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АПСТРАКТ: У тексту се анализирају карактер и улога исто-
ријске и политичке симболике у државној политици коју 
је југословенска краљевина спроводила на подручју Вар-
дарске бановине. Посебна пажња је посвећена државним 
церемонијама и прославама којима су обележаване го ди-
шњи це ратова 1912–1918. године.

Кључне речи: Вардарска бановина, Македонија, нацио-
нални идентитет, култура сећања, обележавање нацио-
налних празника

Идентитет као свест о континуитету сопственог постојања 
има различите димензије, при чему се етничком групом може сма-
трати својеврстан културни колективитет у коме се потенцира уло-
га митова и историјског сећања. Чак и ако се на етнички идентитет 
гледа као на промењиву категорију, преовлађује утисак о његовој 
доминантној оријентацији ка прошлости услед које се етничке гру-
пе одржавају управо помоћу „напајања на наталоженој историји”.1

1 Више о теоријском одређењу појмова етније и нације у делима Ентонија Смита 
(A. D. Smith, The ethnic origins of nations, Blackwell, Oxford, 1987; Nacionalni 
identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998; Myths and memories of the nation, Ox-
ford University Press, 1999) и Ернеста Гелнера (E. Gellner, Nacije i nacionalizam, 
Matica srpska, Novi Sad, 1997). 

* Рад је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско 
наслеђе и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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На простору замршених и неразјашњених етничких пробле-
ма, какав је била међуратна Македонија, контрола над памћењем 
је заиста представљала „питање моћи”, како каже Холм Зундха-
усен. Прошлост у облику памћења се лакше инструментализује 
од историје, која се опире „тиранији памћења”,2 па су и напори 
југословенске краљевине да разреши македонско национално 
питање у своју корист ишли управо том линијом.3

С обзиром на то да се нација у доброј мери конституише по-
средством симбола прошлости али и политичке симболике – пра-
зници, музеји и споменици су били погодна места сећања помоћу 
којих се могло дозирати присуство одабраних аспеката прошлости 
у актуелном тренутку. Опозициони народни посланици су још 1928. 
критиковали владу јер је штедела на рестаурацији споменика и 
старих цркава у Македонији: „Одржавање тих споменика је драго-
цено за нас, то је драгоцени докуменат, по коме се види да је Јужна 
Србија била наша, да је данас наша и да треба да остане наша”.4 
Државни ритуали и церемоније посвећени „ослободилачким рато-
вима”, исконском српском јунаштву и пожртвованости српске војске 
у ратовима 1912–1918. имали су за циљ да наметањем кључних ок-
вира сећања одрже жељену конструкцију прошлости.

Македонско питање, које се генерисало још под турском 
управом и сазревало током 20-их, очито је улазило у нову фазу. 
Методе заговорника македонске индивидуалности су еволуира-
ле, али не и одговор државе. Ако је веровати мемоарима Ивана 
Мештровића, чија је веродостојност још увек отворено питање за 
историографију, генерал Милан Недић је сматрао како би пре било 
какве заједнице са Бугарима требало потпуно посрбити Македонце, 
за шта је предвиђао 25 година: „Може бити да су Македонци јаки и 
вриједни, али држава ће бити јача од њих, па нешто милом, а не-
што силом. Држава може употријебити једно или друго, већ према 
потреби. Сила мијеси и ствара нације, господине Мештровићу, па 
ће тако и наша држава од Македонаца направити и добре грађане 
и добре Србе, а ово задње, разумије се, мора претходити прво-
2 Todor Kuljić, Kultura sećanja. Teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti, Čigoja, Beo-

grad, 2006, str. 156.
3 О споменицима и култури сећања на југу писали су: Угљеша Рајчевић, Затирано 

и затрто: оскрнављени и уништени српски споменици на тлу претходне 
Југославије, књ, I, Прометеј, Нови Сад, 2001. и Зоран Јовановић, Зебрњак, У 
трагању за порукама једног споменика, или о култури сећања код Срба, Горњи 
Милановац, 2004.

4 Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине СХС, 35. редовни 
састанак, 3. март 1928, стр. 193–197.
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му.” Мештровић му је наводно одговорио како би било хуманије 
„приљубити” Македонце држави кроз економски и културни развој, 
на шта је генерал узвратио да су на том простору биле далеко 
важније жандарске карауле дуж бугарске границе. Видно изнерви-
ран, Мештровић га је подсетио да му је и Милан Ракић својевремено 
изнео сличне погледе критикујући систем здравствених станица 
које је по Јужној Србији подизао Андрија Штампар. „Истина је да 
је пјесник био оштрији од вас”, обратио се вајар генералу Недићу, 
„јер је рекао да те постаје спашавају арнаутску и бугарску дјецу, 
да их буде више умјесто да их буде мање”. На то му је Недић узвра-
тио како тај несрпски народ не треба да нестане, већ га само треба 
„преваспитати”.5

Својеврсна прекретница на којој се нашло македонско 
питање може се временски ситуирати у почетак 1929. године, када 
је највећи део политичког естаблишмента био заокупљен могућим 
преуређењем државе. Светозар Прибићевић је, попут Мештровића, 
сматрао да ће „српство” придобити Македонију само идејом слобо-
де и напредне културе а никако силом и ванредним мерама: „Ако 
српство мисли да у слободном натјецању у Македонији може бити 
побијеђено, то значи да не вјерује у своју снагу и српске предно-
сти, у своју мисао и у своје послање... Треба дати предаха Маке-
донцима, измученима разним пропагандама и угњетенима режимом 
безгранична насиља и нецивилизиране срамотне самовоље. Треба 
да се Македонија узмогне прибрати и учврстити како би могла ис-
пунити своју улогу у југославенској заједници.”6

Попуштање стега диктатуре, лоша привредна перспектива 
појачана светском економском кризом, свеприсутна корупција и 
одлазак са политичке сцене најтврдокорније групе националних 
радника, или њихово узмицање до „дефанзивног национализма”, 
поспешили су аутономистичко расположење становништва. Време 
радија и нових комуникација, те дешавања у Европи уочи Другог 
светског рата уливали су самопоуздање „антидржавним елементи-
ма”, који су имали све ширу подршку и међу традиционално летар-
гичним становништвом југа. Опипљива ерозија државног ауторите-
та осећала се последњих година широм бановине, када је српски 
језик било опасно говорити на јавним местима. Убиство једног од 
последњих банова и ограничено кретање његових наследника по 

5 Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje, Zagreb, 1969, str. 176–
178.

6 Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra, Zagreb, 1990, str. 128.
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„царском Скопљу” били су јасан сигнал да је државна власт на југу 
у озбиљној кризи.7

* * *

Манифестације националног у културној и просветној поли-
тици нису биле новина на овим просторима, али је можда занимљиво 
видети како је та политика функционисала изнутра, тј. како су идеје 
и политичке одлуке сазревале у главама носилаца власти. У писму 
које је начелник Министарства унутрашњих дела написао министру 
двора 1928. стоји да би требало штампати календар и „зачинити” 
га причама о Карађорђевићима „са националном тенденцијом, али 
да се то не осети”. Аутор је дефинисао циљ и средства, те предло-
жио кадровска решења уз веома занимљиву аргументацију. То што 
је покретач иницијативе био начелник Министарства унутрашњих 
дела (а можда и аутор идеје), посебна је прича која говори о то-
ме да је културно-просветна политика креирана у неким другим 
ресорима. Истовремено, генерисање оваквих концепата у глава-
ма људи надлежних за унутрашњу безбедност указује на озбиљно 
измицање редовних токова из руку власти. Решавање националних 
и политичких тензија очито је требало обавити свим средствима 
и на свим нивоима, па је у тој чудној инверзији надлежности и 
функција, покретање и креирање културно-просветних гласила за-
пало у дужност шефу „репресивног” ресора! А чак и ако то није 
била његова службена обавеза, он се свакако осетио позваним и 
компетентним да ту ствар уреди.8

На сличном националном задатку била су и стручна удружења 
настала под окриљем Филозофског факултета у Скопљу, мегаломан-
ске прославе разних историјских и државних јубилеја, те скопско 
позориште чија је једна од улога била да на бановинским турнејама 
помоћу живе речи поспеши изједначавање „извесних језичких и 
других разлика”. Друштво Светог Саве је још крајем 19. века имало 
своје огранке у Скопљу и Призрену и бавило се првенствено про-
светним активностима. Коло српских сестара је деловало као хума-
нитарна организација са јасним националним обележјем, премда се 

7 Владан Јовановић, Вардарска бановина 1929–1941, ИНИС, Београд, 2011, 498–
499.

8 Aрхив Jугославије (АЈ), Фонд: Двор Краљевине Југославије (74), фасц. 415, 
арх. јед. 613, л. 219–220, начелник МУД М. Алексић министру двора, 20. 8. 
1928.



Владан ЈОВАНОВИЋ НЕГОВАЊЕ ДЕКРЕТИРАНОГ ПАМЋЕЊА: 
НАЦИОНАЛНЕ ПРОСЛАВЕ И ЈУБИЛЕЈИ У ВАРДАРСКОЈ БАНОВИНИ

97

чинило да је у мирнодопском периоду губило компас и сврху свог 
постојања.9 

Под утицајем Филозофског факултета у Скопљу настајала 
су стручна удружења са наглашеном националном компонентом 
као што су Скопско научно друштво, Музеј Јужне Србије, Друштво 
за српски језик и књижевност, Педагошко друштво и Географско 
друштво. Један од приоритета Скопског научног друштва био је 
културно-просветни препород јужних крајева путем научних ме-
тода и то тако да се „у слици и речи фиксира целокупно стање 
материјалне и духовне културе у овим областима у доба када смо 
их ослободили, да би на тај начин и потоњим генерацијама нашим 
и целоме културном човечанству пружило могућност, да се што 
очигледније и поузданије увере о културним напорима што их ми 
имамо да уложимо за препорођај ове тако важне наше области”.10 У 
Музеју Јужне Србије су се чувале копије фресака, макете манасти-
ра, модели јужносрбијанских кућа и фотографије средњовековних 
повеља, док су у Куршумли-хану били смештени лапидаријум и 
античке ископине.11

За разлику од ових установа, библиотеке су остале препуште-
не доброј вољи појединаца и добротворних друштава, па македон-
ска историографија с правом негодује када говори о даровима који 
су стизали из Министарства просвете као о виду политичке пропа-
ганде.12 Увид у тематску структуру поклоњених књига показује да 
је форсирана српска историјска литература и епика која је тешко 
могла проћи и у Моравској бановини. Подједнака количина српске 
народне поезије и сага о четничким акцијама у Повардарју стизала 
је и од разних добротворних друштава која су имала своје одборе 
у Вардарској бановини.13

Држава је доста пажње поклањала настави музике, премда је 
често тај музички таленат поднебља злоупотребљаван форсирањем 
националних садржаја. Отуда је у првој деценији југословенске 
9 Вардар, бр. 151, 5. 12. 1933, стр. 5. У Кавадару је забележено да су се чланице 

Кола посвађале на улици називајући се међусобно „ћуркама” и другим погрдним 
именима.

10 АЈ, 66-331-560, Писмо председника СНД Радослава Грујића министру-
председнику, 16. 2. 1923.

11 Владан Јовановић, „`Просвета – најбржи творац нације`: Филозофски факултет 
у Скопљу 1920–1941”, Токови историје, бр. 2/2011, Београд, 2012, стр. 38.

12 Михајло Георгиевски, „Културно-просветната и политичката улога на библи-
отекарството во Вардарска Македонија меѓу двете светски војни”, Гласник ИНИ, 
бр. 1, Скопје, 1982, стр. 164–167.

13 АЈ, 66-331-560.
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државе било интензивно оснивање певачких друштава, која су се 
у годинама након диктатуре претворила у комунистичке кружоке 
које је било све теже контролисати. Ширење „српске речи и ми-
сли” било је дуго императив лојалних хоровођа Вардара, Бинич-
ког и осталих певачких дружина, што је праћено одговарајућим 
материјалним стимулансом који је стизао из врха власти.14

* * *

Снажно национално призвучје имале су прославе и обе-
лежавање разних историјских и државних јубилеја широм Вардар-
ске бановине. Посебну симболичку тежину имало је ослобођење 
јужних градова од турске власти 1912. године. Октобра 1931. 
слављено је 19 година од ослобођења Скопља. Православну службу 
у Саборној цркви служила су 22 свештеника, после које је у згра-
ди Официрског дома одржана свечана седница општинског већа. 
Све је било у знаку цара Душана – од епски набијених говора, до 
освештања темеља народне школе Цар Душан, за чију је изградњу 
издвојено три милиона динара. У темеље школе је узидана повеља 
са текстом о Скопљу као престоном граду славног српског цара.15 

Новембра 1932. Струмица је пред седам хиљада људи про-
славила дан свог ослобођења и том приликом је бивши бан, а 
тада министар унутрашњих послова, Живојин Лазић обишао но-
ву дојранску варош. Друштво му је правио министар физичког 
васпитања др Ханжек, који је изјавио: „Доносим вам поздрав са 
севера и говорим вам у име Хрвата да је Струмица хрватска колико 
је ваша, вас Срба.”16

Нарочито је било занимљиво у Штипу септембра 1933, када 
је организована прослава 20-годишњице ослобођења, тј. Куманов-
ске битке заједно са десетогодишњицом организоване борбе про-
тив бугарских бандита (или „оснивања наше самоодбране”, како је 
изјавио председник штипске општине). На улицама су се тискали 
народ у ношњи и хиљаде „милиционара” у борбеној опреми. Све 
зграде су биле окићене цвећем и државним заставама, а на при-
лазима граду постављени су славолуци са пригодним натписима: 

14 V. Jovanović, Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929 (Makedonija, Sandžak, 
Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS), INIS, Beograd, 2002, str. 347–348.

15 AJ, 38-706-885, Obzor, Zagreb, 28. 10. 1931.
16 „Прослава ослобођења Струмице”, Политика, 17. 11. 1932.
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„Брегалница 17. јула 1913. године”, „Живела војска”, „Живео Краљ 
Александар Први”, „Живела Југославија”, „Живели милиционари” 
итд. Око десетак хиљада људи са стране је дошло у Штип и било 
смештено по домовима мештана, на захтев општинског одбора. Код 
штипског официрског дома је приређен дочек народној милицији 
која је пристизала са пушком о рамену и у својој локалној ношњи. 
Уз музику штипских сокола колона је стигла до споменика гене-
ралу Михајлу Ковачевићу, где их је поздравио њихов оснивач и 
десетогодишњи председник Михајло Каламатијевић. Међу звани-
цама су били Жика Лазић, тада министар полиције, Милан Недић 
као командант Треће армијске области, те неколико сенатора и по-
сланика. У вечерњим сатима све штипске кафане и посластичар-
нице биле су крцате – свуда су се ориле патриотске песме и игра-
ла кола. Свечаност је отпочела сутрадан благодејањем у Саборној 
цркви, док је истовремено на главном тргу окружни инспектор 
Михајло Кречковић поделио 160 одликовања милиционарима и за-
служним грађанима тамошњих срезова. Маса присутног света је 
нарасла на двадесет хиљада када је пред Ковачевићевим споме-
ником одржан помен изгинулима у Брегалничкој бици, али и по-
страдалим припадницима народне милиције. Жика Лазић је у свом 
говору подсећао присутне на покровитељски однос југословенске 
државе и сва злодела која су им починили Бугари. Поновио је ка-
ко је краљ Александар „наредио да се за потребе народне само-
одбране ових крајева изда из војних магацина 25.000 државних 
пушака”.17 Организатор прославе је подсећао маршала двора да се 
у време Брегалничке битке „под оштрицама бајонета дичних нам 
шумадијских соколова” решавала судбина јужних крајева, те да је 
резултат тога „лепа српска песма слободнога и захвалнога сељака 
и варошанина” која се тих слављеничких дана орила широм Бре-
галнице.18 Каламатијевић се више пута обраћао двору за помоћ око 
организације прославе, на којој су учествовали војска штипског 
гарнизона и три хиљаде припадника народне милиције. Имао је 
чврсто обећање краља да ће му послати своју војну музику и једну 
чету гарде како би се на народ оставио „фрапантан утисак”.19

Почетком новембра 1936. слављена је, додуше нешто 
скромније, 24-годишњица ослобођења Прилепа, када је обављен 
17 „Двадесет хиљада Брегалничана прославља дан своје слободе”, Време, 22. 9. 

1933.
18 AJ, 74-221-316, л. 109, 110, писмо председника Одбора за прославу М. 

Каламатијевића маршалу двора А. Димитријевићу, 4. 9. 1933. 
19 AJ, 74-221-316, л. 108, М. Каламатијевић маршалу двора, 10. 9. 1933. 
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пренос остатака 1.800 изгинулих српских ратника у новосаграђену 
спомен-костурницу. Читава свечаност била је у знаку подсећања 
на захвалност „Марковог Прилепа” коју је на разне начине искази-
вао својим српским ослободиоцима: „ретко је било очију које ни-
су засузиле”, а оживљаване су слике некадашњих турских робова 
како грле и љубе своје ослободиоце, негују српске рањенике, док 
Прилепчанке даривају војнике одећом и храном „вадећи последњи 
килограм брашна из сандука”.20

Најпомпезнија прослава (тј. читав скуп пригодних мани феста-
ција) била је организована поводом 25-годишњице ослобођења 
Јужне Србије. Тим поводом су банске власти замолиле Министар-
ство просвете да се сви ученици основних и средњих школа распу-
сте на недељу дана а школске зграде употребе за смештај гостију.21 
Међутим, овако озбиљну организацију умало није нарушила спорост 
и неажурност уметника који је вајао споменик краљу Александру 
Карађорђевићу, због чега се чак помишљало и на померање датума 
прославе!22 Ипак, свечано откривање споменика краљевима Петру 
и Александру крај старог вардарског моста у Скопљу обављено је 
30. октобра 1937. у режији војног министра, генерала Љубомира 
Марића.23

Капитални пројекат целокупне прославе било је издавање 
луксузне Споменице 25-годишњице ослобођења Јужне Србије 
1912–1937. од 1.069 страница коју је уредио Алекса Јовановић. 
Одмах по оснивању Одбора за прославу сазрела је идеја о 
издавању једне јубиларне књиге у којој би се на научној основи, 
„исцрпно и објективно” описао напредак „јужних крајева”, како ка-
же сам приређивач у предговору ове књиге. Истовремено је било 
предвиђено њено превођење на енглески, француски и немачки 
језик како би се „отклониле заблуде које постоје о овој нашој обла-
сти у иностранству”. Иако су ангажовани најпризнатији стручњаци 
из појединих области, првенство је давано професорима и инте-
лектуалцима рођеним у Вардарској бановини. За сваку тему је 
одређивано више „резервних” аутора у случају да главни нису мог-
ли одговорити обавези и постављеном року, што додатно говори о 

20 AJ, 74-221-316, л. 229, 230, председник прилепске општине Цветко Петровић, 
23. 10. 1936.

21 AJ, 66-21-50, 16. 7. 1937.
22 AJ, 37-51-315, л. 134, 138.
23 АЈ, ОЗФ 74-5-1253.
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значају овог пројекта и притиску под којим је радио уређивачки 
одбор.24

Четврт века Кумановске битке је обележено 30. октобра 
1937. на Зебрењаку, месту где је одлучена славна битка, уз уче-
шће највиших државних функционера, старих ратника, војске, 
националних и културних установа. Самом освећењу спо-
мен -костурнице на Зебрењаку присуствовало је око 50.000 људи, а 
међу њима су се нашли представници београдске општине и група 
француских резервних официра на челу са Дезиреом Феријем. 
За ову прилику са Опленца је донето 28 застава српских пукова, 
које су дан пре свечаности дочекане у Куманову и депоноване 
у касарну 22. пешадијског пука. На дан прославе заставници су 
их изнели и стали заједно са музиком на чело поворке ратника, 
четника и грађанства, крећући се ка Зебрењаку. Из цркве Светог 
Ђорђа у Младонагоричану изнете су мошти ратника погинулих на 
кумановском и другим бојиштима. Кости идентификованих војника 
су положене у црне, металне сандуке док су остаци непознатих 
ратника сложене у 400 белих врећа. Свечана поворка са четрдесет 
свештеника пратила је лафет и камион са посмртним остацима 
српских ратника све до Зебрењака. Пред спомеником високим 
неколико десетина метара маса народа је дочекала поворку и 
присуствовала помену, након чега је митрополит Јосиф одржао 
„дирљив говор” о значају прославе. Министар војске и морнарице 
генерал Љубомир Марић је у свом језгровитом излагању подсетио 
на Први балкански рат и нагласио да „без Куманова не би било 
ни Краљевине Југославије”, док је командант пука из Куманова са 
самог споменика говорио народу о бици. Пошто су кости ратника 
положене у костурницу, војска је на оригиналним локалитетима 
извела демонстрацију тока битке, а кумановска општина је 
приредила банкет у хотелу Куманово. Наредног дана, из Скопља 
је са својом пратњом у Куманово стигао и кнез Павле. Попевши се 
аутомобилом до Зебрењака, кнез је разгледао споменик и ушао у 
костурницу положивши „кумановским херојима” два венца свежег 
цвећа у своје и у име малолетног краља Петра. Потом се спиралним 
степеницама попео на врх споменика, одакле је уз стручне ко-
ментаре генерала Марића разгледао ратне положаје на којима се 
одиграла Кумановска битка. Предвече се вратио у Куманово, где га 

24 Алекса Јовановић (уред.), Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења 
Јужне Србије 1912–1937, Скопље, 1937, XII–XIII.
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је народ поздравио бурним овацијама, а одатле је кренуо натраг у 
Скопље.25

Неговање споменичке културе имало је посебно место у по-
литици власти. Августа 1934. министар унутрашњих послова Ж. 
Лазић је предложио маршалу двора неколико мештана села Куч-
кова за одликовање јер су допринели подизању споменика краљу 
Петру Ослободиоцу. На првом месту је ипак био иницијатор акције, 
народни посланик инжењер Вељко Вељковић, који је већ био од-
ликован орденом светог Саве, али је од Лазића захтевао да га овај 
предложи за Карађорђеву звезду.26 Поред монументалне куле на 
Зебрењаку и осталих успомена на ослободилачке ратове, режим 
је водио рачуна да у свести грађана адекватно сачува и жртве 
„унутрашњег” непријатеља, које су пале у мирнодопском периоду 
на службеној дужности. Новембра 1931. награђена је скица за спо-
меник убијеном генералу М. Ковачевићу са 10.000 динара. Награду 
је добио београдски архитекта Никола Месарош, коме је такође 
поверено 150.000 динара за подизање пет и по метара високог обе-
лиска у центру Штипа.27 

У градовима Вардарске бановине је са великим пијететом 
обележаван и Дан уједињења, који се случајно поклапао са славом 
Граничне трупе. Првог дана децембра 1937. Скопље је освануло „у 
мору националних застава” које су се вијориле са државних и при-
ватних зграда. Народ је дефиловао у својој традиционалној ношњи, 
град је био специјално осветљен а увече је приређен ватромет. У 
свим верским објектима одржано је благодарење а у Народном по-
зоришту соколска академија. Истовремено, Гранична трупа је про-
славила дан када јој је 1922. предата на чување цела државна гра-
ница. Њен командант Драгиша Ковачевић је говорио о историјату 
те формације и саопштио списак одликованих припадника. Соколи 
су поподне у Соколском дому принца Томислава правили „дечје по-
село”, а свечану приредбу из два дела организовало је и католичко 
сиротиште Св. Јосифа (Поздрав краљу Петру и Боже правде).28

У Скопљу и осталим градовима Вардарске бановине редов-
но је слављен и рођендан престолонаследника Петра уз бакљаду, 
војну параду и дефиле артиљерије, тешких аутомобила, ватрогаса-
25 „Градови Јужне Србије прославили су 25-годишњицу свога ослобођења”, 

Београдске општинске новине, бр. 11, Београд, новембар 1937, стр. 756–758.
26 АЈ, 74-221-316, Предлог за одликовање грађана Вардарске бановине, 14. 8. 

1934.
27 Службени лист Вардарске бановине, бр. 101, 14. 11. 1931, стр. 3–4.
28 AJ, 38-10-39, телефонски извештај дописника ЦПБ из Скопља од 1. 12. 1937.
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ца, сокола и скаута.29 Помен преминулом краљу Александру могле 
су организовати не само државне установе већ и разни „лојални” 
субјекти. Тако је у Кавадару 22. марта 1937. локални шофер Нико-
ла Грковић са неколико чланова четничког удружења приредио по-
мен. Присутни изасланик двора је у свом извештају нагласио како 
је сиромашни шофер грчке народности заједно са ништа богатијим 
члановима четничког удружења организовао скуп из жалости за 
погинулим краљем. Међутим, догађај нису „свесрдно” подржале 
остале установе и грађани: иако је био нерадни дан, помену је при-
суствовало мало грађана, слабо се говорило о краљевим заслугама 
за јужне крајеве, док су чинодејствовала свега два свештеника и 
то најнижег ранга.30  

У нешто „борбеније”, самим тим и провокативније мани-
фестације спадале су прославе Удружења првих српских регрута 
Јужне Србије. Средином априла 1934. у прослави су учествовали 
скопски гарнизон и делегације свих пукова са територије Треће 
армијске области. Управа монопола дувана је поделила 10.000 
паклица цигарета регрутима Јужне Србије који су славили дваде-
сет година ступања у редове српске војске, док су авиони дани-
ма кружили изнад бановине бацајући летке са прогласом одбора 
за прославу. Пријављено је 12.000 учесника – „првих регрута” и 
још око хиљаду брегалничких „народних милиционара” Михајла 
Каламатијевића, те двеста коњаника-милиционара из кратов-
ско -злетовског краја предвођених војводом Мином Станковићем. 
За смештај бројних гостију коришћене су касарне, школе, логори 
са шаторима, као и 160 вагона у којима је требало да преноћи пет 
хиљада људи. Скопска општина је позвала све људе да посете град 
и обележе дан када су регрути са југа „узели српске брзометке” да 
заједно са својом браћом из Шумадије и Поморавља „гину за своје 
народно име”.31 Удружење првих регрута Јужне Србије је имало 
своје пододборе у свим среским местима Вардарске бановине а за 
славу је узело Св. Димитрија, као успомену на дан када су „ратници 
са Југа извојевали прву победу, примивши ватрено крштење”.32 

29 Вардар, бр. 117, 10. 9. 1933, стр. 1–2.
30 AJ, 74-221-316, ппук. Владимир Глишић команданту Велешког војног округа, 

23. 3. 1937.
31 Народне новине, 12. 4. 1934.
32 AJ, 38-10-38, месечни културни преглед дописника ЦПБ из Скопља за октобар 

1935. У материјалу ЦПБ спремљеном за радио-емисију се каже да је Удружење 
првих српских регрута у Скопљу формално основано тек 6. 10. 1935.
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Октобра 1937. у присуству државних органа и грађанства 
освештана је застава Првих српских регрута у Струги. Народни по-
сланик струшког среза је кумовао застави, после чега су држани па-
триотски говори о значају династије Карађорђевић за те крајеве.33 
Осим тога, сваког Петровдана (12. јула) по Вардарској бановини 
су организовани тзв. четнички дани, а главни организатор таквих 
скупштина у Битољу и Скопљу био је Коста Пећанац.34

Празничном атмосфером одисале су и годишњице оснивања 
(православних) верских храмова. Новембра 1930. слављена је 
стогодишњица битољске цркве Светог Димитрија и, према речима 
организатора, прослава је требало да буде „манифестација светог 
православља”. Том приликом је откривена и спомен-плоча осло-
бодиоцима Битоља. Један век постојања славила је исте године 
и скопска саборна црква Свете Богородице, због чега је председ-
ник црквене општине Димитрије Бојаџијевић позвао краља на све-
чаност. Иначе, октобра 1933. завршен је Храм славе на скопском 
војничком гробљу, те су се тако стекли услови да се под његову 
куполу сместе ексхумирани остаци донети са ратничких гробаља 
из Скопља и околних брда. Када се радило о муслиманским 
богомољама, држава се трудила да, као и у осталим случајевима, 
датуме њихове адаптације усклади са великим државним празни-
цима како би постигла бољи симболички ефекат. Маја 1933. ре-
новирана је Мустафа-пашина џамија у Скопљу, чија је дворана 
имала најбољу акустику на Балкану, а њено свечано отварање је 
остављено за Дан уједињења. Оснивање сибијан-мектеба и приват-
них муслиманских школа није имало потребну „државну” тежину па 
су приликом свечаних отварања у најбољем случају присуствовали 
директор Вакуфа и председник скопског улема-меџлиса.35

Симбиоза ратничког и верско-националног духа којим су 
промовисане врлине једног народа (и нескривено препоручиване 
као образац и основа здравог југословенства) најбоље се одслика-
вала током видовданских прослава. За Видовдан 1935. уприличена 
је свечаност на Газиместану, у којој је учествовао цео приштински 
гарнизон, а свесловенски печат јубилеју дао је велики соколски 
слет. Многи посетиоци су се сјатили и ка Муратовом тулбету које 
је чувао извесни Али-ефенди. „Нисам ја Арнаутин, него носим кече 

33 AJ, 74-221-316, л. 142, мајор Љубомир Колашинац команданту Вардарске 
дивизијске области, 19. 10. 1937.

34 Вардар, бр. 101, 16. 7. 1933, стр. 4; бр. 69, 26. 3. 1933, стр. 4. 
35 В. Јовановић, Вардарска бановина..., стр. 449–450.
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због јефтиноћу”, изјавио је новинару Вардара, после чега је у овом 
листу освануо малициозан наслов („Поарнаутио се због јефтиног 
кечета!”).36

*

Крајем тридесетих година мењале су се методе и однос власти 
према националним приликама у Вардарској бановини, а еволуира-
ли су и погледи старих четника. За 25-годишњицу Народне одбране 
у Јужној Србији у Скопљу се нашао Илија Трифуновић Бирчанин, 
који је, говорећи о потреби оживљавања предратног национали-
зма, истакао како се он залаже за „дефанзивни национализам”.37 
У анонимном писму из јуна 1940. које је један бивши народни по-
сланик и пензионисани пуковник упутио Драгиши Цветковићу, из-
нети су занимљиви погледи на македонско питање. Дух сепарати-
зма је преплавио Македонију, док је омладина била антидржавно 
настројена и „за нас изгубљена”, каже пуковник. Обузети психозом 
сопствене привремености, чиновници нису ни покушавали да про-
писно реагују, што је стварало утисак о безвлашћу, надолазећим 
судбоносним тренуцима и политичким преокретима који измичу 
контроли. Многи прикривени аутономаши почели су јавно да гово-
ре оно за шта су претходних деценија били сумњичени.38 Скопска 
жандармеријска чета се исцрпљивала у непрекидном праћењу и 
ослушкивању комуниста јавно протестујући што је морала да хапси 
ђаке, док су се њихови идеолошки васпитачи, иначе професори 
Филозофског факултета и Учитељске школе, слободно шетали гра-
дом.39

О драматичним променама политичке климе у Вардарској 
бановини сведочио је и сенатор Михајло Каламатијевић. Према 
његовим речима, у Штипу су некада скоро сви славили славу, да би 
се крајем тридесетих година масовно вратили „ранијем Имендану”. 
Против Каламатијевића су се сви окренули те се причало како ће га 
сменити инжењер Димитрије Караџић, који је у више наврата због 
отвореног сепаратизма премештан у Шабац и враћан на место шефа 

36 Вардар, бр. 517, 2. 7. 1935, стр. 2.
37 Вардар, бр. 153, 9. 12. 1933, стр. 2. 
38 AJ, 138-7-51а, л. 675, анонимно писмо Драгиши Цветковићу, 8. 6. 1940.
39 Izvod iz izveštaja Skopske žandarmerijske čete za februar 1940. o aktivnosti komu-

nista u Skoplju, dok. 178: Aprilski rat 1941. Zbornik dokumenata, Vojnoistorijski 
institut, Beograd, 1969, str. 572–573.
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техничког одељења Вардарске бановине. Штавише, уочи последње 
прекоманде у Шабац он је изјавио да ће се вратити као „гувернер 
Македоније”. У Прилепу готово да и није више било Срба па су старог 
школског надзорника Перу Димитријевића, као раритет, прозвали 
„Пера Србин”! Софијски радио је у Вардарској бановини имао јачи 
сигнал од београдског и по цео дан је емитовао вести, предавања 
и обраде македонских песама које су најављиване као бугарске 
песме из Охрида и Прилепа. У крушевској гостионици чиновници 
нису смели слушати београдски програм јер су се присутни буни-
ли и пуштали Софију, тако да је гостионичар затварао локал пре 
девет сати увече, када су емитоване вести из Београда. Девојке по 
кућама и деца по улицама све чешће певају песме „Бог убио Англију 
и Францију, зашто нам узе слободну Македонију”, „Бог да живи 
велику Германију која ће нам дати слободну Македонију”, „Моме, 
мори моме, кажи докле је Македонија? Македонија, Македонија је 
од Ниша, преко Куманова, Штипа, Кочана, па све до Егејског мора” 
и сл. Новоосновано друштво Сељачка самопомоћ било је такође 
састављено од самих аутономаша.40

Посете краља Александра Скопљу имале су за циљ, између 
осталог, да на неки начин подигну ниво „озбиљности” државне 
управе која је из године у годину еродирала. Југословенска идеја 
је све теже парирала растућем аутономизму, који су почели заго-
варати и неки државни чиновници. Међутим, краљево лично прису-
ство у „Душановом граду” обично није излазило из препознатљивог 
клишеа: чим је 9. октобра 1930. стигао на скопску железничку ста-
ницу, он се у пратњи бана Лазића и генерала Недића запутио ка 
Официрском дому. Потом је ненајављен обишао Учитељску школу, 
чије је питомце, упркос комунистичком имиџу те установе, назвао 
„апостолима народног јединства”. Након посета Великој медреси и 
Соколском дому краљ се придружио принцу Павлу у разгледању 
скопске панораме, гласно размишљајући о пошумљавању околине 
Скопља. Потом је приређен ручак у краљевском возу, на коме им 
се придружио врховни аграрни повереник Веља Димитријевић. И 
маја 1933. краљ Александар је боравио у Скопљу: прво је посетио 
зграду Народне банке и нову школу Цар Душан, а потом Трговачку 
академију, Музеј Јужне Србије, Куршумли-хан и аеродром, после 
чега се вратио у Нишку бању на лечење. Крајем маја 1934. краљ 
се поново обрео у Скопљу, овога пута поводом Духова и скопских 
свечаности, којима је присуствовало око 60.000 људи. У крипти 

40 AJ, 138-7-51а, л. 676, анонимно писмо Драгиши Цветковићу, 8. 6. 1940.
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Храма славе било је сахрањено 3.200 војника а краљ је у свом 
говору подсетио да је 1918. извршено „нераздруживо повезивање 
Мораве и Вардара”.41

Утисак о регуларности прилика у Македонији подстицан је и 
одржаван на друге начине. Током септембра и октобра 1940. млади 
краљ Петар је са својим братом од стрица Александром обилазио 
манастире по Јужној Србији уз велики публицитет у штампи.42 Ми-
лан Стојадиновић је то чинио промовишући своје економске успехе 
или спретно кокетирајући са њима. Приликом посете Санџаку пу-
цале су прангије у његову част, а нарочито бучно било је прили-
ком отварања пута Пљевља–Дурмитор.43 Почетком децембра 1938. 
у елитној згради Официрског дома је отворена изложба „Три го-
дине владе др Милана Стојадиновића”. Била је то идеална при-
лика да се скопско грађанство подсети на плодове политике која 
је, стављајући економију изнад свакодневних друштвених тензија, 
обесмишљавала сваку помисао на значај „некаквих” националних 
посебности унутар тако моћног југословенског организма.44 Свега 
пола године касније Драгиша Цветковић је у својству председни-
ка владе посетио Скопље и депримирано признао како је према 
Јужној Србији вођена погрешна политика због које је тамошњи свет 
изгубио поверење у државу.45

41 В. Јовановић, Вардарска бановина..., стр. 261.
42 Глас Југа, Божићни број, Скопље, 1940, стр. 1.
43 Вардар, бр. 593, 25. 9. 1935, стр. 1.
44 AJ, 38-10-39, телефонски извештај дописника ЦПБ из Скопља од 3. 12. 1938. За 

прва три дана изложбу је посетило скоро 20.000 људи, након чега је она, попут 
путујућег позоришта, пресељена у Битољ. Првог дана изложбе у Скопљу средњом 
салом Официрског дома су продефиловали заменик бана са начелницима 
одељења, командант Треће армијске области, градоначелник, директори 
државних установа, сенатори, конзуларни кор, те црквени великодостојници 
свих вероисповести. Изложбу је отворио председник ЦПБ Министарског 
савета Коста Луковић нагласивши да је трогодишња Стојадиновићева влада 
захваљујући својим дометима била „посебна епоха и у животу Јужне Србије”.

45 Политика, 31. 5. 1939, стр. 5–6.
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The promotion of Yugoslavism and Yugoslav ideology in 
the Vardar banovina took place at several levels. One of the more 
subtle forms of conducting national policy in the southern part of the 
country was the celebration of various state and national holidays and 
jubilees. The government insisted on the significance of celebrating 
the anniversary of liberation from Turkish rule by organizing expensive 
public celebrations where the representatives of the military and civil 
authorities, with the presence of the paramilitary formations, the so 
called, people’s militia, glorified their own achievements and merits 
for the progress of the southern province. The central event was the 
celebration of the 25th anniversary of liberation (1937) when the 
whole Vardar banovina was marked by a recapitulation of the Yugoslav 
administration. Manifestations of a more provocative character were 
celebrations of the „anniversary of the first draftees from Southern 
Serbia” where whole garrisons of the Third Army District took part, 
parading together with the četnik (chetnik) detachments and aggressive 
„national militia” from the Bregalnica district.  Yet, public expressions 
of dissatisfaction with the existing government order on the eve of the 
Second World War and the open sympathy for the enemies of Yugoslavia 
were signs that the policy of integral Yugoslavism in the southeastern 
part of the country was defeated. Old Serbian families were rapidly 
selling their estates and like many government clerks moving to the 
north. The „Macedonian” dialect prevailed even in the busiest streets in 
Skoplje, fear disappeared and spilled over to the other side. 


