilа:Нt 

1I0Р - lIаРОДIlООС,10БО.'Џ!:lаЧНII рат 

ПК _ ПартJtjСIШ НЮllпет 

,JIIO<l' - JYfOC!!OIlCIICIHI IllIрОДIIООI~·lC)БО;\II.'!а'll{If фронт 

15' 

..., 
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-------џ---------_. 

АСJlОС - АIIТIIФnЈШfСТII'IЮl С!'УII1lIТIIШ\ lIаРОДIIОГ ОС.t:!обођењD. СрбнЈс 
НОВ - НаРОД1l00СЈlоБОДII.'liI'"Ш 11ОјСIШ 

110«1> - IfаРОДllоослоБОДIIЈНI.'1IШ фронт 

ФНРЈ - ФедсраТIIDП:1 НаРОДIЩ РСПУUJlIl1Ш ,ЈУГОС"lащrја 

ИБ - JltнllоР~tбllРО 

ДФЈ - Дсмоltрnтсн:а ФеДСРIlТllllшt .1УГОС:I<1lщја 

HP - Народна рспубшшn. 

ЦК СltП(Б) - ЦСllтра •• 1t1l ItО3111тет сnссаnСЗIIС ЈН};lIУIIIIСТII'ШС nаРТllјс (iiОЉl1lСIlI1lШ! 
СКОЈ - Сапез I(O;'lrYIIJlCTa О;\I:I<llIIЩС lУГ()('ЈННJlfјс 

IIСО - Народна студентеlЩ ОМ:ЩДlша 

ПК I{ПЈ - Пон:рајllllСIOl liOMIITeT Н:ОМУIIIIСТIIЧI{С ШI.РтнЈс ,ЈУГОС.'l:llщЈс 
ОЗНА - ОргаllllЗ1НщЈа :::щ :НI111ТЦТУ Iшрода 

МК I{ПЈ - М~СЈIII "07lIllTCT KOMYIIIICTJ('JlH~ партије ,ЈУГОС:Шlщјс 
МАНУ - !\-I,ШСДОIIСIШ аltаДСМIIЈа 1Н1)Ђ:а 11 YMCTHOCТlI 

БРЛ(I\J - БугареlШ раДlIJl'IШI. Пllртија (Н:О:'IУIщста) 

1I0n'Ј - lIаРОДI!ООС:l0UОдll.'Ј:I."Щn 1I0ЈСН;:1 ,ЈУГОС:I<ншјс 

ПОЈ - НnРТJlЗ:ШСIOI ОдIНЩIf JYHIC;lnlllijc 

ЈАI{ - ЈУГОС:lOflСIIСI{Ј1 аЮ1ДС~IСЮI Н::lуб 

~'PO - УЈСД1IЊЩЩ РСIЈО.'IУЦlIOlшрIШ о:.rmlДШIa 

I{ОСТУФРА - I{ЩIУIIIIСТJI'IЩ!. СТУДСНТСI{<1 фраЮШја 
дсзд - Држаll1Щ СУД за јUЩТНТУ ДРЩ<1I1С 

АН ЦИ: СКЈ - Арюш ПРСДССДlfнштпа ЦИ; СI{,l 

АJlРПС - АРХНII IIIiСТIIТУТО, раДIlI1'1НОГ IIOltpCTa Срuије 
ПIОО - I.''Ш11I11f IInрОДIIООС.'IОUОДlt.1а'II'" одбор 

111:100 - JI:ШРIU1111 lIapoiIHooC.l0uOJtllja'IKII одбор 
СНВ - Cnllc:1II0 Н:II1РПIIIО Helle 

РЕГИСТАР ОРГАНИЗАЦИЈА 

Са!Јез "О:'IУllJIста ЈУГОС:Шllllје 

КОJl1УlIllСТlI'ша паРТIfЈn JYГOCJНlIJнje 

СОЦllјаЛJfСТII'IIЩ раДНII'IIШ Щ1РТllја Jyt't)c,:lallllje (ltO:'IYHIICTaj 

I{дуб студсната I(ЩIIУШfста 

УIШflСР:IIIТСТСЮI I(О:'ПIТСТ Саllсза !\O:'IYIIIICTa 
~'IIIЦlеРЗIIТСТСЮI I{ОМIIТСТ KO~fYIIIICTII'II"~ партије 

СН,ОЈ - СаflСЗ ICО:'IУIЩСТII'ще ОМ.'Шllllllе .ЈУГОСШНIIIЈс 
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