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Руске кафане и музичари  
међуратног Београда*

Апстракт: Београд се у периоду између два светска рата развијао 
и ширио, а културни живот града био је у сталном успону. Једна од 
карактеристика међуратне југословенске престонице о којој су писали 
чак европски путописци и инострана штампа биле су кафане и ноћни 
живот града. Значајну улогу у тој забави имали су руски емигранти који 
су након Октобарске револуције 1917. напустили своју домовину и нашли 
се у новој средини. У овом раду биће речи о руским кафанама и ресто-
ранима међуратног Београда као институцијама које су мало познате 
у националној историографији, као и формама популарног музицирања 
које је стигло са Русима: руској циганској романси и хоровима балалајки.

Кључне речи: руска емиграција, међуратни Београд, кафана, ресторан, 
Казбек, руска циганска романса, балалајка, Јанчевецка.

Установе за испијање пића  
у српској и руској традицији

Установе у којима се конзумира алкохолно пиће у словенским земљама 
имају дугу традицију и још од XIX века привлаче пажњу истраживача. На тра-
гове о крчмама наилазимо код Јужних Словена, Чеха, Пољака, Литванаца (та-
дашња Жемајтија), прибалтичких и новгородских Словена и у Кијевској Русији 

∗ Овај рад је настао у оквиру научноистраживачке организације (НИО) Музиколошки 
институт САНУ, коју финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе 
Републике Србије (РС-200176).
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још у XI веку.1 Њен назив, такође, има врло сличан облик у већини словенских 
језика: на бугарском је то „кръчма“, на српском „крчма“, на хрватском и чеш-
ком „krčma“, на пољском „karczma“, на руском „корчма“. Њихова намена није 
била искључиво везана за алкохол и разоноду, већ су то била места окупљања, 
одлука или објава нових владарских указа. Занимљиво је да се и други „пре-
ломни“ тренутак у историји конзумирања пића у српским и руским земљама 
догодио у пар деценија разлике. Наиме, прва кафана у Београду отворена је 
1522. године.2 Било је то само годину дана након пада Београда (1521) под тур-
ску власт на чијем челу се налазио султан Сулејман Величанствени. Истина, у 
првим кафанама (од турског kahvehana) на овим просторима које су по пореклу 
несумњиво биле муслиманске, конзумирали су се искључиво кафа и наргиле, 
док је алкохол био забрањен. У прво време је то била кључна разлика између 
кафана и крчми.3 Из тога можемо извести очигледан закључак, а то је да се оно 
што данас имамо у виду када спомињемо кафане разликује од онога што је та 
друштвена институција представљала у својим почецима.

Око 1555. године је руски цар Иван Грозни у Москви увео државни моно-
пол на производњу и продају јаког алкохола, те су почела да стижу наређења 
да прекрате продају пића у крчмама и отворе такозване „цареве кабаке“ (на 
руском царевы кабаки).4 Етимологија речи „кабак“ још увек није утврђена и 
две главне претпоставке говоре о немачком или татарском пореклу.5 „Кабак“ 
као институција одговара српској кафани XIX и прве половине XX века. У 
том периоду, а посебно на размеђи векова, кафане су у српском друштву биле 
значајан део, а према мишљењу књижевника Бранислава Нушића и „једини 
израз“ јавног живота у Србији.6 Историчарка Дубравка Стојановић означила је 
кафане као „први демократски простор“ у ком су сви били једнаки без обзира 
на друштвене, културне и политичке разлике.7 

1 Иван Прыжов, История кабаков в России в связи с историей русского народа, (Санкт-Пе-
тербург–Москва: Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1868), 29.

2 Видоје Голубовић, „О настанку и називима механа и кафана старог Београда“, Теме: 
часопис за друштвену теорију и праксу 3 (2010), 996.

3 Александар Фотић, „(Не)спорно уживање: појава кафе и дувана“, Приватни живот у 
српским земљама у освит модерног доба, приредио Александар Фотић, (Београд: Clio, 2005), 270.

4 Прыжов, История кабаков в России в связи с историей русского народа, 49–50.
5 Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка. В 4 т., т. 2 (Е–Муж), перевод и 

дополнение Олег Николаевич Трубачёва, 2-е изд, (Москва: Прогресс, 1986), 148; Прыжов, Исто-
рия кабаков в России в связи с историей русского народа, 49; Игорь Георгиевич Добродомов, 
„Из истории изучения тюркизмов русского языка“, Тюркологический сборник 1977, (Москва: 
Наука, 1981), 93.

6 Бранислав Нушић, Стари Београд (из полупрошлости), (Београд: Просвета, 1984), 57.
7 Дубравка Стојановић, Калдрма и асфалт: урбанизација и европеизација Београда 1890–

1914, (Београд: Удружење за друштвену историју, 2017), 265. 
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О значају установа за конзумирање пића уопште сведочи мноштво термина 
који се неретко користе као синоними, иако њихове семантичке нијансе нису 
случајне и упућују на угоститељске објекте различитих карактеристика. Док у 
малопре споменутом периоду у српском језику најчешће наилазимо на термине 
„кафана“, „механа“ и „гостионица“, у Русији су то били „кабаки“, „ресторани“ 
и „трактири“8 и познато је да је у њима музика свирала већ почетком XIX века. 
Повећање њиховог броја у Русији у последњим деценијама XIX века дугује 
великим реформама цара Александра II које су допринеле економском расту 
и урбанизацији земље. Карактерисали су их наступи руских хорова, певачица 
уз пратњу гитаре или друкчијих ансамбала који су изводили старе руске и ци-
ганске романсе, али и дела класичне музике.9 Из аспекта музичког програма 
треба разликовати праксу у Русији и Србији, будући да су се у српској средини 
концерти класичне музике изводили у кафанама или хотелима искључиво због 
недостатка адекватног концертног простора.

Рускe кафане или српске кафане са руском музиком?

Последњих двадесетак година у националној историографији приметно 
је интересовање за институцију кафане као значајног сегмента развоја српског 
друштва. Та истраживања дала су низ радова, те зборника и монографија, али 
делатност Руса на том пољу је била и остала ван видокруга.10 Због тога драго-
цене материјале за проучавање те теме пружају архивска и мемоарска грађа, 
као и српска и посебно емигрантска периодика. Мемоарски написи о Београду 
између два светска рата спомињу тек понеки руски ресторан, и то најчешће 

8 Реч „трактир“ појављује се у руском језику у време владавине Петра Великог (1672–1725). 
Није познато из ког језика је преузет тај термин, а разни лингвисти га повезују са пољским 
(traktierna, traktier), немачким (Traktierer, traktieren), француским (traiteur), шведским (traktör), 
холандским (trakteren) и италијанским (trattoría). Претпоставља се да реч потиче од латинског 
„tractāre“ – привлачити, спремати, дискутовати. Павел Яковлевич Черных, Историко-этимо-
логический словарь современного русского языка. В 2 т, т. 2 (панцирь–ящур), (Москва: Русский 
язык, 1999), 256; Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка. В 4 т., т. 4 (T– Ящур), 
перевод и дополнение Олег Николаевич Трубачёва, 2-е изд, (Москва: Прогресс, 1987), 93.

9 Ира Федоровна Петровская, „Рестораны и трактиры“, Музыкальный Петербург, 1801–1917: 
Энциклопедический словарь-исследование, т. 11, кн. 2 (М–Я), (Санкт-Петербург: Композитор, 
2010), 265–268. 

10 Милена Станојевић, Институција кафане и развој модерног друштва, (дипломски рад, 
Филозофски факултет, Одељење за социологију, Београд, 2009); Драгољуб Б. Ђорђевић (прир.) 
Кафанологија, (Београд: Службени гласник, 2012); Стојановић, Калдрма и асфалт: урбанизација 
и европеизација Београда 1890–1914, 265–277; Борис Белингар, Бошко Мијатовић, Илустрована 
историја београдских кафана. Од Турског хана до Аеро клуба, (Београд: Архипелаг, 2018); Ма-
рија Думнић Вилотијевић, Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији, (Београд: 
Чигоја–Музиколошки институт, 2019); Видоје Голубовић, Механе и кафане старог Београда, 
(Београд: Лагуна, 2019). Наведени списак представља само избор литературе. 
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„Руску семију“ / „Руску лиру“ и „Казбек“.11 Премда је тешко тврдити колико је 
било руских ресторана у међуратном Београду, знамо да су почетком тридесе-
тих година радила три велика ресторана и преко тридесет разноврсних руских 
кантина и бифеа.12

Кућа са малом баштом у којој се налазила кафана „Кезбек“. 
Фотографија преузета са интернета.

Када говоримо о руским кафанама, прво би требало дефинисати да ли под 
тиме подразумевамо кафане чији су власници били Руси или оне у којима су 
већином Руси били гости или, пак, кафане које су имале руску оријентацију у 
смислу да су неговале руску музику? На то питање је тешко одговорити, зато 
што су се власници често мењали, о публици немамо опипљиве податке, руска 
кухиња је постала врло популарна, а и руски музичари били су веома популарни 
и у српској средини. Иако то није прецизан и поуздан начин за њихово класифи-
ковање, као руске кафане бисмо означили оне на које смо наилазили у емигрант-
ској периодици будући да су Руси живели као „друштво у друштву.“ Почетком 
1924. године је Константин Шумски, сарадник уметничке рубрике новина Новое 
времја, извештавао да у скоро свим добрим, али и у многим српским ресторанима 

11 Мила Стојнић, „Руска емиграција међу нама“, Руси без Русије–српски Руси, приредио 
Зоран Бранковић, (Београд: Дунај, Беочин: Ефект, 1994), 14; Синиша Пауновић, „Певачи и му-
зичари“, Београд у сећањима 1930–1941, приредио Милан Ђоковић, (Београд: Српска књижевна 
задруга, 1983), 84; Димитрије М. Кнежев, Београд наше младости 1918–1940, (Београд: Филип 
Вишњић, 2001), 112; Голубовић, Механе и кафане старог Београда, 203.

12 Н. Рыбинский, „Русские в Югославии. По чужим краям“, Иллюстрированная Россия, 
№15, 9 апреля 1932, 17. 
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свирају руске балалајке. Он је скретао пажњу на то да не само Руси, као што је 
било за очекивати, већ углавном Срби позорно слушају балалајке и „захтевају 
тишину“ док музика свира.13 Руси су преврнули ноћни живот „мирне, старе“ 
Србије наглавачке у којој је ноћ „почињала у 9 часова увече, а јутро у 6 часова 
изјутра“. Са доласком емиграције, ноћ у Београду је оживела, певало се, играло и 
забављало до касно у ноћ. Постало је уобичајено за сваку цењену кафану да има 
малу сцену на којој наступа руско позориште минијатуре, а у најгорем случају 
руске балалајке.14 Као пример за незахвалност дефинисања „идентитета“ ресто-
рана/кафане можемо узети ресторан „Загреб“ (Дечанска 5) у којем је половином 
двадесетих публику забављао оркестар балалајки А. Н. Кузменка, а потом је у 
периоду од 1926. до 1929. она била седиште руског позоришта „Би-Ба-Бо“ Јаше 
Јаковљева које је била осмишљено као театар-кабаре.15

Најбољи показатељи отворености или затворености одређеног друштва за 
„друго“ или „ново“ били су градови. То се одлично може пратити и кроз развој 
кафанског живота Београда у време пре и након Првог светског рата, будући 
да je монденски живот престонице утицао и на кафане. Пред Први светски рат 
се еманципаторска улога кафана испољавала кроз називе који су просечном 
грађанину били готово непознати. У то време су посебно биле чувене београд-
ске кафане „Босфор“ и „Дарданели“.16 Након рата је уплив европских трендова 
донео „Луксор“, „Ексцелсиор“, „Клериџ“, „Сплендид“ и друге.

У својој изврсној монографији, социолог Реј Олденбург је означио кафане 
као „сјајна трећа места“, најбитнија у животу након породице („прво место“) 
и посла („друго место“). У међуратном периоду су оне биле места на којима 
се проводило слободно време, забављало, банчило, али истовремено и место 
протока информација и нових прича. Несумњиво је да су за руске емигранте 
кафане у првим годинама по доласку у Београд биле можда и најважнија места 
окупљања, будући да је духовно огњиште – Храм Свете Тројице на Ташмајдану 
– подигнуто 1924, а културно – Руски дом „Император Николај II“ тек 1933. 
године. Врло је вероватно да је на присутност Руса у кафанском, и уопште тр-
говинском, животу државе утицао Договор о трговини који су Руска империја 
и Краљевина Србија потписале у Београду 15. фебруара и ратификовале 1. 
марта 1907. године. Према том договору, држављани земаља потписница имали 

13 Конст. Шум., „Балалаечники“, Новое время, №844, 19 февраля 1924, 3.
14 Новое время, №1832, 12 июня 1927, 3.
15 Новое время, №829, 31 января 1924, 3; Ivana Vesić, „The role of Russian emigrants in the 

rise of popular culture and music in Belgrade between two world wars“, Beyond the East-West divide: 
Balkan music and its poles of attraction, edited by Ivana Medić and Katarina Tomašević, (Belgrade: 
Institute of Musicology, 2015), 107.

16 Дубравка Стојановић, „Кафане као темељ цивилног друштва у Србији крајем 19. и по-
четком 20. века“, Кафанологија, приредио Драгољуб Б. Ђорђевић, (Београд: Службени гласник, 
2012), 46. 
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су право да на територији оне друге земље поседују покретну или непокретну 
имовину и то на начин на који је то регулисано законима те државе.17 Због тога 
су емигранти неретко одлучивали да се баве истом делатношћу којом су се ба-
вили пре ратова који су задесили њихову домовину. У том смислу се од 1924. 
уочава њихова повећана активност на пољу угоститељства.18 

Угоститељски објекти које чврсто можемо да повежемо са Русима су, у 
највећем броју, ресторани и кафане („трактири“) на које смо наилазили прили-
ком прегледања периодике. То су: „Завалишина“ (Поенкареова 7); „Руски сад“ 
и „Самарканд“ (Влајковићева 5); „Кавказ“ (Теразије 8); „Бели лабуд“ (Краљице 
Наталије 46); „Казбек“ (Скадарска на месту некадашње кафане „Вук Караџић“, 
потом Краља Милана 29 на месту данашњег ресторана „Полет“); „Руска се-
мија“/„Руски ресторан“/„Руска лира“ (Сремска 4, потом Дворска 11); „Руски 
уголок“ (Милоша Великог 15); „Жар-птица“ (угао Краља Милана и Његошеве); 
„Mon Repos“ (Дворска 1); „Јар“ (палата „Луксор“, некада Балканска 10, данас 
4); „Мимоза“ (Коларчева 1). Наилазимо и на бифее који су се, као и у старој 
Русији, често звали по газдама: „Данило К. Аљченко“, „Александар Терској“, 
„Владимир Пивоваров“, „Иван Ритиков“, „Василије Феофанов“, итд.19

Ресторан Акваријум, из приватне збирке Драгана Перића

17 Закон о уговору о трговини и пловидби између Србије и Русије, Москва-Србија, Бе-
оград-Русија. Том 3: Друштвено-политичке и културне везе 1878–1917, приредили Андреј 
Леонидович Шемјакин, Екатерина В. Иванова, Мирослав Перишић, Алексеј Тимофејев, Горан 
Милорадовић, (Москва: Главное архивное управление города Москвы–Београд: Архив Србије, 
2012), 539–546. 

18 Историјски архив Београда (ИАБ), Фонд 509, Трговачка комора у Београду (ТКБ), Руси 
трговци (РТ), к. 1–5.

19 ИАБ, ТКБ, РТ, к. 2 [1924–1926. г.], к.3 [1927–1928. г.] и к.5 [1931. г].
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„Руска семија“, која је једно време носила назив „Руски ресторан“, а 
потом и „Руска лира“ била је међу најпознатијим и најдуговечнијим руским 
ресторанима међуратног Београда. У њему је наступао чувени оркестар бала-
лајки Георгија Чернојарова, а циганске романсе изводиле су Ана Степоваја, 
позната по својим Песмама улице, Вера Андрејева, Елена Смољакова, па 
и оперски певач Василиј Шумски. „Специјалитет“ овог ресторана били су 
„суботњици“ (субботники), концерти који су се, као што и сам назив каже, 
одржавали суботом. Ти догађаји имали су двојаки карактер и обично су се 
састојали из два дела: у првом су се изводила дела високе уметности, док је 
други служио са забаву и разоноду. Неизоставни део представљале су, на-
равно, руске циганске романсе и старе песме. На њима су наступали и многи 
руски, али и по који српски, уметник, који су били чланови Опере Народног 
позоришта: Неонила Григорјевна Волевач, Георгиј Матвејевич Јурењев, Ксе-
нија Ефимовна Роговска, Живојин Томић, Елизавета-Лиза Ивановна Попова, 
Александар Аркадијевич Балабан и многи други.20 Временом, „суботњици“ 
су почели да стичу све већу популарност међу Србима, али и странцима, о 
чему сведочи руска периодика.

Поред тога што на кафану „Самарканд“ од новембра 1924. наилазимо у 
руској штампи, она се спомиње и у фонду Трговачке коморе у Београду због 
чега спада у ретке кафане за које можемо са сигурношћу да тврдимо да су биле 
руске у пуном смислу те речи. Будући да се и у Русији бавио тим послом, из-
весни Ђорђе Војтенко је одлучио да отвори угоститељски објекат и од Управе 
града добио је лично неограничено право на точење алкохола у својој радњи која 
је могла да се налази било где на територији Краљевине СХС.21 „Самарканд“ 
је био уређен у стилу старих руских кафана („трактира“)22 и одликовао га је 
специфичан забавни програм. У њему су своје уметничке представе у стилу 
театра минијатуре одржавале групе „Јагодица“ (Ягодка), „Фокс“ и „Мали театар“ 
(Маленький театр), а извођач циганских и старих руских песама Сергеј Франк 
је својим хумористичким причама забављао публику и правио веселу атмос-
феру.23 Викендом и уочи празника су се изводили скечеви, пародије, комедије 
и оперете, а будући да све споменуте жанрове одликује велика количина текста 
који је несумњиво био на руском језику, питање је у којој мери је ова кафана 

20 Новое время, №646, 23 июня 1923, 3; Новое время, №651, 30 июня 1923, 3; Новое время, 
№1088, 11 декабря 1924, 3.

21 ИАБ, ТКБ, РТ, к.3 [1928. г.], Молба Ђорђа Војтенка Трговачкој комори Београд, 20. 
новембра 1924; ИАБ, ТКБ, РT, к.5, [1931.г.], А–Л, Потврда од Управе града Београда на лично 
неограничено право за точење алкохола.

22 Новое время, №1071, 20 ноября 1924, 3.
23 Исто; Ю., „Дебют ’Фокса’“, Новое время, № 1098, 23 декабря 1924, 3; Ю., „На вечере в 

Самарканде“, Новое время, №1101, 26 декабря 1924, 3.
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била привлачна домаћој публици. Кафанска сцена „Самарканда“ је замрла већ 
1926. када је променила власника.24

Фотографија Казбека из новина Време од 1. априла 1932, страна 6. 

Најпознатија руска кафана међуратног Београда био је „Казбек“ чији је 
власник био извесни Рубен Николајевич Ротинов, пореклом из Донске обла-
сти. Кафана је отворена у новембру 1931. и према успоменама савременика је 
врло брзо постала један од најбољих ноћних локала у целој Европи.25 У њој је 
публика могла да чује певаче и певачице руских и циганских песама, оркестре 
балалајки, Олгу Јанчевецку, Јурија Морфесија, руске оперске певаче који су 
волели да се забављају у пријатељској атмосфери. Кафана је представљала то-
лику егзотику да је 1932. у новинама Време објављен дуг чланак под називом 
„Казбек – ноћни центар Београда“ у којем је њен изглед детаљно описан. То 
говори о статусу који је уживала као место забаве, будући да није била пракса 
да се периодика бави кафанама и доколицом. Казбек је био „нити кућа, нити 
шупа, нити подрум“, већ „нешто покривено и нечим опкољено“. На улазу је 
стајао козак у козачком оделу који је пуштао госте у кафану, а уз старе дрвене 
столове се седело на пивским бурићима за које су биле причвршћене даске. 
Плафон је био пресвучен шареним платном и са њега су висили лампиони од 
хартије, али то није до краја „маскирало“ истрошене греде крова. Без обзира на 
изглед, „Казбек“ је привлачио „бољу“ публику и увек је био пун, без обзира на 

24 Виктор Иванович Косик, Русские краски на балканской палитре. Художественное твор-
чество русских на Балканах (конец XIX – начало XXI века), (Москва: Институт славяноведения 
РАН, 2010), 200. 

25 Кнежев, Београд наше младости 1918–1941, 112.
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економску кризу која је почетком тридесетих погодила и југословенске просторе. 
Повремено је било туча, чарки и свађа, али то је све давало на атмосфери.26 Са 
друге стране, према успоменама Олге Јанчевецке која је наступала у „Казбеку“ 
већ у време када се преселио у улицу Краља Милана, у локалу је увек владао 
ред и мир, забављало се у породичној атмосфери и најчешће су га посећивали 
русофили–љубитељи руске музике.27

Трагови некадашњег боемског  
живота и балалајке

Важну улогу за статус кафане или ресторана имао је његов географски 
положај у граду. Можда звучи парадоксално, али у Русији су велику попу-
ларност уживали приградски ресторани у којима се банчило до касно у ноћ. 
У Москви су такву популарност стекла два ресторана. Један од њих био је 
уједно и један од најстаријих ресторана у том граду, отворен 1826. године 
– чувени московски „Јар“ који је уз приградску „Стрељну“28 током XIX и по-
четком XX века био средиште боемског живота и један од центара циганске 
музике. Московски „Јар“ су посећивали многи припадници руских културних 
кругова, а своје место добио је у књижевним делима и песмама. Најпознатија 
међу њима, Хеј кочијашу, вози у „Јар“ (Эй ямщик, гони-ка к Яру) постала је 
лајтмотив руског дореволуционарног боемског живота. Култна популарност 
„Јара“ одржала се и у емигрантским круговима. Поређења ради, у Паризу, 
највећем центру Руског Заграничја, све је почело од првог циганског кабареа 
„Шато Каво Коказјен“ („Кавказский погребок“) који је 22. октобра 1922. ни 
мање ни више био отворен на улици Пигал, у градској четврти познатој по 
ноћним клубовима и боемском животу. Већ наредне године су недалеко од 
њега били отворени „Јар“ и „Тројка“.29 Тако је формиран „руски троугао“ на 
Пигалу. На таласу њиховог успеха се у наредним годинама отварају „Руски 
бистро“, „Казбек“, „Златни петлић“, „Медвед“, „Кућица руских уметника“ 

26 Аноним, „Казбек – ноћни центар Београда“, Време, 1. април 1932, 6.
27 Кoста Димитријевић, Краљица руске романсе. Животна исповест госпође Олге Јанчевецке, 

(Београд: Стручна књига, 2003), 73–74.
28 Владимир Алексеевич Гиляровский, Москва и москвичи: Очерки старомосковского быта, 

(Москва: Советский писатель, 1935), 352.
29 Тројка (рус. тройка) је стара руска коњска запрега са три коња која је била осмишљена 

за велика растојања. Крајем XIX и почетком XX века тројка и кочијаши су били је један од лајт-
мотива старих романси и песама. О популарности тих песама и дан-данас сведочи нотно издање 
издавачке куће „Музыка“ под називом Тройка: Старинные романсы и песни о ямщиках и русских 
тройках: Для голоса в сопровождении фортепиано ред.-сост. О. Макаренко (Москва: Музыка, 
2018), које чине чак 22 песме о тројки.
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и други. Париз се одушевљавао „руским ноћима“ и временом је цео крај од 
Пигала до Клишија и Монмартра постао „руски“.30

У Београду је постојао хор и оркестар балалајки „Јар“ под управом Добро-
вољског, али и ресторан-варијете „Руски Јар“ који је крајем двадесетих отворен 
у палати „Луксор“. Београдски „Јар“ се, дакле, налазио у самом центру града, на 
Теразијском платоу, у Балканској улици и рекло би се да по садржини није много 
заостајао за својим руским „претком“, иако је представљао његову модернију 
верзију. Био је то ресторан који је велику пажњу посвећивао кухињи. За време 
ручка и вечере свирао је „први у граду салонски оркестар и амерички џез“ под 
управом Бориса Игњатева, а уметнички програм је почињао у 11 или пола 12 
увече.31 Почетком тридесетих година, ресторан се у српској престоничкој штам-
пи оглашавао као варијете „Руски Јар“. Био је то најелегантнији ноћни локал 
престонице реновиран најмодернијим уређењем са добро вентилираном салом, 
у којем су наступале „биране артисткиње-лепотице“, а породични „дансинг“ је 
уз џeз свирку трајао до зоре.32

У новинама Време се, почев од маја па до јесењих месеци 1930. године, 
спомиње руски ресторан „Стрељна“. О том ресторану готово да нема података, 
осим да се претходно (а судећи по штампи и касније током тридесетих) звао 
„Боров парк“, те да је свако вече имао артистички програм.33 „Боров парк“ 
била је кафана на адреси Краља Александра 246 (код данашњег „Липовог 
Лада“) у чијој башти је деловало током 1928. године и приватно позориште 
које је носило име по кафани.34 Како је тај крај изгледао почетком тридесе-
тих година, најбоље илуструје текст из листа Јутро: „Што више одмичемо 
(улицом Краља Александра) утолико се боље препознају радничка обележја 
краја. Куће постају мање, палате су дословно нестале. Ту и тамо налетимо на 
лепу вилу, коју су изградили људи из центра у жељи да побегну од градске 
буке (...) Помало смо изненађени натписом који смо уочили: ту у близини, 
усред највеће беде у којој живи београдски пролетаријат, налази се раскошан 
бар – Боров парк, у коме се до у касне вечерње сате забављају богаташи и 
дангубе ове престонице“.35

30 Александр Александрович Васильев, Людмила Ильинична Лопато, Царица парижских 
кабаре, (Москва: Альпина нон-фикшн, 2011), 18.

31 „Русский Яр“, Новое время, №2538, 15 октября 1929, 3.
32 „Београдски живот. Вариете Руски Јар“, Правда, №10313, 23. јул 1933, 20; „Београдски 

живот. Вариете Руски Јар“, Правда, №10384, 2. октобар 1933, 14.
33 „Данас. Руски ресторан `Стрељна` пређе Боров парк“, Време, №3009, 15. мај 1930, 9.
34 „Где је ваздушна бања“, Време, №1217, 10. мај 1925, стр. 7; „Друштвени живот. Позориште 

`Боров парк`“, Правда, №174, 1. јул 1928, стр. 10.
35 Цитат из листа Јутро од 27. јула 1932. према: Zlata Vuksanović-Macura, Život na ivici: 

stanovanje sirotinje u Beogradu 1919–1941, (Beograd: Orionart, 2018), 57. 
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Као што је био случај са „Јаром“, тако је поред ресторана постојао и џаз 
балалајка хор „Стрељна“ под управом Николе Лисенка. Преко огласа у штампи 
је повремено тражио нове сараднике, а тешко је установити где је тај ансамбл 
био стациониран будући да је наступао у Београду, Сплиту, Шибенику и Загребу. 
Пажњу привлачи састав тог ансамбла о ком знамо управо захваљујући огласима 
из штампе. Наиме, „Стрељну“ су чинили саксофон, тромпета (труба), кларинет, 
две хармонике, бенџо, клавир, троје солиста, певачица, плесачица руских народ-
них игара са песмама која је уједно била и шлагер певачица.36 Касније је састав 
био нешто другачији: једна певачица, саксофон, кларинет, тромпета, хармоника, 
бенџо, клавир и „шлагверк“ (удараљке).37 Будући да су то били инструменти 
стандардни за џез саставе38, намеће се питање: зашто уопште „Стрељна“ била 
џаз балалајка хор када у њему уопште није било балалајки? Податак да у другој 
половини тридесетих година у штампи наилазимо и на разне „џаз“ тамбурашке 
саставе показује у којој мери су музичари морали да се прилагођавају укусу 
публике која је у то време била очарана популарним жанровима пристиглим 
у живот престонице са Запада. Самим тим, пун назив састава – џаз балалајка 
хор „Стрељна“ вероватно треба да скрене пажњу на руску оријентацију групе, 
било да се она односи репертоар или на народност музичара.

Балалајка, руски народни жичани трзалачки инструмент троугластог обли-
ка, стигла је у нашу средину са емиграцијом и врло брзо је освојила симпатије 
домаће публике. То показује податак да је до 1924. у Београду било више од 
десет руских оркестара у којима је она имала водећу улогу. Извођачки ниво 
оркестра био је врло висок, а богати репертоар је обухватао широк спектар 
композиција од класичне музике, преко руских циганских романси и старих 
песама и популарних жанрова тога доба.39 Међу њима су се посебно издвојили 
они које су водили Чернојаров, Добровољски и Кузменко, али и Островски, 
Квјатовски, Задерацки, Собченко и Шаповаленко. Једна од карактеристика 
хорова балалајки био је њихов визуелни изглед. Чланови оркестра Г. Д. Черноја-
рова били су обучени у стилизовану руску ношњу, што је подразумевало беле 
извезене рубашке и тегет шалваре.40 Док су свирке оркестара балалајки Русе 
носталгично враћале у прошлост, Срби су волели да их случају док свирају и 

36 У огласу пише да је џаз балалајка хор чинило десет чланова, те кад се саберу горе на-
ведени остаје нејасно ко су били солисти, иако се вероватно мислило на певачицу и плесачицу. 
„Мали огласи. Музичке капеле. Џаз балалајка хор `Стрељна`“, Време, №5022, 3. јануар 1936, 12. 

37 „Мали огласи. Музичке капеле. Првокласни џаз-балалајка хор ̀ Стрељна`“, Време, №5410, 
6. фебруар 1937, 15.

38 Joachim-Ernst Berendt, Gunther Huesmann, The Jazz Book: From Ragtime to the 21st century, 
(Chicago: Lawrence Hill Books, 2009).

39 С. И. „Театр и музыка. Итоги года“, Новое время, №816, 14 января 1924, 5.
40 К. Ш. „Чернояров“, Новое время, №1014, 14 сентября 1924, 3.
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певају о Кудејару и дванаест разбојника, о широкој Волги са Стењкој Разиним 
и о томе како Руси не могу да живе без шампањца и песме.41

О утицају који је руска балалајка имала у српској средини несумњиво го-
вори наслов у листу Радио Београд под називом „Наша балалајка“. Говорећи о 
тешкоћама састављања програма и о раздору по питању тамбура и тамбурашке 
музике између Војводине и централних и јужних крајева земље, аутор чланка 
пише: „[...] тамбура када на њој свирају зналци, не уступа ни мало руској бала-
лајци, која ужива готово неподељене симпатије не само наше публике, него и 
целог света. Тамбура је наша балалајка [...]“.42 Да ли то значи да је у међуратном 
Београду руска балалајка „победила“ тамбурицу, па су морали да је рекламирају 
тако што су је поредили са руским инструментом? Премда то питање захтева 
продубљеније истраживање, преглед престоничке штампе и мемоарске грађе 
иде у прилог популарности балалајки. 

 Овом приликом згодно је споменути ресторан „Балалајка“ као пример 
да назив угоститељског објекта не мора да сугерише националност власника. 
Иако је литература о кафанама показала да се о „Балалајки“ врло мало зна и да 
назив сугерише на руску оријентацију, архивска грађа открива да је власник 
био Сава Ј. Рајачић родом из Хрватске.43 Управо се ова кафана може повезати 
са два документована случаја из јануара 1941. када су две руске певачице биле 
кажњене због испијања алкохолног пића са гостима.44 Деловање Руса супротно 
„моралном и привредном начину живота“ била је једна од ствари које су им за-
меране већ по доласку у Краљевину СХС, а посебно су се односиле на картање, 
лутрију и друге игре које су подразумевале проток новца.45

Руска романса или како су „углађена“ господа  
ломила кристалне чаше

Са руским емигрантима почела је попут пожара да се шири по целом свету 
популарна песма која је великом брзином побрала симпатије слушалаца – руска 
циганска романса.46 Та песма представља наслеђе субетничке групе руских Рома, 

41 Н. Рыбинский, „Русские в Югославии. По чужим краям“, Иллюстрованная Россия, №15, 
9 апреля 1932, 17.

42 Анонимус, „Наша балалајка”, Радио Београд, год. VIII бр.17, 26. април 1936, 8.
43 Белингар, Мијатовић, Илустрована историја београдских кафана. Од Турског хана до 

Аеро клуба, 115; ИАБ, ТКБ, к. 31, Дозвола Сави Ј. Рајачићу да може да обавља угоститељску 
радњу, 11. октобар 1940. 

44 ИАБ, УГБ, кут. 2812 [1941. г], ф. 2, п. 46; ИАБ, УГБ, кут. 2812, [1941. г], ф. 2, п. 41.
45 Архив Југославије (АЈ), Фонд 69, Министарство вера Краљевине СХС (МВ КСХС), 

фасц.175, бр. ј. оп. 276, Извештај Кабинета Министра финансија Бр.4051 од 16. јуна 1922.
46 Термин „циганска романса“ је у руском језику терминус техникус и у истом облику је 

користимо и у нашем раду (Борис Соломонович Штейнпресс, К истории „цыганского пения“ в 
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најбројније на територији некадашње Руске империје. У исто време, поред 
музике шпанских, мађарских и румунских Рома они чине једно од највећих 
специфичних жаришта ромске музике. Њих одликује одсуство јединствене 
музике, будући да су им стваралаштво и извођаштво у тесној зависности од гео-
графског положаја где се налазе и наслеђа локалних народа.47 Музика балканских 
Рома у великој мери је била под утицајем Оријента, због чега је и њен пробој 
у урбане делове земље у прво време дуговао бројности турске популације.48 
Међутим, Роми су у периоду пред Први светски рат пореклом долазили са три 
стране – из Турске, Румуније и Мађарске.49 Ромски музичари су у Србији били 
својеврсне „занатлије“. Они су били музиканти који су свој производ продава-
ли и занат „подешавали“ у складу са потражњом. За разлику од руских Рома 
који су значајно утицали на развој урбане музике у Русији у XIX веку, према 
мишљењу Тихомира Ђорђевића, етнолога, фолклористе и историчара, Роми су 
у Србији само неговали музику која ту постоји и нису створили ништа ново, 
док се она развијала у војничким капелама, певачким друштвима, позориштима 
и местима тог типа.50 У годинама пред Балканске ратове и Први светски рат, 
Роми су музицирали на виолини и разним ударачким инструментима (бубањ, 
даире, добош итд), а тек касније су прихватили и по који дувачки инструмент. 
Њихов допринос музици није био позитивно оцењиван, зато што су уносили 
разне измене у примитивну народну мелодију, импровизовали на лош начин и 
додавали неумесне украсе.51 Таква музика се свирала у београдским кафанама 
уочи споменутих ратова.

Једна од највећих разлика у музици српских и руских Рома је то, што је 
музика првих била под снажним утицајем Истока, док се друга, исто као и српска 
староградска музика, базирала на традиционалном дурско-молском лествичном 
систему и хармонији карактеристичној за западноевропско наслеђе.52 Поред тога, 
српска средина у којој су у другој половини XIX и почетком XX века певачке 
дружине биле важни фактори у музичком животу друштва је несумњиво била 
плодно тле за прихватање вокалне форме као што је руска романса. 

Продор Рома у музички и уопште културни живот Русије се можда не би 
ни догодио да гроф Алексеј Григорјевич Орлов-Чесменски није 1774. из Влашке 

России, (Москва: Государственное музыкальное издательство, 1934)).
47 Andrijana Gojković, „Focal Points of Gypsy (Romany) Music“, New Sound 11, 1998, 23–31.
48 Andrijana Gojković, „Romi u muzičkom životu naših naroda“, Zvuk 3, 1977, 45–50. 
49 Тихомир Ђорђевић, „Цигани и музика у Србији“, Босанска вила 3–6, 1. фебруар 1910, 77.
50 Исто, 79.
51 Божидар Јоксимовић, „Свирачи у Србији“, Музички гласник 9, 1922, 2–3.
52 Gojković, „Focal Points of Gypsy (Romany) Music“, 28; Марија Думнић Вилотијевић, 

„Староградска музика у Србији: наслеђе, стваралаштво, рецепција“, Уметност и култура данас: 
Уметничко наслеђе, савремено стваралаштво и образовање укуса, уредила Данијела Здравић 
Михаиловић, (Ниш: Факултет музичке уметности, 2018), 75–76.
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у Москву довео прву циганску капелу која ће утабати пут професионализацији 
циганске музике у Русији. Током целог наредног века су руски писци, почев од 
великог песника Александра Сергејевича Пушкина, преко Ивана Сергејевича 
Тургењева, Фјодора Михајловича Достојевског и Лава Николајевича Толстоја, 
били очарани „циганством“.53 У романтизму је „циганство помагало да се 
додирну тешко доступне лепоте живота, да се оштрије оголе социјални кон-
фликти, постигне неразумљив језик карамазовског у човеку и природа његовог 
романтичног расположења“.54 

Будући да су Роми прихватали народну музику географског подручја на 
којем би се нашли, намеће се питање: како је настала руска циганска романса и 
шта она представља? По доласку влашке капеле у XIX веку су хорови москов-
ских и петербуршких Рома почели да развијају жанр „транскрипције“ руске 
народне песме и карактеристичног стила интерпретације градске романсе. Тај 
процес био је под утицајем стила и естетике руског романтизма, националне кул-
туре и живота у градској средини. Током XIX века је циганска романса постала 
обавезан део боемског живота у Русији. Иако је деловало да се на прекретници 
XIX и XX века изласком на естраду та вокална форма налази на свом врхунцу, 
руски писац Александар Иванович Куприн написао је у свом чувеном есеју о 
циганској песми Фараоново племе (1911) да се она постепено гаси и излази 
из моде.55 Речи А. И. Куприна би се можда и обистиниле да није избио Први 
светски рат, а потом и руски Грађански рат који су прекинули природан развој 
руске културе. У емиграцији су руска песма и циганска романса постале један 
од значајнијих носилаца националног идентитета емиграције. На европску сце-
ну су тада ступили уметници којима се публика без престанка одушевљавала: 
Јуриј Спиридонович Морфеси, Александар Николајевич Вертински, Надежда 
Васиљевна Плевицка, Изабела Јаковљевна Кремер (Иза Кремер) и многи други. 
Љубав према наслеђу и традицији задржала се и међу потомцима емиграната, 
који су у деценијама после Другог светског рата постали изузетни интерпрета-
тори споменутих жанрова на територији Европе.

Старе руске песме и циганске романсе „живеле“ су у Београду захваљујући 
„нашим“ емигрантима, потом гостовањима која су била остварена захваљујући 
емигрантским круговима и личним познанствима и, коначно, позоришно-кон-
цертној агенцији „Југоконцерт“ која ју је извела из окриља кафане на концертни 
подијум доделивши јој тако естрадни карактер. Према истраживањима, која 
додуше до данас нису продубљена, руска романса завређује посебну пажњу 
зато што је инкорпорирана у наслеђе градске народне музике у Србији и то 

53 Термин „циганство“ (рус. цыганерство) се приписује Лаву Николајевичу Толстоју.
54 Таисия Алексеевна Щербакова, Цыганское музыкальное исполнителькое творчество в 

России, (Москва: Музыка, 1984), 24.
55 Александр Иванович Куприн, „Фараоново племя“, Синий журнал, №38, 1911. 
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управо захваљујући белој емиграцији. Велики утицај на данашњу праксу ста-
роградске музике у Београду имала је Олга Петровна Јанчевецка.56 По доласку 
у Београд, Јанчевецка је наступала у угледним ресторанима попут „Славије“, 
„Загреба“, „Руске лире“, „Казбека“, „Мимозе“ и „Балалајке“. Публика ју је са 
огромним нестрпљењем чекала да се појави одевена у цигански костим, па је 
уз њене „специјалитете“ Очи чорније, Прашћај и Еј, шарабан ломила чаше о 
под и веселила се.57 Стога, приче које су деценијама касније млађе генерације 
слушале о страственој Рускињи због које су „отмена, углађена“ господа лумпо-
вала у „Казбеку“ или „Ројалу“ разбијајући кристалне чаше, или су, пак, пуцала 
из револвера у „Руској лири“, треба да указују на потпуну егзалтираност током 
наступа Олге Јанчевецке.58

Закључна разматрања

Као важан елемент друштвеног живота, кафане су зависне од динамике 
и развоја друштва. Долазак Руса у Београд несумњиво је унео нову енергију у 
ту динамику освеживши дотадашње праксе новим облицима кафанског лум-
повања. Циганска романса, оркестри балалајки, „озбиљна“ уметничка музика, 
театарска минијатура, скечеви и пародије, оперете – због разноврсности је 
тешко набројати са којим смо се све програмима на кафанским даскама сретали 
приликом прелиставања периодике тога времена. О томе колико је музички про-
грам у руским ресторанима био разноврстан на дневном нивоу сведоче огласи 
у руској штампи. Приликом боравка у Београду крајем 1929. године, чувени 
руски естрадни и оперски певач Јуриј Спиридонович Морфеси (1882–1949) 
свакодневно је наступао у руском ресторану „Mon Repos“, који се налазио на 
адреси Дворска 1 (данас Драгослава Јовановића). Поред његовог наступа на 
програму је био разноврсни балетски програм, хорско певање, али и два му-
зичка оркестра: оркестар балалајки и „џаз“ оркестар.59 Такав колажни програм 
показивао је да постоји места за свачији укус и указивао да нема времена за 
досађивање ма колико да траје забава.

Када говоримо о руским кафанама и музичарима међуратног Београда 
треба имати у виду две ствари. Прво, њихово постојање и деловање подстакло 
је материјално стање Руса, нарочито почетком двадесетих година када су се 
нашли у новој и непознатој средини. Друго, за престоницу су они били егзоти-
ка, а за сународнике – одржавање сећања на прошло и осећаја да су на своме. 

56 Думнић Вилотијевић, Звуци носталгије: Историја староградске музике у Србији, 34.
57 Димитријевић, Краљица руске романсе. Животна исповест госпође Олге Јанчевецке, 21.
58 Pesma je moj život. Buran je bio život gospođe Olge Jančevecke, kraljice ruske romanse http://

arhiva.glasjavnosti.rs/arhiva/2002/02/12/srpski/F02021101.shtml. 
59 „Русский ресторан Mon Repos“, Новое время, №2543, 20 октября 1929, 4.
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Било је то време када су утицаји са Запада продирали све дубље у београдско 
друштво, када је постао популаран џез, а плесали се шими, чарлстон, фокстрот 
и танго. Па ипак, банчење уз циганску романсу и балалајке „продрмало“ је и 
променило ноћни живот међуратног Београда, што је у наредним деценијама 
постала једна од одлика града.
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Summary

Marija Golubović, PhD

Russian Taverns and Musicians of Interwar Belgrade

Belgrade has a long tradition of tavern life, dating back to 16th century and the Turkish 
conquest. In 19th and 20th centuries, the tavern became an important institution for the de-
velopment of society, and remained so in the interwar period. Therefore, the Yugoslav capital 
was a fertile ground for tavern activity.

After the Civil War, Russian emigrants arrived in the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes. Their greatest community was in Belgrade. Soon after their arrival, they started 
opening restaurants and taverns, and some of them became so popular that foreigners who 
visited Belgrade also wrote about them. The study of Russian taverns is an almost unknown 
field of   national historiography, so we cannot be sure about their exact number, but there is 
information that in the early 1930s there were three large Russian restaurants/taverns and 
various canteens and buffets. Among them, the “Russian family” / “Russian Lyre” and “Ka-
zbek” were especially famous.

In addition to opening taverns in Belgrade, the Russians enriched the tavern life with the 
types of entertainment they cultivated in the pre-revolutionary Russia. Choirs of balalaikas 
and Russian old songs and gypsy romances have deeply influenced our society. According to 
some researchers, Russian songs and musicians have influenced the current practice of old-
town music in Belgrade. Among them, Olga Petrovna Jančevecka, who stayed in Belgrade 
after the Second World War and continued to delight the audience with her performances, 
should be singled out.

Keywords: Russian Émigrés, Interwar Belgrade, tavern, restaurant, Kazbek, Russian 
gypsy romance, balalaika, Jančevecka.
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Вариола вера у Jугославији 1972. године: 
историја одоздо

Апстракт: У пролеће 1972. године, Југославија је била захваћена 
епидемијом великих богиња (вариола вера), што је, како се испоставило, 
била последња европска епидемија ове смртоносне болести. У сузбијању 
епидемије су учествовали многи – државне институције, здравствени 
радници (струка), али и многи, за историју „невидљиви“ актери. Исти-
цање њихових прича, и њихове улоге у овом подухвату, додатно осветљава 
борбу против вариоле, и са осталим доступним историјским изворима, 
даје потпунију слику историје највеће здравствене кризе у социјали-
стичкој Југославији. Ослањајући се на „историју одоздо“ (history from 
below), у овом чланку главну улогу имају медицинске сестре и медицински 
техничари, сервирке, спремачице, милиционери, возачи, келнери и једна 
кафанска певачица. 

Кључне речи: вариола вера, велике богиње, Југославија, 1972, „исто-
рија одоздо“, епидемија.

Електронски микроскоп Института „Торлак“, потврдио је 16. марта 1972. 
да је смртоносни вирус великих богиња (вариола вера) у Југославији, на Косо-
ву. За вирусологе, епидемиологе, инфектологе, али и за државу, то је био шок, 
јер ове болести у Југославији није било 42 године, од 1930, када је забележен 
последњи оболели од вариоле. Каснијим „одмотавањем случаја“, испоставило 
се да је нулти пацијент (индексни случај) вариоле у Југославији био Ибрахим 
Хоти, из села Дањане на Косову, који је са групом дервиша обилазио света места 
на ходочашћу које је почело 1. јануара 1972, а завршило се 15. фебруара 1972. 
године.1 Епидемија се одвијала у три таласа, и захватила је укупно 25 насеља 

1 О епидемији вариоле у Југославији опширније у: Радина Вучетић, Невидљиви непријатељ. 
Вариола вера 1972, (Београд: Службени гласник, 2022); Зоран Радовановић, Вариола вера. Вирус, 
епидемија, људи, (Смедерево: Хеликс, 2017) и Никола Бура, Без обдукције. Књига о епидемији 
великих богиња у Србији 1972. године: верна реконструкција догађаја, (Нови Сад: Прометеј, 2012).
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(жаришта), од којих су сва сем једног (Плав, Црна Гора), била у Србији (18 на 
Косову, пет у ужој Србији и једно у Моровићу, у Војводини). Током трајања 
епидемије, у Југославији је од вариоле оболело 175, а умрло 35 особа. С обзиром 
на то да се радило о вирусу код којег је смртност износила 30% и који је био 
изузетно тежак – болан, на изглед застрашујућ, са оспама по целом телу, али 
често и са обилним крварењима, била је потребна муњевита реакција државе 
да би се епидемија сузбила што пре, и са што мањим бројем жртава.2 Од прве 
жртве вариоле, Латифа Мумџића, учитеља из села Добри Дуб код Новог Пазара, 
који је умро у Београду 10. марта, до званичне потврде од 22. марта да је вирус 
вариоле и у Београду, Чачку и Новом Пазару, прошло је довољно времена да се 
епидемија прошири, те су истог дана издати наредба о обавезној вакцинацији у 
жариштима,3 као и наређење о спровођењу карантинских мера у болницама у 
којима је боравио Мумџић, уз интензивно трагање за свим његовим контактима 
и њиховом смештању у карантине широм земље. Борба против вируса вариоле 
трајала је неколико недеља, а последњи пацијент отпуштен је из београдске 
Инфективне клинике 19. маја 1972. године. 4

У историографским освртима на епидемије, пандемије и велике здравствене 
кризе, најчешће се анализирају реакције државе и здравствених служби, и то 
највише кроз грађу званичних институција. За проучавање епидемије вариоле 
у Југославији, у том смислу, најзначајнији су извори објављени непосредно по 
обуздавању епидемије,5 као и извори државних институција који се налазе у 
Архиву Југославије, Државном архиву Србије и Историјском архиву Београда. 
Узимајући у обзир само ову врсту историјских извора, историчар, међутим, 
често остаје лишен сагледавања вишеслојности догађаја и процеса, усмерен 
само на једну врсту актера историјских процеса. На овај начин, историчар само 
открива прошлост, али је не објашњава.6 С обзиром на то да је сузбијање епиде-
мије вариоле у Југославији 1972. године било колективан чин, да би се схватиле 
све размере овог подухвата, али и да би се разумеле различите димензије ове 
епидемије, нужно је да се она сагледа и „одоздо“, кроз гласове оних који су (у 

2 Стеван Литвињенко, Богољуб Арсић и Слободан Борјановић, „Епидемиолошки аспекти 
вариоле у Југославији 1972. године“, Вариола у Југославији 1972. године, Љубинко Стојковић 
(пр.), (Љубљана: Дело, 1973), 19.

3 Опширније у: Радина Вучетић, „Вариола вера и вакцинација Београђана 1972. године“, 
Милан Ристовић (ур.), Свакодневица и друштвени одговори на епидемијске кризе 1914–2020, 
(Београд: Филозофски факултет, 2021), 63–75.

4 Литвињенко, Арсић, Борјановић, „Епидемиолошки аспекти вариоле у Југославији“, 19–30.
5 У питању су „бела књига“ о вариоли – Епидемија и сузбијање великих богиња на подручју 

Београда, зборник са Симпозијума о сузбијању вариоле на подручју Београда, одржаног од 14. до 
16. новембра 1972. у Београду, Епидемија вариоле у Београду 1972. године и збирка материјала 
са југословенског симпозијума о вариоли, одржаног у Примоштену од 21. до 24. новембра 1972, 
Вариола у Југославији 1972. године.

6 Eric Hobsbawm, On History, (London: Abacus, 1998), 284.
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случају вариоле неки од њих и у правом смислу те речи), осетили епидемију 
на својој кожи.

Tек поглед „одоздо“ омогућава да се боље разуме читав низ феномена који 
су важни не само да се схвати како се Југославија борила против епидемије 
вариоле 1972. године, него да сагледа и шири контекст. Ово је посебно важно 
због тога што историја епидемије вариоле у Југославији 1972. није само исто-
рија једне здравствене кризе и одговора државе и струке на њу, него и прилог 
историји те земље, јер се у позадини ове епидемије одвијају међурепублички 
сукоби, цензура, тражење дежурног кривца и стигматизација једне етничке и 
религијске групе, привредне и економске потешкоће изазване епидемијом, уз 
упадљиво ћутање Јосипа Броза Тита, али и херојско понашање лекара, меди-
цинских сестара, техничара, возача, дезинфикатора, док упоредо са свим тим 
тече живот обичних људи. 

Сузбијање епидемије вариоле било је колективни подвиг, у коме су највећу 
и најважнију улогу имали здравствени радници, а међу њима су биле стотине 
оних који би се могли назвати херојима струке. У борби против епидемије су 
заједнички изгарали и примаријуси, и професори, и специјалисти, и лекари 
опште праксе, и микробиолози, вирусолози, епидемиолози, инфектолози, и 
медицинске сестре и медицински техничари, и дезинфикатори, лаборанти, 
али и сервирке и чистачице, и возачи санитетских возила, који су заједничким 
снагама лечили и пазили оболеле у карантинима и болницама, трагали за кон-
тактима, узимали узорке, вакцинисали, често потпуно незаштићени.7 Увођење 
давно заборављених актера, уз коришћење што различитијих врста историјских 
извора, омогућава да се истраже не само понашање и деловање од „велике 
историје“ заборављених људи, него и њихова искуства и осећања, зато што су 
до сада они махом били игнорисани или спомињани узгред, тек као безимени 
део неких догађаја или процеса.8

Због тога је за разумевање епидемијe вариоле у Југославији, важан ме-
тодолошки ослонац који пружа „историја одоздо“, коју је шездесетих година 
20. века међу првима промовисао и у свом истраживању применио историчар 
Едвард Палмер Томсон.9 У свом, данас већ класичном историографском делу, 
Стварање енглеске радничке класе (The Making of the English Working Class), 
Томпсон се фокусира на „слепе улице, изгубљене битке, и саме губитнике“ 
које је званична историографија заборавила, али који су живели у временима 
великих друштвених промена и превирања. Његова жеља је била „да оне који 
раде на разбојима, лудитске присталице, ‘застареле’ ручне ткаче, ‘утопијске’ 

7 Вучетић, Невидљиви непријатељ, 131.
8 Jim Sharpe, “History from Below”, Peter Burke (ed.), New Perspectives on Historical Writing, 

(Pennsylvania University Press, 2001), 26. 
9 E.P. Thompson, “History from Below”, The Times Literary Supplement, Vol. 65 (1966), 275–280.
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занатлије, чак и заведене следбенике Џоане Садкот (пророчице са почетка 19. 
века и ауторке књиге Чудне последице вере) спасем огромне снисходљивости 
будућих нараштаја“.10 „Историја одоздо“ је понудила алтернативу историји 
људи на врху, уз настојање да се разумеју „стварни људи“ – како су живели и 
понашали се у одређеној ситуацији и какве су биле активности оних за чије 
животно искуство су историчари раније сматрали да није вредно пажње. На 
тај начин, уз трагање за новим историјским изворима и уз нова тумачења тра-
диционалних историјских извора, „историја одоздо“ представља и својеврсну 
демократизацију историје, и враћање историје обичним људима,11 стављајући 
у први план искуства људи који никада нису добили прилику да напишу соп-
ствену причу/историју.12

О овом повратку гласова који недостају у историјском наративу писао је 
и Милан Ристовић, подсећајући да вртлози историјског времена нису покре-
тани само делатношћу „великих“ и „снажних“, те да су на доњим спратовима 
историјске стварности били „обични људи“, предуго осуђени на „проклетство 
сумарног“, неиндивидуалног, неиздиференцираног посматрања, а да нас апстра-
ховање појединачних историјских искустава и места сваког од њих у стварању 
заједничког, лишава једне важне димензије у спознаји прошлости и њеног 
целовитог сагледавања.13

На том трагу је и жеља да се у причи о историји епидемије вариоле у 
Југославији врати глас „обичним људима“, јер они нису били само бројеви у 
статистици једне епидемије (лекара, медицинских сестара, сервирки, оболелих, 
преминулих), него активни учесници историјских догађаја. Управо због тога, 
историја епидемије вариоле је не само историја политичких одлука и реаговања 
здравствених служби, него и историја деловања лекара, медицинских сестара, 
техничара и осталог здpавственог особља „на црвеним линијама“, али и исто-
рија обичних људи који су се нашли усред ове епидемије, попут милиционера, 
келнера, возача и једне кафанске певачице. Неколико примера „историје одоздо“ 
из времена епидемије вариоле у Југославији 1972. године, помаже да се разуме 
зашто су људи које „велика историја“ махом не бележи, важни за разумевање 
шире слике борбе против епидемије вариоле у Југославији. 

Још док вариола није била потврђена на Косову, али кад је лекарима који су 
је препознали – др Дурмишу Целини и др Џелалу Џибу већ било јасно с којом 
опасношћу су суочени, и када су покрајинске власти кренуле да по хитном 

10 Џереми Блек, Доналд М. Макрејлд, Изучавање историје, (Београд: Цлио, 2007), 139.
11 Исто, 136 –137.
12 David Hitchcock, “Why history from below matters more than ever”, Online symposium “The 

Future of History from Below, 22. 7. 2013. https://manyheadedmonster.com/2013/07/22/david-hitch-
cock-why-history-from-below-matters-more-than-ever/ (23.12.2021).

13 Милан Ристовић, Обични људи: прилози за историју, (Београд: Геопоетика, 1999), 10.
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поступку стављају села оболелих у карантин, први глас који је, мимо архивске 
грађе о наредбама и одлукама, остао забележен о првој вечери „борбе“, био је 
глас једног милиционера. Наиме, док у Београду и остатку земље није постојала 
ни претпоставка да је вариола у Југославији, ситуација на Косову је била таква 
да су 14. марта почеле да се предузимају прве епидемиолошке мере, уз асистен-
цију милиције. Своје утиске оставио је милиционер Ратомир Бјелановић из села 
Ратковац на Косову, који је написао песму „Вариола“ о вечери 14. марта, када 
је на Косову почела мобилизација службе унутрашњих послова:

То мартовско беше вече
Командир нам тихо рече,
Седео је поред стола
Дошла нам је вариола.

Та подмукла болест зла
Стигла нам је с’ туђег тла.
Још се не зна је ли она
Ал’ се прича на сва звона.

Сутра ћемо тачно знати
Лекари ће своје дати.

Но кренимо сад што брже
Мора страже да се држе.
То нам дође као мат.
А слично је као рат.

У жариште стижу кола
Чудна ли је Вариола,
Људе, децу, жене младе,
Почела је да нам краде.

Али неће дуго бити и
Њу ћемо победити.

Униформе плаве, беле
С Вариолом рат почеле
Вариоло, требаш знати
Да ћемо ти на крај стати.

Милиција, народ, здравство
Сачинише ново братство
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И циљ им је свима исти
Вариола да се чисти.

А свима је сад на знање
То ванредно ново стање
Али тако неће дуго
Вариоло наша туго.

Сећат’ ће се тебе често
Ма у које била место.14

Kaкo je забележено у извештају „ова песма је настала након тога што је 
у касним поподневним часовима Др Дурмиш Целина из Призрена отишао у 
Станицу и од ње тражио да се од тог момента спречи сваки одлазак возом и 
на други начин из Дањана и Ратковца због појаве епидемије великих богиња 
коју епидемију је он открио тог дана у болници Призрен и на терену Дањана 
и Ратковца“. Оцењујући вредност песме милицајца, др Целина је записао да је 
„друг Бјелановић веома успешно опевао овај догађај из прве вечери борбе, када 
наша шира друштвена заједница још није била обавештена о овој епидемији“.15

Настала прве вечери по сазнању најужег круга лекара и власти да је ва-
риола присутна, ова песма показује свест о заједничкој „борби“ против вируса 
(јер вариолу описује као непријатеља против којег се води рат), о томе да по-
беду над њом треба да донесу униформе плаве (милиција) и беле (здравствени 
радници), али и да „братство“ које треба да победи, поред лекара и милиције, 
чини и народ. Управо су ти гласови, гласови „одоздо“, они без којих је слика о 
вариоли у Југославији непотпуна.

„Беле униформе“ су биле кључне у сузбијању епидемије, али за овај ко-
лективан подвиг нису били заслужни само лекари, који су били у првом плану 
у здравственом свођењу биланса победе над вариолом, него и медицинске 
сестре и техничари, који су најчешће изостављани из историје великих епиде-
мија и пандемија, па и из историје епидемије великих богиња у Југославији. 
Када су жртве у питању, епидемија вариоле 1972. године се првенствено памти 
по две младе медицинске сестре, које су страдале негујући оболелог Латифа 
Мумџића – Душици Спасић, медицинској сестри са Прве хируршке клинике у 
Београду, и Милки Ђурашић, медицинској сестри из чачанске болнице. Увид 
у њихове судбине не осветљава само слику једне епидемије, у којој су жртве 
били и здравствени радници, него и слику тешког живота и рада девојака које 
су се определиле за овај посао. 

14 Вучетић, Невидљиви непријатељ, 235–237.
15 Архив Југославије (АЈ), Савезни завод за здравствену заштиту 672, фасцикла 369, „Ва-

риола”, Ратковац, 14. март 1972. (у даљем тексту: АЈ, 672-369)
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Медицинска сестра Душица Спасић била је дежурна на Трауматолошком 
одељењу Прве хируршке клинике, када је у њу, у јако тешком стању, доведен 
Латиф Мумџић, за кога се тада није знало да је оболео од вариоле.16 Душица 
Спасић је радила у шок-соби са најтежим болесницима, а 10. марта је више 
пута мерила температуру, узимала крв за анализу, и била у непосредној близини 
пацијента који је, како се касније испоставило, оболео од смртоносне боле-
сти.17 Како се тог дана сећала њена колегиница, медицинска сестра Душанка 
Ступар, Душица је, бринући све време о пацијенту, у једном тренутку пришла 
да прикључи инфузију Мумџићу, и у том тренутку он je почео да повраћа у 
млазевима, па и по њој.18

С обзиром на такву изложеност вирусу, не чуди да је Душица Спасић, по-
готово што није била вакцинисана против вариоле, оболела и била прва жртва 
вариоле међу здравственим радницима. Упркос томе што је страдала вршећи своју 
дужност, и касније слављена као хероина чије име носи награда која се сваке 
године додељује најпожртвованијој медицинској сестри, у прво време остала 
је „безимена“. Иако је 23. марта 1972, у 23. години, умрла у највећим мукама, 
од најтежег облика вариоле, о Душици Спасић и њеној смрти ћутало се све до 
12. априла. Прва информација о њеној смрти објављена је тог дана у Вечерњим 
новостима („Сестра Душица из шок собе“), а следећег дана је у Политици екс-
прес изашао још један текст о њој („Црна хумка ресничка“). Три недеље после 
Душичине смрти, јавност је могла да сазна више о њој и њеној трагичној судбини: 

„Била је сасвим обична девојка: лепушкаста, весела, друштвена, заљубљена 
у живот и будућност. И сасвим необична медицинска сестра: способна, 
изузетно пожртвована, савесна, одушевљена позивом и његовом тежином и 
одговорношћу. Умрла је у 23. години, као незванични херој рада. Као прва жртва 
великих богиња у Београду. Као анонимни ’случај’ о којем се данима ћутало и 
који недељама није имао име и презиме. Сада се зна: ДУШИЦА СПАСИЋ је 
била медицинска сестра на Трауматолошком одељењу Прве хируршке клинике, 
са радним местом у шок соби.“19

16 Како је касније утврђено, Латиф Мумџић је почео да осећа прве симптоме болести 2. 
марта у селу поред Новог Пазара. У Медицинском центру у Новом Пазару лечен је од 4. марта, 
одакле је због погоршања стања пребачен је у чачанску болницу, где је стигао 8. марта, да би 9. 
марта био пребачен прво у београдску Дерматовенеролошку клинику, а потом 10. марта у Трау-
матолошко одељење Прве хируршке клинике у Београду. Умро је 10. марта увече, а да је узрок 
смрти била вариола, потврђено је тек 22. марта 1972. године.

17 Југослав Пантић, „Запажања у току моје болести“, у: Епидемија вариоле у Београду 1972. 
године, (Београд: Скупштина града Београда, 1972), 215: Антић et al, Епидемија и сузбијање великих 
богиња на подручју Београда март–мај ’72, (Београд: Скупштина града Београда, 1972), 20–21.

18 Интервју Наташе Мијушковић са Душанком Ступар, 13. јануар 2022.
19 Нада Мијатовић, „Сестра Душица из шок-собе“, Вечерње новости, 12. април 1972, 3; 

Вучетић, Невидљиви непријатељ, 132.
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Њена сахрана додатно је осликавала положај „безимених“. Сахрањена је 
24. марта на сеоском гробљу у Реснику, по мраку, а сахрани су присуствовали 
само секретар месне заједнице, који је одабрао гробно место, и гробари.20 
Иако су у њеној породичној кући у Реснику, стотинак метра даље, низ улицу, 
тада били њени отац, мајка и брат, они нису били обавештени о њеној смрти 
(обавештени су скоро три недеље касније), па нису ни слутили да је те вечери, 
у потпуној тишини, из санитетског возила изнесен заварени лимени сандук са 
телом њихове ћерке, који је без икакве церемоније спуштен у раку на самом 
ободу гробља.21 

На дан Душичине сахране, у Чачку је умрла још једна млада медицинска 
сестра, Милка Ђурашић. У службеној белешци заведено је да се Милка Ђура-
шић (1944) разболела 20. марта, да је хоспитализована 22. марта, а да је умрла 
два дана касније, 24. марта.22 Сестра Милка је, на Дан жена, 8. марта, обишла 
пацијента Латифа Мумџића, и како је забележено „врло млада и у другом стању 
платила главом своју стручну радозналост“.23 И она је, као Душица Спасић, 
умрла у највећим мукама, од најтежег облика вариоле, а њено тело остало је 
са лекарима и медицинским особљем 14 сати после смрти, јер у ванредним 
околностима због процедура сахрањивања оболелих од вариоле није било 
лако наћи лимени сандук и особу која ће сандук залемити. И Милка Ђурашић 
је сахрањена без ичијег присуства, на гробљу родног села Горња Горевница, 
оставивши за собом једногодишњу ћерку.24

Међу десетинама медицинских сестара у карантинима те 1972, поред имена 
две жртве, Душице Спасић и Милке Ђурашић, у штампи су забележена и имена 
медицинских сестара Мишке Томашевић и Зорице Кекуш, које су са Инфективне 
клинике у Београду, послате са др Миомиром Кецмановићем и др Војиславом 
Шуваковићем на Косово, у ђаковичку болницу, где је било највеће жариште, 
и где је било највише оболелих од вариоле. Како је штампа касније писала о 
њима, оне се 32 дана нису одмицале од болничких кревета, а кратке предахе за 
одмор проводиле су склупчане, при дну кревета неког оболелог детета. Мали 
број сестара на велики број оболелих, природа болести, где од густог осипа по 
целом телу нису могле да пронађу вене болесницима за трансфузију, а потом 
и најстрашније слике које су имале пред собом – када болесници копне и гасе 

20 Мијатовић, „Сестра Душица из шок-собе“; Сретен Тошић, „Црна хумка ресничка“, По-
литика експрес, 13. април 1972, 3.

21 Bura, Bez obdukcije, 45–46; Вучетић, Невидљиви непријатељ, 133–134.
22 AJ, Савезни секретаријат за рад и социјалну политику 598, фасцикла 9, јединица 17, 

Списак болесника који се лече у карантину Инфективно одељење „Ловачки дом“. (у даљем 
тексту: АЈ, 598-9-17)

23 AJ, 598-9-17, Извештај руководиоца за карантин и тријажни центар.
24 Вучетић, Невидљиви непријатељ, 136.
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се пред њиховим очима – све је то била свакодневица на најтежем послу који 
су ове две медицинске сестре имале.25

О тежини посла у карантинима, говоре и сећања медицинских сестара Роске 
Поповић, која је била у карантину у Дерматовенеролошкој клиници у Београду, и 
Ружице Максимовић из карантинске болнице у Новом Пазару. Радиле су готово 
непрестано, у више смена „напорно, до последњег атома снаге, дубоко у ноћ“. 
Већина сестара је описивала како су и са најтежим пацијентима радиле без маски 
и заштитних рукавица. Оно што их је посебно болело, био је осећај да су сви 
који су се нашли у карантинима отписани, и болесници, и здравствени радници и 
особље карантина, те да им је велика снага била потребна да поверују да ће једном 
изаћи одатле.26 Некада су се осећале отписане и од лекара и администрације, као 
у Дерматовенеролошкој клиници, где су се ови први, смештени на приземљу, 
и физички дистанцирали од медицинских сестара и болесника који су били на 
спрату, бојећи се да им приђу и помогну. Како су се сећале касније, често су им 
и храну остављали на начин који су сматрале увредљивим.27

Неким медицинским сестрама је положај био неиздржив, јер су третиране 
готово као кужне. Епидемиолог др Зоран Радовановић се сећа да је на Траума-
толошком одељењу Прве хируршке клинике, чињеница да је Дишица Спасић 
радила и заразила се у шок-соби, утицала да се као опасност доживи сваки 
контакт с њених 12 колегиница, медицинских сестара, које су биле изложене 
ризику на истом радном месту. Однос према њима је био прво суревњив, а по-
том отворено непријатељски – тражено је да не обедују са осталима, а онда и 
да се потпуно изолују. Да би се нашло решење, ових 12 сестара је измештено 
у други карантин, „Национал“.28 

Страх и суревњивост према медицинским сестрама које су радиле најте-
же послове и биле суочене са смрћу и неизвесношћу, остао је и по изласку из 
карантина. Медицинска сестра Ружица Максимовић из Новог Пазара сећа се 
да су „сви бежали од нас, нико није хтео да нам приђе“,29 а Душанка Ступар 
памти свој повратак из карантина „1000 ружа“ на радно место у Траумато-
лошком одељењу Прве хируршке клинике по склањању свих од ње, по томе да 
су брисали алкохолом кваке којe би додирнула, као и по томе да нико није хтео 
да уђе с њом у лифт, због чега се после трауме од смрти колегинице Душице 
Спасић и боравка у карантину „1000 ружа“, осећала погођено и изопштено.30

25 Исто, 143.
26 Интервју са Роском Поповић, 16. октобар 2021; Интервју Наташе Мијушковић са Ружицом 

Максимовић, 12. јануар 2022.
27 Зорица Јевђевић, Радмила Томић, Роска Поповић, Весна Кованџић, „Вариола вера – ис-

куства сестара у карантину“, Сестринство, бр. 11, јануар-април 2007, 18.
28 Радовановић, Вариола вера, 96.
29 Интервју Наташе Мијушковић са Ружицом Максимовић, 12. јануар 2022. 
30 Интервју Наташе Мијушковић са Душанком Ступар, 13. јануар 2022.
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И док „велика“ историја бележи број карантинираних, оболелих, изле-
чених и преминулих, као и број лекара, медицинских сестара техничара и 
осталог особља у карантинима, њихов допринос сузбијању епидемије остаје 
невидљив (сем кад су у питању главни лекари), као и њихове емоције – страх, 
осећај изопштености и изолованости не само током карантина, него и касније, 
без чега је немогуће разумети све димензије епидемије вариоле у Југославији. 
Поред медицинских сестара, невидљиви су остали и медицински техничари, 
спремачице, сервирке, дезинфикатори и возачи. Њихове судбине, али и улоге 
и сузбијању епидемије вариоле донекле осветљавају извештавања тадашњих 
медија из жаришта вариоле, као и усмена сећања. 

У карантинској болници у мотелу „1000 ружа“, где су били смештени теш-
ки болесници, најмлађи лекар био је др Милан Шашић. Сећајући се најтеже и 
најболније ситуације у карантину, издвојио је тренутак у којем је девојчица из 
Младеновца, која се заразила вариолом у Првој хируршкој клиници, на кон-
троли после операције слепог црева, држећи за руку медицинског техничара 
Мирољуба Јефтића, кога су пацијенти звали Рики, изговорила „Рики, ја умирем“, 
потпуно свесна свог краја, и умрла непосредно после тога. Издвајајући ово као 
најпотреснији догађај за њега током епидемије, али сећајући се и девојчициних 
очију, косе, лепоте, и ужаса смрти којој је присуствовао, допринео је томе да она 
не буде само једна у статистици 35 умрлих за време епидемије вариоле, него 
и девојчица која свесна свог одласка, умире држећи за руку техничара кога су 
сви волели.31 Личне драме, и трагедије не само оболелих и њихових породица, 
него и здравствених радника и особља који су тих недеља изгарали у спасавању 
и неговању болесника и сузбијању епидемије, без уласка у историју „одоздо“, 
остале би незабележене, а они заувек безимени, а потом и потпуно заборављени.

У колективној биографији оваквих хероја, невидљиви су били сервирке, 
чистачице, дезинфикатори и возачи санитетских возила. Ако се погледа списак 
оних који су бринули о оболелима и суспектнима у болничком карантину „1000 
ружа“, могу да се наслуте и количина посла који су имали, али и одговорност 
људи који су се нашли на овом задатку. У карантинским условима, од 26. марта 
до 30. априла 1972. године живело је и радило четворо лекара, пет медицинских 
сестара, три болничара, четири медицинска лаборанта, техничар Завода за 
трансфузију крви, радник на прању веша, четири радника на одржавању чистоће, 
десет радника мотела и четири милиционера која су обезбеђивала карантин, 
док су транспорт обављали по један возач и болничар Хитне помоћи, који су 
такође боравили у једном од објекaта мотела „1000 ружа“.32

31 Интервју са др Миланом Шашићем, 10. децембар 2021; Вучетић, Невидљиви непријатељ, 
222.

32 Бура, Без обдукције, 73.
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Када је вариола била побеђена, штампа је, покушавајући да да глас и „неви-
дљивим“ херојима, понекад доносила детаље из њихове борбе против вариоле. 
У такве хероје спадао је и „квартет одважних“, који су, према писању штампе, 
радили „најтежи и најгаднији посао“ – обилазили најугроженија подручја, 
превозили суспектне и оболеле, дезинфиковали домове оболелих и њихове 
ствари, али и припремали тела за сахране преминулих у ђаковичкој болници. 
У питању су били добровољци из Приштине, медицински техничари Миодраг 
Павловић, Михајло Давидовић, Кадруш Бахтијари и возач Ашим Житија, који 
су суспектне и заражене из косовских села пребацивали у ђаковичку болницу, а 
потом радили и све остале тешке послове. Из мноштва трауматичних момената, 
као најтрауматичније издвајали су оне када би у припремама за сахрањивање 
преминулих од вариоле наишли на дете.33 О томе о колико тешком и ризичном 
послу се радило, сведочи податак да је већина медицинских сестара и техничара, 
дезинфикатора и возача на Косову, нарочито у првим данима епидемије, радило 
без икакве заштите – без вакцина и додатне заштитне опреме.34

Затворени у карантинима, уз оболеле и суспектне, нису били само лекари и 
медицинске сестре и техничари, него и сервирке и спремачице, без којих живот 
у карантинима не би функционисао, а које никада нису поменуте у освртима 
на епидемију вариоле у Југославији. Медицинске сестре су се, касније, сећале 
колико су им биле важне подршка и помоћ од њих. Требало је, у строго кон-
тролисаним условима, где је владао страх, непрекидно чистити карантине, а у 
њима и собе оболелих, и сервирати јела по строго прописаном епидемиолошком 
протоколу. Ретки су били лекари, попут санитетског потпуковника, инфектолога 
и стручњака за тропске болести са ВМА, др Пунише Мијушковића, који је из 
Београда послат да организује и води карантин у чачанској болници. Он је и у 
својим извештајима, и касније у интервјуима, наглашавао помоћ медицинских 
сестара и сервирки, стално их спомињући, и већ тада чувајући од заборава 
медицинске сестре Рашу Маричић, Мирјану Маслаћ, Милену Милошевић, ла-
боранткињу Љиљану Старчевић, сервирку Милицу Дивчевић и радницу Наду 
Пурић. Посебно је истицао пожртвованост „племените сервирке Милице Дивче-
вић“, која је присуствовала смрти Милке Ђурашић, и кад је видела да из страха 
многи одбијају да негују болеснике, изјавила: „Ја сам најстарија међу вама, па 
ако неко треба да умре, нека то будем ја“, док је друга сервирка, Нада Пурић, 
храбро одлучила да остане у карантину, остављајући свог седмогодишњег сина 
на чување суседима.35 Можда су управо захваљујући др Пуниши Мијушковићу, 

33 Ј. М., „Квартет одважних“, Вечерње новости, 15. мај 1972, 13.
34 Архив РТС, Д-11167, Рефлектор, 18. април 1972.
35 АЈ, 598-9-17, Извештај о раду стационара за лечење оболелих у Чачку, Санитетски потпу-

ковник др Пуниша Мијушковић: Чачак, 27.04.1972; А. Ђурић, „Страх животу каља образ често“, 
Политика експрес, 29. април 1072, 6.
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када је вариола била савладана, „награде за храброст и пожртвованост и ода-
ност свом позиву, као и хуманост“ добиле медицинске сестре Раша Маричић и 
Мирјана Маслаћ, лаборанткиње Стоја Деспот и Љиљана Старчевић, сервирка 
Милица Дивчевић и спремачица Нада Пурић.36 „Невидљива“ је била и стара 
спремачица Нурка из болничког карантина у Новом Пазару, која је без престанка 
чистила све просторије, а успевала да буде, како се сећала медицинска сестра 
Радмила Максимовић, „племенита жена која нам је свима давала утеху, која 
нас је тешила, и говорила, ја сам најстарија, ја ћу да будем уз вас у свему“. 37 

И многи други „невидљиви“ помажу да се сагледају последице вариоле – 
од тога како је утицала на свакодневицу, а како на економију и привреду, о чему 
упечатљиво говоре обични људи, келнери, и једна кафанска певачица. Келнери 
су на више начина били део „историје одоздо“ током епидемија вариоле у Ју-
гославији. Део њих је активно учествовао у сузбијању епидемије, тако што су 
радили свој посао у радикално измењеним околностима – у карантину. Када 
је одлучено да се тек реновирани мотел „1000 ружа“, који је нудио, како су га 
рекламирале новине, „пријатну разоноду и одмор“, уз музику и специјалитете 
домаће и стране кухиње, претвори у карантин, као испомоћ су остали кувари и 
келнери мотела, који су спремали храну и доносили је до „невидљиве границе“ 
која је делила оне у карантину од остатка света. Можда су управо и они били 
заслужни да су бар нека сећања на боравак у карантину била позитивна, попут 
сећања једне жене, која је накнадно изјавила да је путовала много и „била у 
најлуксузнијим хотелима, а нигде се нисам тако пријатно осећала као у тој 
карантинској трпезарији. Столњаци бели као снег, а тек келнери, убише се од 
услужности.“38

Иако је сцена с келнерима и „столњацима белим као снег“ из карантина у 
коме се и умирало указивала на жељу за нормалношћу и у ванредним околно-
стима, живот у граду је показивао да је страх обузео све, и да су због тога трпели 
и угоститељи. Иако су кафане и ресторани остали отворени у Београду током 
епидемије, продаја алкохолних пића у њима је драстично опала, највише због 
тога што грађани нису били сигурни да ли после вакцине смеју да конзумирају 
алкохол. Шеф сале београдске кафане „Инекс“ сведочио је да је првог дана 
вакцинације у овој кафани продат „само један вињак и две љуте ракије“, док 
је у ресторану „Михајловац“ за само три дана вакцинације „промет сведен на 
ниво банкротства“. Да су угоститељи заиста били економске жртве епидемије, 
сведочи податак да је после епидемије израчунато да су београдски угоститељ-
ски објекти пословали са губицима од 30 до 70%.39 

36 „Јавна признања и награде“, Чачански глас, 2. јун 1972, 4.
37 Вучетић, Невидљиви непријатељ, 148.
38 Исто, 229.
39 Исто, 262.
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Кад су кафане у питању, још једна људска прича додатно осветљава живот 
за време вариоле. Случај кафанске певачице Гране Анђелковић у мотелу „1000 
ружа“, која је касније премештена у мотел „Шумадија“, истовремено показује 
деловање здравствених служби, понашање људи у карантинима, али даје и 
жилниковску слику епидемије вариоле у Југославији. Један од приоритета Град-
ског штаба за борбу против карантинских болести било је лоцирање контаката 
оболелих. Иако су грађани, углавном, сарађивали, редак изузетак представљала 
је кафанска певачица Грана Анђелковић, која је давала непоуздане и опречне 
информације, а њено кретање је било тешко ограничити. Према сведочењу др 
Зорана Радовановића, због бубуљица на лицу за које нико није могао да тврди да 
нису благ облик вариоле, смештена је карантин „1000 ружа“. Два дана касније, 
дијагноза је искључена, али пошто је Грана претходно транспортована санитет-
ским возилом са женом за коју се испоставило да болује од вариоле, поново је 
лоцирана, и упућена у карантин „Шумадија“.40 Ствар је додатно отежало што је 
Грана Анђелковић у анкети на основу које су утврђивани њени контакти, изја-
вила да је из југоисточне Србије кренула у Удружење музичара народне музике, 
те да се тамо срдачно изљубила са певачем Предрагом Живковићем Тозовцем 
и хармоникашем Тошом Елезовићем. У страху за звезду народне музике, др 
Зоран Радовановић и др Александра Банковић су се „стуштили ка Тозовчевој 
породичној кући“, али, на срећу, описани сусрети нису били ни изблиза тако 
срдачни како их је Грана описала, те је Тозовац остао ван карантина.41 Ту причи 
о Грани није крај. Према сведочењу возача из карантина „Шумадија“, тамо се 
„једна жена из Пирота, наводно певачица (а то је могла да буде само Грана – 
прим. Р. В.)... скидала нага и често котрљала по трави да би се, како је говорила, 
’купала’ и ’скидала’ са себе заразу“.42 По др Радовановићу, она је наставила да 
води слободан живот и у карантину, јер је „за мушкарце имала снагу усиси-
вача“, и „није помагало ни што су чувани врата и прозор њене собе“. И њено 
пуштање из карантина уносило је додатне зебње, пошто се испоставило да и 
када је отпуштена из карантина и у пратњи милиције спроведена до железничке 
станице, уместо да буде у возу са картом која јој је била плаћена, Грана је зав-
ршила у станици милиције наспрам перона, чекајући да два полицајца заврше 
смену, и са њом крену „у живот“. Како се њеног случаја сећао др Радовановић, 
„лакнуло нам је тек пошто смо добили гаранције да је коначно враћена у своје 
пребивалиште“.43

Историја сваке епидемије или пандемије је и историја обичних људи, по-
жртвованих медицинских сестара, милиционера са песничким амбицијама, али 

40 Радовановић, Вариола вера, 100.
41 Исто, 101.
42 Вучетић, Невидљиви непријатељ, 224.
43 Радовановић, Вариола вера, 101.
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и кафанских певачица. Тек са укључивањем свих актера, у случају вариоле, ме-
дицинских сестара Душице Спасић, Милке Ђурашић, Милке Томашевић, Зорице 
Кекуш, Роске Поповић, Радмиле Максимовић, медицинског техничара Рикија, 
спремачице Нурке, сервирке Милице Дивчевић, шефа сале кафане „Инекс“, али 
и кафанске певачице Гране Анђелковић, историја највеће здравствене кризе у 
социјалистичкој Југославији добија више димензија и слојева, али и, како то 
назива историчар Милан Ристовић, и „нову размеру људскости“.44 
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Summary

Radina Vučetić, PhD

Variola Vera in Yugoslavia 1972: History from Below

In the spring of 1972, Yugoslavia experienced a smallpox virus outbreak, which, as it 
turned out, was the last European epidemic of this deadly disease. The epidemic included 25 
hotspots, eventually infecting 175 persons, with 35 fatalities. Many people were involved in 
the control and suppression of the epidemic – state and civil servants, healthcare workers, and 
many others, for history usually “invisible” actors. Considering that the suppression of the 
epidemic of smallpox in Yugoslavia in 1972 was a collective effort, it is necessary to include 
the view “from below” to fully comprehend the scope of this endeavor and understand various 
dimensions of this epidemic. Only the view “from below” enables a better comprehension of 
the whole range of phenomena important not only for understanding how Yugoslavia fought 
the smallpox epidemic of 1972 but also for considering its broader context. The epidemic 
suppression was a collective effort in which healthcare workers had the most critical role. 
However, besides leading epidemiologists and doctors, equally important were nurses and 
medical technicians and “ordinary people”, waitresses and waiters, cleaners, ambulance 
drivers, schoolchildren, police officers, and one pub singer. Only with the inclusion of their 
voices, the history of the most significant health crisis in socialist Yugoslavia becomes mul-
ti-dimensional and acquires “a new aspect of humanity”.

Key words: variola vera, smallpox, Yugoslavia, 1972, “history from below”, epidemics.
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Имагинарни и реални живот једног простора: 
купола Музеја афричке уметности у Београду

Апстракт: Рад представља куполу Музеја афричке уметности – збирке 
Веде и др Здравка Печара као својеврсну машину за сећање кроз структуру 
драме са тезом. Представљајући новинске чланке, фотографске, медијске 
и документарне изворе, као и усмена сведочења, у намери да анализира 
културу памћења овог простора и спој званичне и незваничне историје, 
рад анализира музејску куполу као микрослику ширих културно-политич-
ких догађаја у периоду од 1989. године до данас. Пратећи историју њене 
изградње, неизвесних догађаја током прве половине деведесетих година 
двадесетог века, а потом и њене позније употребе и савремену позицију, 
рад отвара питања о музејима, музејским зградама, начинима на које се 
оне памте и на које изазивају различите врсте сећања у друштву.

Кључне речи: архитектура, купола, Музеј афричке уметности, СФРЈ, 
простор, сећање, драма.

Архитектура као машина за сећање

Архитектура је више од структуре у којој живимо или коју посећујемо; 
она је и, корбизјеовски речено, машина, али не само за становање, већ и ма-
шина за сећање.1 Тако посматрана, архитектура је попут мембране саткане од 
приватних и колективних прошлости, а ми у њој нисмо неми посматрачи, већ 

1 Kris Pint, “If These Walls Could Walk: Architecture as Deformative Scenography of the Past” 
in: Performing Memory and Art in Popular Culture. eds. Liedeke Plate and Anneke Smelik (New York: 
Routledge, 2013), 133.
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активни део машине у којој се изводи перформанс сећања која она буди.2 На 
тај ће се начин у редовима који следе посматрати и архитектура куполе Музеја 
афричке уметности – збирке Веде и др Здравка Печара (МАУ) у Београду: као 
машина која кроз свој имагинарни и реални живот наводи посматраче и посма-
трачице на активно учешће у перформансу комплексног сећања. Сећање3 као 
спој званичне и незваничне историје представља фокус овог рада који тежи да 
на основу разноликог архивског материјала направи тренутни „пресек стања“ 
крећући се кроз слојеве културе памћења уписане у поткуполни простор МАУ.

Имајући у виду тзв. документарни приступ рестаурацији који аутентичност 
историјске зграде види у читљивости различитих делова из којих је њен живот 
састављен,4 овај рад настаје у покушају да такав вид рестаурације примени 
на сећање, остављајући читатељима и читатељкама простора да виде слојеве 
сложене, али ипак фрагментарне меморије. Зграде су недовршени асамблажи 
фрагмената, својеврсни кабинети реткости,5 а купола МАУ у овом раду архи-
тектонски јесте и очигледно недовршени асамблаж фрагмената. Односно, такав 
је њен реални живот, док кабинет реткости обитава у његовом имагинарном делу, 
у свим оним механизмима који покрећу овај простор као машину за сећање. 
Сведочанства њеног имагинарног живота, похрањена у музејској хемеротеци 
богатој журналистичком грађом одредили су драмску структуру овог рада, 
ослоњену најпре на драму са тезом „у којој су радња и представљање карак-
тера подређени једној преовлађујућој идеји која у својој свеопштој важности 
доминира над сликом појединачних судбина.“6 

Драма је у књижевном приповедању редовни поступак, а у још чистијем 
виду она је присутна у миту, Библији, и – код колективног памћења.7 Стога се на 
овом месту кроз пролог, заплет, кулминацију, перипетију и расплет тек скицирају 
историјске фасете овог простора, а смештањем имагинарног и реалног живота 
у полемичку позицију мапирају се феномени уграђени у архитектуру куполе 
као машинe за сећање. Драма са тезом, актуелна је и ефикасна, што значи да се 
бави проблемима времена и друштва у коме настаје покушавајући да драмски 
реши или наговести решење проблема, али је тиме уједно и крхка, склона паду 

2 Pint, “If These Walls Could Walk: Architecture as Deformative Scenography of the Past”, 133-134.
3 У овом раду се појмови сећање и памћење користе као синоними. О њиховим различи-

тим значењима која упућују на активну и пасивну меморију, види: Todor Kuljić, Kultura sećanja, 
(Beograd: Čigoja štampa 2012), и радове Алаиде и Јана Асмана. 

4 Edward Hollis, “Architecture about architecture: script and performance” in Actas del 5 ̊congreso 
della Academia Europea de Disegno, Barcelona (2003), 5. http://www.ub.edu/5ead/PDF/15/Hollis.pdf 
(29.10.2021).

5 Hollis, “Architecture about architecture: script and performance”, 5.
6 Rečnik književnih termina, Dragiša Živković i dr. (ur), (Beograd: Nolit, 1986), 134.
7 Kuljić, Kultura sećanja, 40.
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у заборав јер даје одговоре на питања и проблеме пре свега „у духу тог доба.“8 
Управо те њене одлике чине је пригодном формом за покушај драматизације 
сећања чији фрагменти следе.

Пролог: дивна музејска зграда која ће ући у анале  
београдске архитектуре

Како нам казује Речник књижевних термина, пролог није неопходан део 
драме, а када постоји, може бити двојак: у неким случајевима тесно је повезан 
са структуром драме или је њен саставни део, док у другим случајевима нема 
скоро никакве везе са радњом којој претходи и чини аутономну целину.9 У овој 
меморијској драми, чији је предмет архитектура, пролог је, попут архитектон-
ске основе, ипак неопходан и неодвојив део од остатка радње. Као једна од тек 
неколико београдских музејских зграда,10 МАУ је адаптацијом и надоградњом 
некадашњег уметничког атељеа11 свечано отворен за јавност 23. маја 1977. 
године. 

Слика 1. Првобитна архитектура МАУ, арх. Слободан Илић,  
фотодокументација МАУ

8 Kuljić, Kultura sećanja, 40.
9 Rečnik književnih termina, 609.
10 Мисли се на зграде које су пројектоване и грађене са намером да испуњавају функцију 

музеја. 
11 Више о томе види: Aна Кнежевић, „Мала изложбена сала Музеја афричке уметности – 

место плуралитета културно-политичке сцене (пост)југословенског простора“ у: Култура бр. 
161, 2018, 235-248. 
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„Дивна музејска зграда која ће ући у анале београдске архитектуре“12 
равног, травнатог крова, у натур-бетону и са бројним лантернама за природно 
осветљење сталне поставке почела је да прокишњава 1981. године. Како наводе 
извори, мудра замисао архитекте Слободана Илића13 да читаву зграду укопа у 
земљу како би се сачувала од климатских утицаја14 није испоштована и од тога 
се још приликом изградње одустало. Иако је на молбу МАУ извођач извршио 
поправку радова, кров је изнова почео да кисне. „Тако је већ осам година велика 
дилема да ли ће ово здање страдати од потопа – услед прокишњавања крова 
или од пожара, због лако запаљиве траве која на њему расте.“15 

Одиста дивна, умерено брутална, свакако јединствена првобитна зграда 
МАУ (слика 1), још једна машинерија за слојевито, лично и колективно сећање 
– тиме завређује улогу неизбежног пролога, увода у имагинарну и реалну драму 
овог музејског простора. Дугогодишње чекање на поправку зграде уводи нас 
у напету ситуацију заплета и кулминације, пре свега имагинарног дела живо-
та у коме ће се преплитати она „тврда“ сећања, која су записана, штампана, 
овековечена, исклесана, романтизована и сл, али и она „мека“ сећања група и 
појединаца, која су неканонизована, незабележена, скривена, интровертна, која 
су понекад и „прескочена“ сећања.16 

Заплет: солидарност поново на испиту!

О техничким проблемима музејске зграде јавно се говори током 1989. 
године у тој „еуфорији новог нултог часа“17 иако су они почели осам година 
раније. У том се временском раскораку преламају имагинарни и реални животи 
ове музејске зграде, јер је Београд био домаћин Деветог самита Покрета несвр-
станих између 4. и 7. септембра 1989. године. Та се конференција издваја као 
друга београдска конференција (прва је одржана 1961. године) и као последња 
на којој је учествовала СФРЈ. Будимир Лончар, тадашњи савезни секретар за 

12 Jelena Aranđelović Lazić, „Objekat muzeja“ u Muzej afričke umetnosti, Zbirka Vede i dr Zdravka 
Pečara. (Beograd: Muzej afričke umetnosti), 72.

13 У време надоградње МАУ (1975–1976) на некадашњи атеље Моше Пијаде, архитекта 
Слободан Илић био је запослен у Дирекцији за изградњу и реконструкцију града. Остало је 
забележено да је Илић архитектуру студирао у Београду, да је пар његових пројеката реализо-
вано у Бејруту и Либану. Када је реч о Југославији, поред МАУ и неколико тимских пројеката, 
реализован је и његов пројекат Педагошке академије у Вршцу. Види више у: Зоран Маневић, 
Лексикон неимара, (Београд: Грађевинска књига, 2008). 

14 S. S. „Novi krov do kraja godine“, Borba, 19. septembar 1989.
15 Митраковић, С. „Почела санација Музеја афричке уметности“, Политика, 10. август 1989.
16 Mitja Velikonja, „Načini sećanja na Jugoslaviju – YU – retrovizor“ u Jugoslavija u istorijskoj 

perspektivi. (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017), 493.
17 Kuljić, Kultura sećanja, 20.
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спољне послове доводи Девету конференцију Покрета несврстаних земаља у 
Југославију, „све у нади да ће углед дипломације и важност коју је СФРЈ имала 
у међународној заједници уразумити кругове у земљи да рјешење траже мимо 
сукоба и рата, али и повратити глобалну важност коју је земља некада имала... 
Био је то један од најсјајнијих дипломатских маневара тог дипломата с визијом, 
али и посљедњи велики чин југословенске дипломације ПНЗ-а.“18 Другим ре-
чима, у „смртној ури СФРЈ“ Београд је желео остати у игри, бити присутан на 
међународној сцени.19 Разумљиво, у том чину било је очекивано да МАУ, као 
београдска музејска институција настала захваљујући ентузијазму Веде Загорац  
и Здравка Печара, али и контексту антиколонијалне, несврстане и солидарне 
политике СФРЈ20 има своју улогу. Управо ће улога за коју је МАУ предвиђен 
утицати на настанак простора о коме на овом месту размишљамо, али који ће 
у даљем току радње остварити многе друге, мада не и ту улогу.

У марту исте, 1989. године забележено је да је МАУ угрожен, те је постало 
„неприхватљиво да га посетиоци (читај: педесет чланица афричких земаља) 
нађу у стању у коме се налази“21 и да је савезна влада (Фонд солидарности са 
земљама у развоју) одобрила средства за израду репрезентативног каталога за 
ту прилику. Како даље сазнајемо, МАУ је уврштен у листу приоритета у оквиру 
припреме Београда за Девети самит, а град Београд и Одбор за припрему самита 
обезбедили су неопходна средства за реновацију и санацију зграде. Пар месеци 
касније, у јуну, најављује се реновирање МАУ, посета делегација афричких 
земаља22 и изложба дотада недоступних збирки у новонасталом поткровљу.23 
Међутим, услед инфлације која је преполовила обезбеђена средства, замишље-
ни завршетак радова до почетка самита, очекивано, померен је за крај године. 
Напетост драмске радње појачава и информација да је МАУ затворен већ три 

18 Tvrtko Jakovina, Treća strana hladnog rata. (Zagreb: Fraktura, 2011), 622.
19 Tvrtko Jakovina, „Jugoslavija na međunarodnoj pozornici – aktivna koegzistencija nesvrstane 

Jugoslavije“ u: Jugoslavija u istorijskoj perspektivi. (Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u 
Srbiji, 2017), 472.

20 Културно-политички контекст у оквиру кога је настао Музеј афричке уметности у Бео-
граду чини ово место сећања и музејску установу јединственом међу колекцијама и збиркама 
ваневропских уметности. О амбивалентној позицији МАУ види више у докторској дисертацији: 
Ana Sladojević, Muzej afričke umetnosti: konteksti i reprezentacije, e-publikacija доступна на mau.
rs (2014). О начинима набавке предмета за збирку Печар у контексту савремених расправа о ре-
патријацији и реституцији тзв. афричких предмета, погледај хабилитациони рад: Emilia Epštajn, 
Priče o autentičnosti: Poreklo predmeta u Muzeju afričke umetnosti i kako je nastala zbirka Pečar, 
e-publikacija доступна на mau.rs (2021). О колекционарским активностима Здравка Печара и Веде 
Загорац у контексту њихове целокупне биографије и значајне културно-политичке улоге пронађи 
више у: Немања Радоњић, Слика Африке у Југославији (1945-1991), докторска дисертација, Уни-
верзитет у Београду: Филозофски факултет (2020).

21 Милошевић, М. „Угрожен Музеј афричке уметности“, Политика, 13. март. 1989
22 М. М. „Реновира се Музеј афричке уметности“, Политика, 10. јун 1989.
23 S. S. „Izložba i u potkrovlju“, Borba, 2. avgust.1989.
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месеца, и да су у том периоду и четири музејска експоната оштећена.24 Почетак 
прве фазе санације забележен је 9. августа 1989. године, када је на крову МАУ 
избио „дуго очекивани пожар“ – спаљивањем траве на крову – а „истини за 
вољу – да није самита несврстаних, МАУ би вероватно био осуђен на пропаст.“25 

Драмски заплет служи нарушавању хармоније и статичности радње, те 
тако овај заплет најављује кулминацију и напетост која ће разорити потоњи 
имагинарни живот овог простора. У низу немилих и брзих догађаја, инфлација 
наводи на мисао о солидарности која је поново на испиту. У реновирању уче-
ствују Панчевачка фабрика стакла и Југобанка, у нади да ће МАУ ипак бити 
поправљен до самита.26 Ондашња штампа бележи како су улице Београда уочи 
тог септембра 1989. године биле испуњене градилиштима, радницима који 
„умивају фасаде“, врше поправке, градње и надоградње, али и протестују.27 
Најављивана изградња новог простора МАУ, по новинским изворима, почела 
је 19. септембра 1989. године, када је постављен костур, а „Гај“ из Подравске 
Слатине је обезбедио носаче од посебног дрвета, на које ће бити положен 
кровни плашт; тако саграђен кров, како је назначено – биће вечит.28 Стога се 
може закључити да брза акција (из)градње у оквиру листе приоритета припреме 
Београда за Девети самит ипак премашује предвиђене временске одреднице, и 
да је постављање кровног костура – материјалног првенца куполе – изведено 
увелико након завршетка самита.

Судећи по фотодокументацији и усменим сведочењима из Музеја афричке 
уметности, делегације Покрета несврстаних нису посетиле МАУ током Деве-
тог самита несврстаних. У тој години забележене су посете Роберта Мугабеа 
(Robert Mugabe), председника Зимбабвеа (24.01.1989), затим Лансане Контеа 
(Lansana Conté), председника Гвинеје (03.06.1989) и Ибрахима Бабангиде 
(Ibrahim Babangida), председника Нигерије (09.09.1989) који је тог дана отворио 
и изложбу фотографија у МАУ.29 Имагинарни живот МАУ, најављен у штампи 
друкчији је од оног реалног који се догодио, у коме је организована изложба 
и посета тек неколико представника делегација, током којих је, на пример, 
председнику Нигерије детаљније представљена макета адаптације и реновације 

24 П. С. „Музеј афричке уметности већ три месеца затворен. Изложба без крова“, Вечерње 
новости, 17. август 1989.

25 Митраковић, С. „Почела санација Музеја афричке уметности“, Политика, 10. август 1989.
26 Исто.
27 Више о томе види на херитолошкој мапи: http://nesvrstani.rs/balon.html (приступ: 

27.11.2021).
28 S. S. „Novi krov do kraja godine“, Borba, 19. septembar 1989.
29 Марија Личина, Музеј афричке уметности (настанак, развој, перспективе), мастер рад 

(Београд: Фаакултет политичких наука), 2013 (доступан у библиотеци МАУ), 58.
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МАУ,30 а на фотографским сведочанствима видљив је и поменути, вечно очеки-
вани и очекивано вечни, зачетак дрвеног костура крова (слика 2). 

Слика 2. Посета председника Нигерије, Ибрахима Бабангиде и зачетак  
дрвеног костура куполе МАУ, 1989, фотодокументација МАУ

След догађаја овог заплета, који тек најављује кулминацију драме, није 
у потпуности познат, када говоримо о имагинарном животу куполе МАУ. У 
њеном реалном животу, у периоду од септембра 1989. до прве половине 1991. 
делимично је изграђена (кров и поткровна етажа) ентеријерски импознатна ку-
пола по пројекту архитекте Милићевића, у изведби „Енергопројектовог“ ООУР 
„Еноса“. Старе лантерне заменила је стаклена опека, а природно осветљење 
поновљено је постављањем великог стакленог ока. Зидови на таквом здању 
такође су остакљени. Пре кратког коментара о архитектури куполе, сетимо се 
да је још Бертолт Брехт (Bertolt Brecht) рекао да „свако може бити креативан, 

30 О архитекти Слободану Милићевићу, аутору пројекта „друге адаптације МАУ“, као ни 
о аутору пројекта првобитне зграде МАУ, Слободану Илићу, у историографији није забележе-
но довољно података. Слободан Милићевић рођен је 1924. године у Београду, и попут Илића, 
имао је интернационалну каријеру у Замбији и Танзанији, где је реализовано неколико његових 
пројеката. Од реализованих пројеката у Србији издвајам: мотел „Стари храст“ на аутопуту Бе-
оград-Ниш, уређење ентеријера Југословенске инвестиционе банке на Теразијама у Београду, 
и стамбени комплекс Зебиновац у Новој Вароши (Зоран Маневић, Лексикон неимара, (Београд: 
Грађевинска књига 2008), 220.



50 Годишњак за друштвену историју 2, 2021.

али је писање преко већ постојећих рукописа изазов.“31 То може важити и за 
оне архитектонске рукописе, а врло је извесно да је у датој ситуацији, реалној 
и имагинарној, и архитекти Милићевићу велики изазов представљало писање 
преко бруталистичке зграде травнатог крова Слободана Илића. 

У штампи се у пар наврата помиње и постављање косог крова, након кога 
се све учесталије наводи купола, односно – афрички кров. Изграђена је купола, а 
када размишљамо о њеној архитектури у оквиру дијалога старо-ново,32 резултат 
јесте промена визуелног идентитета првобитне архитектуре, у којој се она данас 
тек назире кроз заостале сведоке: масивни бетонски цилиндар и пар преосталих 
лантерни. Са друге стране, пригодно решење постављања стаклене опеке на 
некадашње отворе кроз које је природно осветљење долазило у МАУ, као и по-
нављање истог система осветљења у поткуполном простору наводи на (по)мисао 
о минималном поштовању дијалога новог према старом. Неиспуњена функција 
простора извесно је последица нестабилних економско-временских услова (и 
даљих драматичних заплета) у којима овај простор настаје, а оно што се поред 
дисфункционалности данас чини посебно упечатљивим јесте дискрепанција 
куполног ентеријера и екстеријера. У првом је реч о монументалном, природно 
осветљеном, бродоликом простору у коме се назире дијалошка игра са првобитном 
архитектуром; у другом је реч о гиганту „насађеном“ на претходно здање, који 
дијалог остварује са ширим амбијентом – баштом МАУ, али не и са натур-бетоном, 
лантернама, цилиндрима и снажном хоризонталом првобитне зграде (слика 3). 

Слика 3. Екстеријер и ентеријер куполе МАУ, фотодокументација МАУ 

31 Наведено према: Edward Hollis, The Secret Lives of Buildings. (New York: Metropolitan 
Books, 2009), 16.

32 Више о томе: Ана Кнежевић, „Архитектура МАУ: од бетонског павиљона до ’афричке 
куће’“ у: Nyimpa kor ndzizi – Човек не може опстати сам. (Ре)концептуализација Музеја афричке 
уметности – збирке Веде и др Здравка Печара, Емилиа Епштајн и Ана Сладојевић (ур), (Београд: 
Музеј афричке уметности, 2017), 106-120.
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Имагинарни живот куполе МАУ у периоду након Деветог самита Покрета 
несврстаних благо је утихнуо, а њен се реални живот одвијао организовањем 
прве изложбе домаћег савременог уметника у МАУ, Богдана Јовановића, под 
називом Африка, с љубављу коју је 1991. године отворио Стив Ханингтон (Steve 
Hannington), у овдашњој популарној култури познат и као Стева Шумадинац. 
То је уједно и прва поставка приказана у привремено отвореном поткуполном 
простору.33 Исте године у истом простору реализована је још једна изложба 
под називом Столице народа Ашанти кустоскиње Тијане Јовановић, коју је 
отворио амбасадор Гане Томас Бенџамин Сам (слика 4). 

Слика 4. Изложба Столице народа Ашанти коју је 1991. у куполи МАУ  
отворио амбасадор Гане Томас Бенџамин Сам, фотодокументација МАУ

Наведени сегменти имагинарног и реалног живота у настајању овог просто-
ра сведоче о првом слоју сећања које поткуполна машинерија буди. Прозирна и 
порозна, а опет силно наслоњена на један од бетонских цилиндара, она нас сећа 
на тешке околности и последњи трзај СФРЈ, и тиме – МАУ – у активном учешћу 
у политици Покрета несврстаних и нелагодној позицији на међународној сцени; 
импозантношћу ентеријера сведочи о и даље великим замислима, визијама и 
мисијама како ове институције, тако и СФРЈ у политици солидарности. Ипак, 
неугодном температуром, глувим простором који је још увек без сврховите јавне 
употребе, експлицитно бележи контекст у коме је настала: ситуацију сумануто 
брзе градње и инфлације, а на микроплану – личној судбини – најављује кул-

33 Личина, Музеј афричке уметности (настанак, развој, перспективе), 17.
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минацију заплета и на колективном нивоу. Другим речима, у фрагментима који 
следе, она се означава као микрослика, микроогледало у које се рефлектује шира 
друштвено-политичка ситуација у оквиру СФРЈ у нестајању. 

Кулминација: афрички кров од хрватског  
дрвета у Београду

У драмској структури, кулминација је најнапетији тренутак радње у коме 
је неизвесно како ће се дело завршити. У том смислу, кулминација драматич-
ног живота куполе МАУ се у овом раду смешта у прву половину деведесетих 
година двадесетог века, током којих се распад федеративне државе коју прати 
националистичка реторика јасно очитава и кроз призму имагинарног живота 
овог простора. Током 1992. године били су настављени радови на опремању 
простора у дограђеној кровној куполи и санирању влаге у објекту, а након 
више месеци МАУ је поново отворен за публику у децембру исте године. 
След догађаја који се тичу наставка радова на згради МАУ која је годинама 
„у запуштеном стању, прокишњава и нема ни за основне трошкове“34 најбоље 
осликава ту карактеристику драме са тезом у којој једна преовлађујућа идеја у 
својој свеопштој важности доминира над сликом појединачних судбина. У тој су 
се кулминацији деведесетих, изразито од 1992. до краја 1994. године, на бојном 
пољу имагинарног живота куполе МАУ сукобљавале „појединачне“ судбине, 
жеље, интереси стварајући свакако јединствену и вероватно најгломазнију кон-
тинуирану медијску експонираност ове институције у читавој историји њеног 
досадашњег постојања.35

34 Џунов, Б. „Кад нема сарадње“, Политика, 16. април 1993.
35 Види: Мишић, Г. 1992. Кустос против донатора, Борба. 23. јун, В.С. Оспособљени за све 

радове. Савски Венац. 25. септембар, Џунов, Б. 1993. Моћ и немоћ управних одбора у институ-
цијама културе: Нејасни закони. Политика. 14.април, Мићевић, С. 1993. Београду је потребан 
Музеј афричке уметности. Политика. 24. новембар, Џунов, Б. 1993. Кад нема сарадње. Политика. 
16. април, Џунов, Б. 1993. Тим који побеђује. Политика. 23. април, Џунов, Б. 1993. Неспоразуми 
остају. Политика. 27. април, Јововић, Ј. 1993. Донатор на зрну грашка. Политика експрес. 26. 
јун, Пеција, П. 1993. Угрожена збирка. Политика експрес. 13. јул, Јововић, Ј. 1993. Расплет око 
Музеја афричке уметности: реч вештака. Политика експрес. 17. јул, Џунов, Б. 1994. За смену 
директора. Политика. 14. јануар, Kostić, S. Oprijan Ilić, B. 1994. Muzej – taj pusti predmet želja. 
Borba. 19. januar, О. И. 1994. Вратите паре, поклањамо трећину. Борба. 21. јануар, Сретеновић, 
С. 1994. Далеко је Африка. Нин. 11. фебруар, Челар Марјановић, М. 1994. Лажна узбуна дона-
тора. Политика експрес. 24. фебруар, Ј. З. 1994. Пожелео туђе експонате. Вечерње новости. 24. 
фебруар, С. К. 1994. Замире ли музеј? Борба. 25. фебруар, Џунов, Б. 1994. Нови заплети око 
Музеја афричке уметности у Београду: Печар Африканац. Политика. 27. фебруар, Даниловић, 
Р. 1994. Игнорисање донатора. Политика. 16. март, К. П. 1994. Афрички музеј само у Београду. 
Вечерње новости. 21. март, Вујошевић, В. 1994. Донатор претерао. Новости. 2. април, Аноним. 
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Бивајући у реалном животу предмет расправе – „пусти предмет жеља“ 
– између оснивача МАУ, Здравка Печара, управе МАУ, Скупштине града Бео-
града и фирме за инвестициону делатност у производњи стамбеног и послов-
ног простора Колинг, купола МАУ је на имагинарном нивоу попримила улогу 
синегдохе: преко једног парчета архитектуре ломила се, кулминирајући, шира 
слика о друштвено-политичким системима и њиховим сменама, о распаду СФРЈ, 
идејама несврстаности и солидарности чији су се обриси губили, како унутар, 
тако и изван земље, о позицији легатора и колекционара у социјалистичком 
југословенском друштву. 

Прве борбе и реакције почеле су након уговора Колинга и Скупштине града 
Београда, начињеног без конкурса, са условима који фирми омогућавају двана-
естогодишње коришћење зграде након комплетног реновирања и паралелног 
одржавања.36 Такав начин послања Печара је упућивао на мисао о МАУ као 
„жртви грабежљиве отимачине у околностима када пропада један друштвени 
систем.“37 Упркос томе, прва фаза радова адаптације и санације је обављена, 
након чега је МАУ свечано поново отворен децембра 1992. године.38 Врло је 
извесно да су тада стаклене опеке у поткуполном простору покривене бетоном; 
додато је степениште од армираног бетона за улаз са друге стране зграде,39 а као 
занимљивост у архиви усмених историја МАУ40 јавља се податак да је у истом 
периоду саграђена и дрвена колибица у башти МАУ. 

Након поновног отварања МАУ и делимичног затишја, сукоби су попри-
мили и правну димензију и све ширу јавну расправу. Купола се у функцији 
синегдохе у њима односила на „подмукли вид распродаје друштвене имови-
не“,41 „процес наглог одумирања“,42 „потребу да МАУ уђе у деобни биланс СР 
Југославије са Хрватском“ и као – кап која је прелила чашу – „Београд који 
уништава и деградира муслиманску уметност.“43 Парадокс националистичког 

Олтар културе испод писоара? ТВ новости. 13. април, Božović, B. 1994. Afrički krov od hrvatskog 
drveta. Duga. 11. jun.

36 Џунов, Б. „Тим који побеђује“, Политика, 23. април 1993.
37 Џунов, Б. „Неспоразуми остају“, Политика, 27. април 1993.
38 Јововић, Ј. „Донатор на зрну грашка“, Политика експрес, 26. јун 1993.
39 Даниловић, Р. „Игнорисање донатора“, Политика, 16. март 1994.
40 У оквиру истраживачког рада за припрему изложбе/публикације Nyimpa kor ndzizi – 

Човек не може опстати сам (Ре)концептуализација Музеја афричке уметности – збирке Веде 
и др Здравка Печара којом је обележена четрдесетогодишњица постојања МАУ (2017) др Ана 
Сладојевић, теоретичарка уметности и Емилиа Епштајн, виша кустоскиња МАУ започеле су 
процес систематичног прикупљања усмених историја чиме је уједно у МАУ успостављен нов 
приступ према оваквој врсти наслеђа, с намером да се он и даље развија стварајући својеврсну 
архиву усмених историја.

41 Џунов, Б. „Печар Африканац“, Политика, 27. фебруар 1994.
42 Oprijan – Ilić, Kostić, S. „Papirno pokriće ili dobro delo?“, Borba, 20. januar 1994.
43 Џунов, Б. „Печар Африканац“, Политика, 27. фебруар 1994.
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тона, коме је приписана и „непријатна и нечасна политичка конотација“44 у 
говору о овом делу архитектуре МАУ попримио је географски шире димензије 
чланком објављеном у часопису Жен Африк (Jeune Afrique), на који је, како се 
наводи, реаговао и UNESCO, а представници четири афричке земље су, наводно, 
управо зато посетиле МАУ и „провериле“ реално стање цењене институције. 
Сукоб који је почео идејом о санацији МАУ на овом је месту представљен са 
тек неколико одабраних „кључних“ речи које данас покрећу, могло би се рећи, 
ону прустовску mèmoire involontaire у архитектонској машинерији за сећање. 
Кров, раније називан и европским поткровљем45 у овом се делу драмске радње 
означава као афрички кров (и даље), али од (новог) хрватског дрвета,46 а распад 
југословенске федерације, сматрало се, директно води до угрожавања колекције 
вредних афричких предмета, често спомињане у предимензионираним бројкама. 

У тешким егзистенцијалним условима, како за архитектуру тако и за људе, 
дуготрајни спор око куполе МАУ је утихнуо; у међувремену, реални живот 
МАУ одвијао се јединим могућим током. Као имплицитни сведоци кулмина-
ције у драматичном животу куполе МАУ, остали су тек неки видљиви трагови: 
бетоном покривена стаклена опека на месту некадашњих лантерни, помоћно 
степениште од армираног бетона, и дрвена колибица у башти МАУ...

Перипетија: живнути је за наше услове  
подвиг без преседана!

У драмској структури перипетија је та која представља обрт који радњу 
усмерава ка расплету, у виду неке углавном неочекиване ситуације која про-
мени ток радње или доведе до неког новог сазнања. Тако би нам у узаврелом 
имагинарном (тј. медијском) животу МАУ благи обрт ка другачијем погледу 
могла понудити чињеница да је истовремено са проблемима у музејској згради, 
МАУ настојао да у стручном раду бар мало живне; у истом периоду приређене 
су изложбе музејских збирки и развијана је сарадња са универзитетским про-
фесорима и локалним уметницима.

Изложбе које се нижу у првој половини деценије бавиле су се савременим 
и традиционалним феноменима афричких култура. Преплитање личних и ко-
лективних прошлости у архитектури као машини за сећање већ је на почетку 
рада предочено. У овој се перипетији која приказује реални живот МАУ, под 
слоганом живнути – то је подвиг, издваја једно сведочанство о употреби пот-
куполног простора за едукацију будућих архитеката, које не пропушта прилику 

44 Исто.
45 Даниловић, Р. „Игнорисање донатора“, Политика, 16. март 1994.
46 Božović, B. „Afrički krov od hrvatskog drveta“, Duga, 11. jun 1994.
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да да коментар и на ширу друштвено-политичку, и што да не – егзистенцијалну 
атмосферу тренутка. 

Средином маја 1994. године „овећа група матураната се неопажено увукла 
у поткровље здања” у циљу припреме за пријемни испит на Архитектонском 
факултету са проф. др Михаилом Чанком. Припремајући се уједно за пријемни 
испит, али и за јавну изложбу – приказ припремних радова, у краткој изјави 
за каталог изложбе Чанак је рекао: „у овој беди и немаштини одржати се, пре-
живети, живнути, па се чак и подмладити – то је за наше услове подвиг без 
преседана.”47 На пуком симболичном нивоу, на овом месту читамо те редове, 
имајући на уму да су они написани током или након интензивног рада управо 
у поткуполном простору МАУ. 

Друга половина деведесетих година двадесетог века МАУ позиционира у 
неформалну и дискретну улогу у културној дипломатији, догађајима попут Аф-
ричког базара (1995), Дана Африке (1996) и првог Афро фестивала (1997) који 
се одржава и данас.48 Другим речима, док су се нежељена сећања прикупљала 
и складиштила под недовршени кровни плашт МАУ, смештајући тиме шири 
растер дисонантног наслеђа49 под осамсто квадрата једног музејског простора 
у настајању, основне функције музеја – у складу са могућностима – одвијале 
су се својим темпом и током, чекајући разрешење заплета...

Расплет: у ритму музике за плес и artworld-а

Двехиљадите године доносе расплет догађаја и антиципирају нови почетак, 
како у имагинарном и реалном животу куполе МАУ, тако и у свеукупном раду ове 
установе културе. Почетком тих година у МАУ се реализују пројекти који нуде 
другачији поглед на позицију афричких уметности/предмета и култура, наш од-
нос према овом континенту и доводе до нових закључака и критике институције 
изнутра. Унутрашњост куполе, створене насупрот Корбизјеовом начелу балона 

47 Mihailo Čanak, beleška povodom „Afrička umetnost kao inspiracija – crteži brucoša arhitekture“ 
u okviru Pripremnog tečaja za studije arhitekture dr Mihaila Čanka, dokumentacija MAU.

48 Личина, Музеј афричке уметности (настанак, развој, перспективе), 2013.
49 „Термин „дисонантност“ херитолози су позајмили из музичке уметности, у којој дисо-

нанца означава два тона која се не стапају хармонијски, већ стварају извесну напетост. Ешворт 
(G.J. Ashwort) и Танбриџ (J.E. Tunbridge), аутори који су га увели у дискурс (интерпретације) 
налсеђа, под њим подразумевају наслеђе којем различите групе приписују другачија тумачења, 
вредности и значења. Нежељено наслеђе, то јест, негативни остаци прошлости произашли из 
конфликта, по природи (п)остања у себи носе плурализам супротстављених идеја.“ Наведено 
према: Milica Božić Marojević, (Ne)željeno nasleđe u prostorima pamćenja. Slobodne zone bolnih 
uspomena. (Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, 2015) 59-60. 
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сапунице50 – неумереним дахом – због чега настаје раскорак између визуелног 
решења простора у ентеријеру и екстеријеру (слика 3), у овој је деценији (и 
касније) врло привлачна сценографија за разнолике пројекте популарне културе, 
али и за постајање делом уметничких и теоријско-едукативних радова.

Видео појмовник уметности и теорије 20. века, као ауторска емисија 
теоретичара Мишка Шуваковића у продукцији АРТ телевизије из Београда 
настаје и снима се делом на сталној поставци МАУ, делом у ентеријеру куполе 
(као и у другим установама културе) 2000/2001. године. Говорећи о апстрактној 
уметности, супрематизму, неопластицизму и конструктивизму, овај теоретичар 
уметности кадриран је у недовршеном ентеријеру куполе који оставља утисак 
уметничког атељеа.51 Фрагменти простора провучени кроз објектив камере 
сачувани су у овом серијалу, и у њему су с намером попримили одлике уметнич-
ког радног простора. Да купола може доиста функционисати као променљива 
и мобилна сценографија на разноликим екранима, потврђују и њена каснија 
упризорења у популарној, односно телевизијској култури. 

Црвене драперије, рефлектори у боји, завесе, пурпурни тепих, ентеријерске 
биљке, свећњаци, комади намештаја и глатких, fake стена у једној пригушеној, 
вечерњој атмосфери попунили су простор куполе и претворили је у сценографију 
за емисију Певајте моје песме Милутина Поповића Захара у продукцији Радио 
телевизије Србије 2002. године. Поред серијала народне музике, припремане 
за телевизијско емитовање, купола МАУ, треперавог природног осветљења, са 
импозантним дрвеним ребрима архитектонски је background и за pop-rock рит-
мове; између осталих, на пример, у споту за песму Звуци улица (1998) Дејана 
Цукића & Спорог ритма бенда, као и за баладу Жељка Јоксимовића Можда је 
то љубав (2019). Музички ритмови у куполи МАУ запамћени су и концертима 
Игора Винцетића, Irie FM-а и DJ наступима у истој деценији. Поред присут-
ности у популарној култури – махом музичкој и телевизијској, од којих је само 
пар примера наведено овде, купола се користи и за популаризацију музејских 
програма, углавном у оквиру манифестације Ноћ музеја. 

50 „Зграда је као балон сапунице. Она је савршена и хармонична ако се дах једнако дис-
трибуира и регулише изнутра. Екстеријер је резултат ентеријера.ˮ Le Corbusier, Towards A New 
Architecture, (New York: Dover Publications, 1986).

51 Види: https://vimeo.com/channels/umetnost20veka (приступ: 11.11.2021).
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Слика 5. Бартелеми Того – Омаж Здравку Печару, детаљ,  
фото: Влада Поповић (2006)

Половином деценије, израђен је пројекат за реновацију и реконструкцију 
куполе и музејске зграде који ипак није доживео реализацију. Убрзо потом, нови 
закони противпожарне заштите затварају куполу за јавну употребу, а у њену 
машинерију сећања уписују се уметнички радови-инсталације. Године 2006. 
приликом гостовања у Београду и МАУ, камерунски уметник Бартелеми Того 
(Barthélémy Тoguo), приликом уласка у поткуполни простор и откривања приче 
о контексту настанка МАУ одлучује изненада у њој постави монументалну ин-
сталацију Омаж Здравку Печару, као одговор на питање како се осећа човек с 
афричког континента у Музеју афричке уметности.52 Том приликом ентеријер 
куполе попримио је обрисе великог брода, на чијим су ободима разапета бела 
платна, а у самом средишту импозантног простора, као на фабричкој траци, по-
ложени су и пуштени у промет гледања предмети са музејске сталне поставке, 
из збирке Печар, из музејске продавнице и са српских бувљака (слика 5). Тиме је 
Того у поткуполни простор уписао и додатно нагласио критичку интерпретацију 
аутентичности тзв. афричког предмета и амбивалентне колекције Печар која 
чини сталну поставку МАУ, антиколонијалну у метанаративну, а атемпоралну 
и анонимну,53 и тиме – колонијалну – у оном основном наративу. 

52 Sonja Ćirić. „Lepota crnog”, Vreme. 20. jun 2006.
53 Види више у: Ana Sladojević, Muzej afričke umetnosti – konteksti i reprezentacije. Beograd: 

Muzej afričke umetnosti, 2015, http://mau.rs/sr/e-publikacije/354-muzej-afri%C4%8Dke-umetnosti,-
konteksti-i-reprezentacije.html (pristup: 10.11.2021).
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Слика 6. Саша Ткаченко – Екстремно сиромаштво (застава),  
Незаштићени сведок бр. 1: Афродизијак, фото: Иван Зупанц (2019)

Поред поменуте Тогоове, одиста непланиране, а веома присутне у контексту 
сећања о уметничким интервенцијама на меморијску мембрану куполе МАУ, 
током 2019. године настају и две планиране интервенције у оквиру пројекта 
Незаштићени сведок бр. 1: Афродизијак, који преиспитује бројне теме у изра-
зито амбијенталној комуникацији са простором, али и историјом и радом МАУ. 
Уметник Саша Ткаченко, управо због слојевитог наслеђа музејске зграде, одлу-
чује да у унутрашњости куполе, једном од „најлепших изложбених простора 
у граду“54 изложи свој рад Extreme Poverty/Екстремно сиромаштво (слика 6). 
Као нераздвојни део његовог рада, који се поиграва и са музејским односима 
доступно-недоступно, купола је синоним за летаргичност, индиферентност, 
рањивост како музејских простора, тако и савремених ставова према другости-
ма, односно, према проблемима који далеки други (попут унутрашњости куполе 
недоступни други) имају. Истом приликом настаје и експериментални филм О 
оруђу и оружју уметника Синише Илића, са Душаном Барбарићем и Јеленом 
Максимовић, у коме је купола покривалица за теме инспирисане књигом Оскара 
Давича Црно на бело, као што су експлоатација афричког континента, рудних 
богатстава, разливање боје белаца, питање бившег белца55 и сл. Купола је по-

54 Јелена Спаић, „Активација периферног видаˮ у: Незаштићени сведок бр.1: Афродизијак. 
(Београд: Музеј афричке уметности, 2019), 47.

55 Оскар Давичо, Црно на бело, (Београд: Просвета, 1969).
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примила и функцију скулпторског атељеа у којој је извајана рањена антилопа 
инсталације Сликај се/Take a Shot Милице Јосимов, као и дословни кабинет 
реткости из кога су издвојени елементи и за друге радове у оквиру исте ин-
тервенције (нпр. за рад Несврстана Милице Ракић). 

На основу неколико наведених привремених и кратких спојева куполе МАУ 
са телевизијском, музичком популарном културом, као и дантоовским artworld-
ом56 у овом се драмском расплету она, иако и даље у функцији опне зграде, ипак 
смирује у оквиру меморијске драме и наставља свој живот у драмском тону 
једино по разноликим улогама које су јој приписиване. Двехиљадите године у 
њу уводе полифонију гласова – оне који се тичу едукације и популаризације у 
пријатном, уметничком амбијенту теорија и уметности 20. века, оне који пред-
стављају афричке уметности и културе попут Ноћи музеја, оне који у великом 
музејском простору промовишу и афричке музичке жанрове, или оне који њоме 
сценографски манипулишу у ритму народне и pop-rock музике, и најзад – оне 
који је на интерпретативном нивоу укључују у уметничке радове. Афрички 
кров од хрватског дрвета ипак је преживео, и у том свом преживљавању и 
претрајавању деведесетих, добио је више различитих живота, постајући део 
ширег наслеђа популарне културе и савремене уметности. 

Епилог: прича отвореног краја

Епилог је последња или завршна сцена драме у којој је сумира или комента-
рише њена радња,57 па ћемо до сада наведене фрагменте сећања у представљеној 
драмској структури заокружити такође терминологијом теорије књижевности. 
Прича отвореног краја екоовски је појам, везан за отворена дела која свој зав-
ршетак добијају тек читањем.

Односно, отворена дела аутор предаје читаоцу на употпуњавање, не 
знајући тачан закључак и само предлаже потенцијале завршетка које је оста-
вио читаоцима да остваре.58 Тако и на овом месту препуштамо рад форми 
отвореног краја – његов епилог је у 2022. години, у којој постајемо свесн(иј)и 
тридесеттрогодишње архитектуре МАУ као машине за сећање, у чије је ткиво 
уткано слојевито наслеђе. Како је запажено, ентеријери су, по својој природи, 
историјски уређаји, палате памћења у којима перформанс сећања никада није 

56 Артур Данто (Arthur Danto) конципирао је тезу о свету уметности коју не чине искљу-
чиво уметнички предмети већ читава теоријско-дискурзивна атмосфера унутар које се одређено 
дело препознаје као уметничко. Види: Arthur Danto, ’’Artworld’’ in: The Journal of Philosohy, Vol. 
61, No.19, American Philosophical Association Eastern Xdivision Sixty-First Annual Meering (Oct. 
15, 1964), pp. 571-584.

57 Rečnik književnih termina, Dragiša Živković i dr. (ur), 178.
58 Umberto Ecco, The Open Work. (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 19.
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ограничен на један историјски период.59 Однос архитектуре куполе са оном 
претходном већ је поменут; ипак, не треба заборавити да је сан архитекте о не-
промењивости зграде само сан, илузија, плошна слика заробљена у раму.60 Као 
ни да је у срцу архитектонске теорије парадокс: зграде се пројектују да трају, 
али оне претрајавају своје створитеље. И онда, ослобођене окова непосредне 
утилитарности и намера својих стваралаца, оне су слободне да раде шта желе: 
њихови животи су јогунасти, протејски и непредвидљиви.61 У овом смо раду 
покушали да обухватимо бар делић јогунастих, имагинарних и стварних живота 
куполе МАУ и да укажемо на још једну могућност, у којој зграде не раде једино 
оно што желе, већ и оно што им се каже, у шта се инвестира, што се одреди или 
захтева, и да понекад запамте управо сукоб интереса и жеља поводом онога што 
би се са њима требало чинити. 

Слика 7. Изложбени grid поставке Несврстани свет кустоског тима:  
Емилиа Епштајн, Ана Кнежевић, Милица Наумов, др Немања Радоњић.  

Фото: Јелена Јанковић (2021) 

Године 2019. расписан је нови конкурс за реконструкцију и реновацију 
поткуполног простора и зграде МАУ.62 Овом приликом бележимо „пресек стања“ 

59 Pint, ʺIf These Walls Could Walk: Architecture as Deformative Scenography of the Pastʺ, 128.
60 Hollis, The Secret Lives of Buildings. New York: Metropolitan Books, 2009.
61 Исто.
62 Види: „Градоначелник Радојичић најавио велику реконструкцију Музеја афричке умет-

ностиˮ http://mau.rs/sr/61-vesti/najava-doga%C4%91aja/1792-gradonacelnik-radojicic-najavio-veliku-
rekonstrukciju-muzeja-africke-umetnosti.html (приступ: 21.11.2021).
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у намери да се купола прикаже као огледало, и то оно које рефлектује историју 
СФРЈ у нестајању, и њено претрајавање до данас. Оквир и структура изложбе 
Невсрстани свет (2021), посвећене шездесетогодишњици Прве конференције 
Покрета несврстаних (слика 7) делимично су били инспирисани поткуполним 
простором МАУ63 и усменим сведочењима о идеји да се Девети самит Покре-
та несврстаних одржи управо под овим ћудљивим кровним плаштом. Заједно 
са МАУ и наново истакнутим сидром као знамењем антиколонијализма у 
дворишту овог музеја, купола је означена као важно обележје несврстаности 
у граду Београду на херитолошкој мапи www.nesvrstani.rs која чини plug-in 
изложбе Несврстани свет. Тиме су реални и имагинарни животи овог триде-
сеттрогодишњег простора забележени и интерпретирани у оквиру најскоријих 
музеолошких акција МАУ. 

 Крочимо ли у куполу МАУ, видећемо велики отворени ентеријер, тек 
понеког сведока претходне архитектуре: бетонски цилиндар, пар лантерни, 
прекривене отворе за природно осветљење. Закорачимо ли унутра након читања 
ове записане драме, видимо сећања која се роје, отежан настанак простора, 
микрослику деведесетих година прошлог века, чујемо музичке ритмове, умет-
ничке теорије 20. века, пред очима су нам истовремено и уметнички радови, 
речју, дантоовски уметнички свет. У свакодневици је присутно мноштво разних 
слика прошлости, паралелних и конкурентских,64 а у овом поткуполном каби-
нету сећајућих реткости преплићу се оне личне, приватне, институционалне, 
колективне, уметничке, популарне... Ова актуализација ускладиштених памћења 
испод поткуполног простора МАУ само је један од покушаја стварања приче 
отвореног краја у којој се врло једноставно (пре)познаје сторија о култури 
памћења архитектуром и простором, о (не)званичној историји СФРЈ, њеном 
нестајању и претрајавању првог и јединог антиколонијалног музеја афричке 
уметности од тог тренутка до данас. 
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Summary

Ana Knežević

Imaginary and real life of one space:  
the dome of the Museum of African Art in Belgrade

This paper presents the dome of the Museum of African Art – the Veda and Dr. Zdravko 
Pečar Collection as a specific machine for remembering using drama with thesis concept. 
It analyzes how we remember this space within official, but also unofficial history, through 
the presentation of newspaper articles, photographic, media and documentary sources, and 
oral histories. This paper observes the Museum dome as a microimage within wider frame of 
cultural and political events from 1989, till today, paying attention to the historical context and 
the place of Yugoslavia. Understanding the construction of this space as a complex product of 
museum struggle and tough existence, as well as its relation to the organization of the Ninth 
Summit of the Non-Aligned Movement (1989) in Belgrade, the paper makes an introduction 
into the origin of this space. Using a drama with thesis concept and the idea of the architecture 
as a machine for remembering, the paper presents 32 years-long history of this unfinished 
dome: the space crisis during the breakup of Yugoslavia, its survival period, educational and 
media usages, as well as the artistic interventions and interpretations of this unusual space. 
Following the history of the construction of the dome, and uncertain events during the first 
half of the twentieth century, and then its later usage and contemporary position, this paper 
opens questions about museums, museum buildings, and the methods of building a memory 
about them, as well as how museums trigger different cultures of remembrance in the society.

Keywords: architecture, the dome, Museum of African Art, Yugoslavia, space, memory, 
drama.



БАШТИНA 
HERITAGE

УДК 398.332.1(497.11)”1937”(093) 
271.222(497.11)-536.5(497.11)”1937”(093)

Марко Перић Критичко издање историјске грађе
Историјски архив Београда
marko.peric@arhiv-beograda.org 

Спасовданске литије у Београду,  
10. јуна 1937. године*

Сапосовдан, односно Вазнесење Господње, је крсна слава града Београда. У 
питању је клизни празник који се обележава 40 дана после Васкрса и увек пада 
у четвртак. Верује се да га је као градску славу установио још деспот Стефан 
Лазаревић када је Београд прогласио престоницом своје државе. У модерној 
српској историји слављење Спасовдана у Београду везује се за протеривање 
Турака из града и изградњу цркве Везнесења Господњег (Вазнесењска црква) 
1863. године. Ипак, овај празник није тада постао званична градска слава, нити 
је крајем 19. и почетком 20. века било организованог обележавања овог празника 
у главном граду. Прослава градске славе у облику у коме се практикује данас 
установљена је 1932. године на иницијативу председнике градске општине 
Милутина Петровића, у договору са Патријархом Варнавом.1 Као централни 
елемент прославе установљена је спасовданска литија, свечана поворка која 
се у одређеној формацији, утврђеном трасом креће улицама града. Заједно 
са литургијама које се служе у Вазнесењској цркви и другим црквама поред 
којих литија пролази, ова поворка чини церемонију обележавања крсне славе, 
у којој су поред званичним програмом утврђених елемената поворке позвани 

* Документ се налази у фонду „Радничка комора – Београд“ у Историјском архиву Београда, 
ИАБ-477-K40

1 Детаљан опис прве спасовданске литије може се наћи у јунском броју Београдских 
општинских новина: „Витешки Београд, жижа југословенске мисли, вечити чувар и горди спа-
силац Западне Европе, на најсвечанији начин прославио је своју славу Спасовдан“, Београдске 
општинске новине, јун 1932. У овом часопису је сваке наредне године излазио извештај са Спа-
совданских литија и кроз те текстове се могу пратити промене у програму обележавања славе. 
Текстови су употпуњени и фотографијама на којима можемо видети како су изгледале поворке.
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да учествују сви грађани Београда. Српска православна црква наводи да је 
литија посебно јавно и заједничко богослужење, или део веће богослужбене 
целине, који се састоји из процесије и одговарајућих молитава које је прате. 
Спасовданске литије у Београду настављене су 1993. после 46 година паузе и 
данас се сматрају од стране Српске православне цркве као наставак традиције 
утемељене у време деспота Стефана Лазаревића.2

Документ који овом приликом представљамо је позив градског поглавар-
ства, односно председника градске општине, упућен београдским друштвима, 
организацијама и установама да учествују у спасовданској литији 10. јуна 1937. 
године. Издат је 1. јуна, потписао га је градоначелник Влада Илић и састоји се 
из 3 странице. На првој је објашњен  значај Спасовдана за Београд и његове 
грађане. На самом почетку је стављено до знања да су на свечаност позвани „сви 
грађани наше престонице без обзира на вероисповест и професију“ и да је литија 
прилика да се искаже осећање поноса, солидарности и љубави према народу и 
отаџбини. Главни део документа чини друга страна, где је детаљно приказан ред 
поворке, који је заправо редослед учесника (корпорација) у литији подељених 
у 14 група и унутар њих разврстаних у колоне. Ред поворке се заправо чита као 
шематски приказ улице на којој стоје учесници, а текст је исписан унакрсно 
тако што су називи корпорација писани нормално, с лева на десно, а положаји 
на којима стоји ланац ватрогасаца, чираци и рипиде и слободан простор између 
поворке и тротоара писани су од доле на горе. Задња страна документа садржи 
упутства за образовање поворке где је објашњено на ком делу одређених улица 
корпорације заузимају своје почетно место. Овде видимо да је био обезбеђен и 
одређени број општинских чиновника који су били задужени да све учеснике 
спроведу до њиховог места у поворци. 

Документ који је пред нама расветљава нам контекст у коме су градске 
власти тридесетих година прошлог века посматрале положај и значај југосло-
венске престонице и начин на који су желели да прославе историјску улогу 
која је Београду дата као главном граду нове, велике, вишенационалне државе. 
Ту нам је од посебне важности главни део документа, ред поворке, у коме 
можемо видети како су градске власти одредиле положај у литији друштвима, 
организацијама и установама за које су сматрали да су достојни да увеличају 
свечаност градске славе. Документ нам говори и да је посвећена велика пажња 
да се установљени поредак свечаности одржи уз велики број редара, општин-
ских чиновника и ватрогасаца и да је уложен напор да целокупан догађај буде 
достојанствен и прикладан слави престонице у којој је организован.

2 „Слава Града Београда: Спасовданска литија“, на званичној интернет презентацији СПЦ: 
http://www.spc.rs/sr/slava_grada_beograda_spasovdanska_litija_0 (24.1.2022).
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ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО
 БЕОГРАД
 1. јуна 1937 год. 
 Београд.

Б Е О Г Р А Д.

Поштујући своје светле традиције од неколико векова, Београд he и ове 
године свечано прославити своју славу Спасов дан, 10 јуна.

Тога дана сви грађани наше престонице без обзира на вероисповест и 
професију треба да се сврстају у величанствену Спасовданску поворку и да 
манифе стују своје осећање поноса као Београђани, своју непоколебљиву соли-
дарност и љубав према народу и отаџбини. На дан своје заједничке славе сви 
Београђани, верни традицијама и прошлости свога историског и славом увен-
чаног града, треба да даду виднога израза своје грађанске свести и неодољиве 
воље да Београд, као срце и глава наше земље, буде увек и у будућности достојан 
своје историске улоге у прошлости.

Општина града Београда уз сарадњу свију наших националних, културних, 
просветних и хуманих друштава и организација, жели да се на Спасов дан, про-
слави Христовог вознесења, заједничка вера свега Београда у светлу будућност 
нашега града и нашега народа уздигне до престола Свемогућег као заштитника 
свију племенитих напора за победу добра и срећу човечанства.

Општина престоног града позива сва београдска друштва и организације 
да на Спасов дан, у својим организованим редовима и под својим заставама, 
продефилују улицама нашег поноситог града и манифестују своју веру у Бога, 
своју љубав према нашој заједничкој прошлости, своју несаломљиву одлуку за 
стварањем наше заједничке и лепе будућности.

По утврђеном распореду Спасовданска поворка he кренути са раскршћа 
улица Немањине, Милоша Великог, ка улици Краља Милана, на Престолонаслед-
ников трг, улицом Кнеза Михаила до Саборне цркве.

Најдаље до 9,30 часова све организације треба да буду на својим местима 
која he бити обележена и до којих he их доводити одређени редари.

Поворка ce кpeћe тачно y 10 часова.
Нека на Спасовдан сви грађани и грађанке Југословенске престонице узму 

пуног и живог учешћа у манифестацијама на дан своје заједничке славе.

Претседник градске општине,
Влада Илић
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СПАСОВДАНСКА ЛИТИЈА

Поворка се образује у Немањиној ул. од Министарства војног до Славије.

Све корпорације треба да заузму у тој улици за њих одреређена места 
која ћe им одређени чиновници иоказати. Заузимање места за групе од I до V 
до 9,15 а остале групе најдаље до 9,30 часова пре  подне.

1) Груаа VIII иод 3, 4 и 5 заузеће одређена места код Министарства 
грађевина, а приступ из ул. Кр. Натали je и Масарикове.

Приступ Немањиној улици само из Кp. Милана улице.

2) Група II од хотел „Лондона” на одређено место до ул. Адмирала Ге-
прата.

3) Група III од 1 до 5 заузима простор од ул. Адмирала Гепрата поред Мин. 
воjног. Приступ од хотел „Лондонаи до ул. Зринског.

4) Група III од 6-14 улицом Зрињског (између официргког Дома и официрске 
задруге) у Немањину.

5) Гpупa IV узима место средином Милошеве ул. преко пута Мин. грађе-
вина.

6) Групе VI, VII и VIII под 1, 2, 3, 4 и 5 улазе у поворку код Вознесенске цркве.

7) Група IX заузима место на mpoтoapy испред Државног савета до капије 
Мин. финансија одакле улази у поворку иза VIII групе.

8) Група X из Кр. Милана ул. кроз Гарашанинову у Немањину.

9) Групе XI, XII, XIII из Кр. Милана ул. кроз Милутинову у Немањину.

10) Група XIV из Кр. Милана ул. од Славије у Немањину.

На свим угловима улица: Кр. Наталије, Масарикове, Зринског, Гараша-
нинове, Кр. Милутина и код Славије на улазу у Немањину ул. бићe одређени 
чиновници који ћe корпорације одвести на одређено место.

Да би се одржао пристојан ред који одликује овој свечаности умољавају 
се учесници у поворци да се овога реда придржавају и да за време кретања 
поворке од 10 час. од Вазнесенске цркве до Саборне у поворци НЕ ПУШЕ 
И НЕ РАЗГОВАРАЈУ.

Грађансшво се умољава да са mpomoapa при пролазу литије уђе у поворку 
на одређено место у поворци за грађанство.

За сва обавештења обратити се на тел. 28-735.





О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 
ON IDEAS AND BOOKS

др Милан Радовановић, дипл. историчар
Београд

Друштвена историја у фокусу XL

Cellan-Jones, Rory, Always on: Hope and Fear in 
the social smartphone era, Bloomsbury Continuum, 
London – Oxford – New York – New Delhi – Sydney 
2021, 295 p.

Прве деценије двадесет и првог века донеле су тех-
нолошку револуцију чији се квалитет, са једне, а 
доступност, са друге стране, не могу упоредити ни 
са једним помаком из досадашње историје људског 
рода. Никада раније најутицајнија технологија није 
била доступна милијардама људи широм света. 
Смартфон је за собом повукао драматичне промене 
у начину на који савремени човек живи и ради. Када 
се, при томе, његова распрострањеност разматра 
заједно са успоном друштвених мрежа, намеће се 
закључак да је технологија данас, мимо тога што је 
свеприсутна, истовремено и дубоко персонализова-
на. Сваком појединцу директно је пружена могућ-
ност да слободно ради, ствара и комуницира. Или се 
барем тако на први поглед чинило. Испоставило се 
да револуцију у развоју технологије у стопу прати и 
револуција у начину на који се та иста технологија 
злоупотребљава. Ова монографија представља поку-
шај свеобухватне анализе доминантних аспеката ере 
у којој живимо и кроз три велика поглавља покрива 
теме од успона смартфона и развоја друштвених 
мрежа, преко опасности која вреба услед сталног 
присуства у дигиталном свету и криптовалута, 
завршно са амбивалентном улогом коју је техно-
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логија одиграла током пандемије ковида-19. Рони 
Селан-Џоунс је главни дописник BBC-ја за област 
технологије.

Le Normand, Brigitte, Citizens without Borders: 
Yugoslavia and its migrant workers in Western Europe, 
University of Toronto Press, Toronto – Buffalo – 
London 2021, 286 p.

Југославија је била јединствен пример социјали-
стичке земље која је у послератном периоду својим 
грађанима дозвољавала да живе и раде у државама 
Западне Европе. Бригит де Норман, професорка на 
Одељењу за историју социологије, Универзитета 
Британске Колумбије (The University of British 
Columbia), у овој публикацији бави се односом 
социјалистичке Југославије према грађанима који 
су земљу напустили током шездесетих и седам-
десетих година двадесетог века. У овом смислу 
настоји да одговори на два основна питања – како 
је перципирана исељеничка заједница и како су 
југословенске власти са њом у пракси одржавале 
активну везу. Монографија је, одговарајуће оваквој 
концептуализацији проблема, подељена на две фор-
малне целине. Прва је посвећена начину на који су 
дијаспору посматрали политичари, односно начину 
на који је, кроз стереотип „гастарбајтера“, прикази-
вана у популарној култури. У другој целини ауторка 
анализира различите механизме које је државни врх 
Југославије развио са искључивим циљем комуни-
кације са дијаспором. Мимо рудиментарне функције 
одржавања везе, ови су механизми служили и инди-
ректном управљању исељеничком заједницом. Де 
Норман се бави улогом коју су у овом смислу играли 
радио програми, штампа, удружења југословенских 
радника у иностранству и транснационални систем 
образовања. При томе анализира делатност савез-
них, републичких и локалних власти, али и реакцију 
исељеничке заједнице на њихово ангажовање. 
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Brown, Noel, Contemporary Animation: style, sto-
rytelling, culture and ideology since the 1900s, Ed-
inburgh University Press, Edinburgh 2021, 216 p.

Мада историја анимације у Холивуду почиње са 
филмом „Снежана и седам патуљака“, снимљеним 
1937. године, анимирана продукција, пошто се у 
фокус публике вратила 1988. године са остварењем 
„Мала сирена“, праву експанзију доживљава тек 
деведесетих година двадесетог века. Данас се 
анимација налази у самом средишту како филмске 
индустрије, тако и популарне културе у целини. 
Ноел Браун, предавач на Одељењу за филм и ме-
дије, Универзитета Ливерпул Хоуп (Liverpool Hope 
University), у овој публикацији прати успон анима-
ције у Холивуду у претходних тридесет година. При 
томе посебну пажњу посвећује развоју нових жанро-
ва и стилова, односно постепеном губљењу некада 
оштре границе која је постојала између анимираних 
и играних филмова. Идентификујући најважније 
наративне и тематске обрасце ауторка демонстрира 
како анимирана продукција у Сједињеним Америч-
ким Државама директно одражава акутне промене 
у друштвеним вредностима, уверењима, надама и 
страховима. Монографију, поред увода и закључка, 
чини пет целина посвећених континуитетима и 
дисконтинуитетима у развоју анимиране продукције 
у Холивуду, проширењу тржишта и утицаја аними-
раних филмова, анимацији у контексту постмодер-
низма и савременог америчког друштва, утицају 
различитих савремених схватања идентитета на 
свет анимације и независној анимираној продукцији.
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Astapova, Anastasiya, Humor and rumor in the 
post-Soviet authoritarian state, Lexington Books, 
Lanham 2021, 171 p.

Анастасија Астапова, истраживач-сарадник Одељења 
за естонски и компаративни фолклор, Универзитета 
Тарту (Tartu Ülikool) и члан управног одбора Естон-
ске омладинске академије наука, у овој публикацији 
анализира преко стотину савремених вицева са поли-
тичком тематиком, заједно са друштвеним контекстом 
у коме су настали. Монографија је утемељена на 
теренском истраживању спроведеном у Белорусији. 
Ауторка истиче домишљатост жанра политичког ху-
мора и богатство његових различитих манифестација, 
али посебну пажњу посвећује вези између хумора 
са политичком тематиком и гласина, као још једног 
облика народног стваралаштва. Астапова доводи у 
питање постојеће схватање политичких вицева као 
„оружја у рукама обесправљених“ и демонстрира 
како, слично гласинама, и вицеви одражавају стра-
хове заједнице, подгревајући параноју, обликујући 
свеприсутни конформизам и, на крају крајева, на 
субверзиван начин пружајући подршку постојећој 
хегемонији. Монографију чине, уз увод и закључак, 
шест већих целина, посвећених надзору и свепри-
сутности државног апарата, политичком хумору 
у ауторитарном друштву, хумору као механизму 
одбране од страха, разлици између званичне пред-
ставе председника Белорусије и његовог присуства 
у народном стваралаштву, пропагандној стварности 
и намештеним изборима. 
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Papastefanaki, Leda; Potamianos, Nikos (Ed.), La-
bour History in the semi-pheriphery: southern Europe, 
19th-20th centuries, DeGruyter Oldenbourg, Boston 
2021, 375 p.

Надређена тема четрнаест радова објављених у 
овом зборнику је трансформација рада у земљама 
Јужне Европе, током деветнаестог и двадесетог 
века. Прилози су груписани у четири веће целине, 
посвећене малим привредницима; формалном и 
неформалном раду, односно обрасцима рада унутар 
појединачних породица; историји рада у индустрија-
лизованој Јужној Европи и бродоградилиштима, 
односно раду у лукама на Медитерану. Аутори поје-
диначних прилога баве се широким спектром тема. 
Разматрана су, између осталог, питања власништва, 
зависности радничких права од ширег идеолошког 
контекста, антрополошких утемељења формалних 
оквира рада, делатности еснафа, односа између 
различитих занимања у оквирима исте делатности, 
упошљавања деце у индустрији, свакодневице 
унутар радничких колектива, раслојавања радничке 
класе, синдикалних сукоба и промена у положају 
одређених образовних профила. Зборник радова 
уредили су Лена Папастефанаки, доцент на Катедри 
за грчку економију и друштвену историју, Одељења 
за историју и археологију, Универзитета у Јањини и 
Никос Потамианос, истраживач-сарадник, Одељења 
за Медитеранску и глобалну економију и друштвену 
историју, Института за Медитеранске студије (IMS), 
Фондације за истраживање и технологију Грчке 
(FORTH).
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Ginko Library, Caloustе Gulbеnkian Foundation, 
Thе Lausannе Projеct – thе Nеw Middlе Еast, 1922-23 

<https://thеlausannеprojеct.com>  (03. II 2022)

Лозанским миром потписаним 24. јула 1923. године измењене су границе 
Бугарске и Грчке у корист Турске која је добила задовољење након веома непо-
вољних одредби претходног, али нератификованог мировног уговора у Севру 
(1920). Поред територијалних уступака којима је Турској враћена Источна Тра-
кија са Једреном и Анадолија са Измиром, овај мировни споразум је осигурао 
и међународно признање нове турске државе. Импулс за покретања пројекта 
посвећеног наслеђу мировне конференције у Лозани 1922/23. јавио се као 
реакција на уочено запостављање те теме у међународним оквирима, током 
припрема за обележавање стогодишњице Париске мировне конференције 1919. 
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године. Стога је окупљен међународни тим стручњака задужен да организује 
обележавање стогодишњице Лозанског мира, путем објављивања књига есеја, 
путујућих изложби, колекција карикатура, сарадње са Историјским музејем 
Лозане и др. Поред детаљних информација о покретачима, сарадницима и 
партнерима пројекта, web презентација садржи и сегмент са историографским 
освртом на конференцију у Лозани, галерију фотографија француске агенција 
Рол, а пошто фотографима није био дозвољен приступ хотелима где се конфе-
ренција одвијала, илустративни материјал је допуњен цртежима и карикатурама 
(Колекција Дерсо и Келен). Посебно треба обратити пажњу на секцију која у 
форми блога садржи есеје и подкасте различитих сарадника пројекта на сродне 
теме, од питања улоге енерганата и нафте на дипломатску историју Блиског 
истока у међуратном периоду, рецепције и наслеђа уговора у Севру из 1920. 
године, или о вредној писаној заоставштини сачуваној у приватним архивама 
наследика учесника конференције у Лозани.

ICARUS, Monastеrium.nеt  
<https://www.monastеrium.nеt/mom/homе> (7. II 2022)

Дигитална платформа Монастериум која се континуирано развија од 2002. 
године данас садржи више од пола милиона примарних извора средњовековних 
и раномодерних докумената, из преко 170 установа, из 16 европских земаља. 
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Покретање и развој овог пројекта представљају једно од најважнијих достигнућа 
Међународног центра за архивска истраживања (ICARUS) са центром у Бечу. 
Скоро милион дигиталних снимака слободно доступних на порталу примарно је 
претраживо према архивским фондовима разврстаним географски, као и унутар 
неколико десетина тематских колекција. Истраживачима српског средњег века 
од посебног су значаја следеће колекције: Српске повеље у архивима у Мађар-
ској (1411-1481), Српске средњовековне повеље у Државном архиву Венеције, 
Српска краљевска документа у Државном архиву Дубровника (1186-1479), 
Српске владарске повеље (1306-1388). Формирање и дигитална доступност 
ових колекција на престижном међународном порталу резултат су сарадње и 
учешћа на неколико међународних пројеката Балканолошког института САНУ. У 
циљу активнијег укључивања корисника у виртуелну научну заједницу, ширења 
њеног образовног потенцијала, као и у сврху техничког унапређења платформе, 
омогућена је слободна регистрација путем које је допуштен рад на уређивању 
садржаја у улози модератора.

Dеutschе Forschungsgеmеinschaft, Projеkt Handschriftеnportal  
https://handschriftеnportal.dе/ (7. II 2022).

Handschriftеnportal (Рукописни портал) представља централну онлајн 
платформу за средњовековне и раномодерне рукописе у Немачкој и настао је као 
резултат сарадње четири партнерске институције – Државне библиотеке у Бер-
лину, Универзитетске библиотеке Лајпциг, Баварске државне библиотеке Минхен 
и Херцог Аугуст библиотеке Волфенбител. Највећа предност сабирања свих 
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рукописа из немачких институција у једној приступној тачки јесте могућеност 
да подаци буду обрађени и приказани у стандардизованом и кохерентном обли-
ку. Основна група метаподатака (Kulturobjеktdokumеntе/COD) садржи кључне 
информације о сваком објекту, а осим јединица описа у базу су укључени и 
дигитални факсимили рукописа, тј. информације о дигиталним копијама. Поред 
приступа свим подацима путем машине за претрагу, портал такође корисницима 
даје и могућност уласка у виртуелни радни простор (Workspacе). Компјутерска 
обрада рукописа и бројне могућности у палети дигиталних алата нарочито до-
лазе до изражаја у погледу ефикасности идентификовања најситнијих детаља 
на скенираним копијама. Све ово је омогућено применом софтверских алата 
у режиму отвореног приступа (Rеact.JS, Apachе solr за претрагу, Mirador 3 за 
преглед дигиталних копија). Детаљније информације се могу пронаћи на поје-
диним секцијама web сајта (на немачком и енглеском језику), а преко одељка 
Tеst еnvironmеnt/ Zur Tеstumgеbung дат је директан улаз за преглед онога што 
је већ и сада доступно за претрагу и коришћење. То је уједно и резултат прве 
фазе пројекта који се одвијао од 2018. до 2021. године. Садржаји у рубрикама 
Блог и Вести дати су искључиво на немачком језику, а у оквиру главног менија 
налази се и линк ка Твитер налогу пројекта.

Иван Сарајчић, Заставе и грбови Србије  
<http://www.zastavе-grbovi.com> (24. I 2022).

Презентација Заставе и грбови Србије, аутора Ивана Сарајчића, покренута 
је крајем 2007. године са циљем промовисања правилне употребе локалних 
грбова и застава Србије, као и у сврху прикупљаља података о њима. Аутор 
скрећу пажњу на честу произвољну употребу ових симбола и на прво место ис-
тиче своју намеру да систематизацијом информација о тој теми на једном месту 
подстакне и убрза уређивање прилично хаотичног стања у домаћој хералдици 
и вексикологији. У том смислу, прегледна структура сајта са провереним пода-
цима свакако испуњава основну намеру. Али више од тога, почетна страница 
са уводним текстовима и објашњењима о локалним грбовима и заставама у 
Србији, већ кроз навигацију у падајућем менију посетиоцима даје могућност 
отискивања на занимљиво и корисно путовање и упознавање визуелног иден-
титета општина и градова Србије кроз њихове заставе и грбове. Практично у 
форми лексикона, свака одредница саржи основне и уједначене хералдичке 
и вексиколошке податке о одређеној општини, пропраћене фотографијама и 
илустрацијама, мапама округа и општина, списковима места, насеља и села.
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Иван Сараjчић, географ и вексилолог, редовни члан Српског хералдичког 
друштва и члан Комисиjе за опис застава при FIAV-у (Савез Међународних 
вексиколошких друштава), такође се дуго година бави израдом wеb презента-
ција. Oн jе aутор једног од првих домаћих сајтова историографске садржине 
– wеb сајта Удружења за друштвену историју, пуштеног у погон 1999. године 
на адреси www.udi.org.yu. 

Statеwidе Library Еlеctronic Doorway, 
 Alaska’s Digital Archivеs 

<https://vilda.alaska.еdu/> (9. II 2022).

Дигитални архив Аљаске покренут је са идејом формирања централног 
пункта за приказивање историјских фотографија, говорне историје, покретних 
слика, мапа, докумената, књига, физичких објеката и других материјала из ар-
хива, музеја, и библиотека САД. Откупљена од Русије 1867. године, званично 
проглашена територијом САД 1912, Аљаска 1959. постаје 49 савезна држава, 
а данас је највећа и најређе насељена америчка држава. Имајући на уму да 
у огромној количини података на web-у многи остају закопани и никад, или 
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ретко искоришћени, да се неки дуплирају, а само мали део редовно користи 
за примену и синтезу са другим подацима или стеченим знањима, у потпуно-
сти је оправдана идеја да се на једном месту здружено прикажу колекције о 
историјском наслеђу Аљаске, које потичу из фундуса различитих институција. 
Колекција је део портала (Statеwidе Library Еlеctronic Doorway – SLЕD) који 
обрађује информационе ресурсе значајне за Аљаску. Ова електронска капија 
којом управљају аљаске библиотеке на web-у је присутна још од 1995. године. 
Сналажење у великој количини података и материјала на сајту је омогућено 
укључивањем више параметара претраге (институција из које колекција по-
тиче, тема, стваралац, извор, врста материјала). Поред лаког упознавања са 
занимљивим наслеђем Аљаске, овај web сајт пружа и одличан пример на који 
начин је могуће направити користан и прегледан тематски оријентисан диги-
тални репозиторијум.



IN MEMORIAM 

Professor Dr. Nobuhiro Shiba  
(1946-2021):  

From Exchange Student to Doctor Honoris Causa 

The news that Professor Emeritus of the University of Tokyo and Director of 
the Josai University Institute for Central European Studies Nobuhiro Shiba passed 
away suddenly in Tokyo on May 28 was an unexpected, powerful and painful blow to 
his family, but also to his many colleagues and friends, from ex -Yugoslav republics. 
As tireless researcher, historian, pedagogue, but also a curious traveler, he has often 
come to Belgrade in recent years. We, his Belgrade colleagues and friends joked that 
spring would come only when Professor Shiba in March came to Belgrade. Knowing 
for many years Professor Shiba I think that his gentle, calm and friendly nature in 
truth had a prominent „spring side“.

His „Yugoslav connection“ was established in the early 1970s. He then stayed 
between 1975 and 1977 at the Department of History of the Faculty of Philosophy 
in Belgrade, specializing in the history of Yugoslavia. As a young researcher, he was 
attracted by the then current Yugoslav experiment of self-government. But over time, 
his interest in Yugoslavia and the Balkans became more widespread. In this way, 
Professor Shiba became one of the best experts on the history of this area in Japan, 
and his books and numerous other scientific papers brought the complex past of the 
Yugoslav peoples closer to the Japanese professional and general public, but also 
helped to better understand the tragic problems of the Yugoslav crisis of the 1990s as 
well as the present and past of all the nations and states of the European Southeast.

Only a few of his most important works should be mentioned here. These are 
the books: Contemporary History of Yugoslavia (18 editions!), Nationalism in the 
Balkans (13 editions) and Illustrated History of the Balkans. His role as the publisher 
of five collections of scientific papers dedicated to the Balkans published in Japanese 
should be also mentioned. He was the head of numerous scientific projects, the par-
ticipant in a large number of scientific conferences, foreign member of the scientific 
journals, including those published in Belgrade.

 These are all persuasive proofs of his great commitment to the science, con-
stant improvement of knowledge about the history and modernity of our region. It is 
also a proof of his extremely dynamic nature, despite his calmness and gentleness in 
relations with other people. He traveled through the Balkans, visiting almost every 
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part of Serbia, Slovenia and Croatia. He followed and knew well not only the history 
and events on the public stage, but also the popular culture, and music, gaining the 
deserving respect and friendship of many colleagues.

Thanks to his scientific and pedagogical reputation, he managed to gather 
around himself and arouse interest for this geographically distant area, a larger group 
of Japanese students. In that way, Professor Shiba’s “Balkan School” was created, 
and in a few decades had about 30 postgraduates and doctoral students. They came 
mostly to Belgrade (and other university cities in former Yugoslavia) as scholarship 
holders of the Japanese government, studied the language, attended classes at the 
Department of History of the Faculty of Philosophy, participated in teaching process 
and conducted research. Thus, thanks to Professor Shiba and his decades-long ties 
with Belgrade and our faculty, a new generation of Japanese researchers of the Balkan 
past and present was formed. They continue to build bridges founded by Professor 
Shiba following the tradition of good cooperation. 

Professor Shiba was considered an “honorary, unofficial member” at the De-
partment of History, especially on our Chair for General Contemporary History. He 
often said that the Faculty of Philosophy in Belgrade was his second alma mater. 
I had the opportunity and pleasure of cooperation with colleague Shiba for almost 
a quarter of a century. During that long period, I was also honored with a sincere 
friendship, which confirmed the cordiality of each of our meetings in Belgrade or 
Tokyo. Thanks to Professor Shiba, I got the opportunity to visit Japan twice and give 
lectures at the University of Tokyo, at Josai University and Kobe University. During 
my last visit, to Japan in the fall of 2018, we traveled together to Kobe where I had 
the opportunity to meet new Japanese colleagues, but also to use two days for long 
conversations and socializing with Professor Shiba.

These stays are an extremely valuable personal and professional experience. 
I was just one of many colleagues coming from Serbia, but also from other Balkan 
countries, who thus got the opportunity to visit Japan and to be acquainted at least 
briefly, at least superficially, with this fascinating country, its history and culture. 
The most valuable thing, however, was that we all got the opportunity to meet our 
Japanese colleagues and in that way contribute to maintaining those connections that 
Professor Shiba built during his entire professional, scientific and pedagogical career.

We also used his regular visits to Belgrade to organize lectures that Prof. Shiba 
gave to our students, but also to a wider audience (National Library of Serbia). He 
was, with his wife, Mrs. Riko Shiba, the author of several scientific articles that were 
published in our journal Annual of Social History.

Having in mind the overall decades-long contribution of Professor Shiba to the 
cooperation with our University, the Chair for General Contemporary History gave an 
initiative for Professor Shiba to be elected as a Doctor Honoris Causa of the University 
of Belgrade. This proposal was approved by our Department and supported by the 
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Faculty. The University accepted our proposal and by the decision of the University 
of Belgrade in 2010, to our joy and his great satisfaction, he was awarded the title 
of Doctor Honoris Causa. The honorary charter was solemnly handed to him by the 
Rector of the University of Belgrade in the presence of the Ambassador of Japan in 
Belgrade and representatives of our faculty. Thus, our intention to thank Professor 
Shiba in this symbolic way for his commitment to scientific cooperation, but also for 
sincere friendship, was fulfilled.

Despite his numerous obligations which did not decrease even after his (formal!) 
retirement, the passion for new research did not diminish. About 10 years ago, he 
began working with his wife, Mrs. Riko Shiba on the biography of a Serbian who 
spent the most active years of his life in Japan, from the first decade of the twentieth 
century to the beginning of the Second World War. 

Dušan Todorović, a native of Surčin, today a suburb of Belgrade, was a student 
of engineering at the University of Belgrade and a doctor of mathematics and physics 
at the University of St. Petersburg. He came to Tokyo in 1906 where he, thanks to 
his knowledge of several languages was appointed as professor at the Institute for 
Foreign Languages of the Higher War School of the Central Cadet Corps in Tokyo. 
His wife Katarina Nikolajevna was a piano teacher and taught girls from high Tokyo 
circles. Their four children were born in Tokyo. Although foreigners, they quickly 
gained a reputation in the high society of the Japanese capital.

The unusual biography of Dušan Todorović and his wife has been the focus of 
Professor Shiba’s research since 2011. The help sent from Serbia after the earthquake 
and tsunami that hit Japan incited Professor Shiba to start researching the organiza-
tion of aid to Serbia in Japan during World War I the Japanese archives. Using his 
social connections in the elite circles of Tokyo and at the court, Todorović and his 
wife Katarina initiated and led an action of collecting medical supplies, clothes and 
other necessary material which were sent through the Red Cross to Serbia, a country 
deeply exhausted by the war destruction. The research of Professor Shiba and Mrs 
Riko Shiba showed that the high reputation that Dušan Todorović and his wife gained 
was of great benefit for their humanitarian activity in favor of Serbia during the First 
World War. Then, with great success, they received the support of members of the 
highest social circles in Tokyo, some of whom became members of the Committee 
for collecting aid to Serbia. 

Since then, the professor and his wife have managed to collect extensive material 
from Japanese and Serbian archives, to get in touch with the descendants, to travel 
to the United States, where the Todorović’s descendants live and managed to get a 
part of the family archive. Extensive and extremely intriguing research says also a lot 
about Japan in turbulent times during the first half of the 20th century. Through the 
biography of a man from the Balkans and his Russian wife, Professor Shiba explains 
that the book should be a complex picture of the intertwining of lives and experiences 
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of people from seemingly very distant parts of the world, in the context of Japanese 
society and culture of the first half of the 20th century. We eagerly awaited the final 
result. Unfortunately, the departure of Professor Shiba interrupted the work on the 
completion of the book. 

The hope remains, that Mrs Riko Shiba, with the help of former students of 
Professor Shiba will be able to publish the results of this long-standing, exciting, 
scientifically intriguing project. It is a small consolation that we published a segment 
of their research as an article in the Annual of Social History.

We last met Professor Shiba in Belgrade in March last year, at the very beginning 
of the pandemic. Then he promised to come in the fall or early spring of next year. 
For the first time, he did not fulfill his promise... 

This short reminder of Professor Nobuhiro Shiba is a modest attempt to pay 
our humble tribute. But also an opportunity to express to what extent the long-term 
cooperation and friendship was a valuable experience, my personal and the experi-
ence of my associates and colleagues from the Chair and the Department of History. 
Memory and respect remain.

Milan Ristović



 
 
 

Упутство за предају рукописа

Годишњак за друштвену историју објављује студије, расправе, чланке и 
историјске изворе на српском и на енглеском језику. Радови морају бити ориги-
нални и фокусирани на друштвену историју, до сада необјављени или послати 
за објављивање у другим часописима. 

Прва страна текста треба да садржи: наслов рада на српском и енглеском 
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