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БЕОГРАДСКО РАДНИЧКО ДРУШТВО (1901-1905) 

Проучавајуhи разне форме организова

ња и борбе радничке класе у развијеним 

:земљама, први српски социјалисти прихва

тили су идеју о оснивању QПШТИХ раднич

КИХ друштава у Србији, као заједничких 

организација СВИХ радника у одређеНО~I 

месту. Већ јануара 1881. београдски радни
ЦИ, под утицајем социјалистичке групе 

Светозара Марковиhа, донели су одлуку о 

оснивању свога радничког друштва. Без 

обзира што је друштво, према правилима, 

зваНИЧНQ требало да има потпорни карак

тер, власти нису одобриле његово оснива

ње, ОДНОСНО самостално организовање рад

ника ни на тој основи. Настојеhи да ову 

идеју оживотвори, Мита ЦеНИћ је, са исто

мишљеницима, 1881. године основао у Бео
{'раду Опште радничко друштво. Међутим, 

Ценићеви политички противници, а наро

чито радикали, омели су његове планове да 

преко овог друштва, које је требало да има 
своје огранке широм земље, организује 

најсвесниј е раднике и њихове ИСТQмишље

нике у Србији и на тај начин створи базу 

за оснивање социјалистичке странке. Дру

штво су временом преузели послодавци у 

своје руке, па је изгубило сваки значај за 

раднике. И поред почетних неуспеха, иде

ја о оснивању општих радничких друшта

ва, као погодне форме о'рганизовања, соци
јалистичког просвећивања, класног узди

зања радника и њиховог припремања :Ја 

прихватање виших организационих форми, 
синдиката и социјалдемократске партије, 

временом је све више привлачила пажњу 

српских социјалиста. У концепцији марк-

систичке групе, која је 

.,Социјалдемократа" 1895. 
деловала преко 

и 1896. године, о 
оснивању модерног радничког покрета и 

социјалдемократске пар:гије, општа рад-

ничка друштва заузела су видно место, као 

класно борбене радничке организације за 

чије оснивање и деловање постоје нешто 

повољнији објективни услови. Под њихо

вим утицајем основано је неколико таквих 

друштава, међу којима и Радничко дру

штво у Београду, које је деловало од 1897-
1899. године. Без обзира што су ова дру
штва, као и друге социјалистичке радничке 

организације, угушена у време жестоке по

литичке реакције заведене у Србији од 

јуна 1899. до јула 1900. године, радници су 

показивали све веће интересовање за њи

хово постојање, односно вођење организо

ване борбе за побољшање свога положаја, 

што је дошло до пуног изражаја с побољ

шањем политичких прилика у земљи. 1 

Ос'Н.ивање Вео?'радСКО2 рад1iU'ЧКО?' друштва 

и ње20в рад до мајско?' преврата 1903. 

Реакционарни режим Владана Ћорђеви

ћа и краља Милана пао је 12. (25) јула 

1900. године, пошто нису пристали на же

нидбу краља Александра Обреновића са 

Драгом Машнн. У жељи да придобије на

род, краљ је свОју женидбу повезао са ам

нестијом политичких криваца и руском 

оријентацијом представљајући се народним 

владаром. У тим, нешто повољнијим поли

'Гичким приликама - српски социјалисти 

се поново окупљају, предузимају акцију :за 

сживљавање покрета и организовање рад

ничке класе. У првој фази активност соци

јалиста усмерена је на покретање нових 

социјалистичких листова и агитацију међу 

београдским радницима. Новембра 1900. 1'0-

дине, у Београду је покренут социјаJlИ

стички лист "Напред", који је полиција за-
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бранила јануара 1901. У времену ОД 30. ја
нуара (12. фебруара) ДО 14. (27) јула 1901 . 
београдски социјалисти издавали су "Рад

НИЧКИ лист", али је полиција забранила 

његово даље излажење. Према "Старом 

радничком листу", који је убрзо покренут, 

полиција је била још оштрија, забранивши 

ra после треnег броја.2 

Без обзира на извесно попуштање ре

акције и полицијског терора, политички у

слови за обнову и даљи развитак раднич

ког покрета, били су доста тешки. 3апла

шени дотадашњом полицијском тортуром и 

оштрим мерама реакционарног режима 

Владана Ћорђевиfiа и краља Милана, рад

ници су се спорије одлучивали на обнову 

својих организација и активније деловање, 

тим пре што је полиција и даље будно пра

тила сваку активност социјалиста, настоје

li.и да сузи простор за њихово деловање. У 

таквим условима одлучујуfiу улогу у обно

ви радничког покрета одиграли су соција

листи, који су, преко поменутих листова а 

и на друге начине, живо агитовали за 0-

снивање општесоцијалистичких и синди

калних радничких организациј а. 'у групи 

водеfiих социјалиста, која је тада започе.ла 

рад на обнови покрета, поред интелектуа

лаца: Касте Ј овановиfiа, Радована Драго

виfiа, Веље Стојановиfiа и других, налази

Т!И су се и најсвеснији најамни радници: 

Мирко Обрадовиfi, Никола ВеЛИЧКОВИћ, 
Јулиус Франк, Данило Живанчевић, Ми

јаило Милчиh и други. Свесни тешких у

слова у којима су деловали, социјалисти су 

своју пропаганду првенствено усмерили на 

организовање радника. Основно питање о 

којем је највише расправљано и опширно 

писано у листу "Напред", било је форми
рање класно борбених радничких органи

зација, односно модерног радничког покре

та у Србији. Том питању посветио је нај

већу пажњу и "Раднички лист", који ОД 

марта 1901. још одлучније пише, отворе

није ступа у заштиту радничких интереса 

и указује на нужност организоване класне 

uорбе пролетаријата Србије. Агитација со

цијалиста у том правцу одвијала се у духу 

концепције, прихваћене још у време "Со

цијалдемократа" и до извесне мере даље 

разрађене, о нужности оснивања општих 

радничких друштава и синдиката као базе 

за формирање социјалдемократске партије. 

После агитације прешло се на практичан 
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рад око оснивања радничких друштава и 

синдикалних организација, најпре у Бео

граду, а потом и у унутрашњости. Ова ак

тивност одвијала се по одређеном плану, у 

којем је приоритет дат оснивању једног оп

штег социјалистичког радничког друштва 

у Београду, као централне радничке орга

низације, око кога би се окупили социјали
сти и сви класно свесни радници и преко 

кога би и даље деловали на ширењу соци
јалистичких идеја, класном уздизању рад

ника и оснивању њихових организација. 

Одлука о оснивању Београдског раднич

ког друштва донета је на састанку соција

.чиста одржаном у кафани "Вук Караџиh", 

у другој половини јануара 1901. године.3 

Са оснивањем' друштва ишло је доста те
шко. "Великим напорима нађено је 10 дру
гова за оснива че" .4 То значи да су прави 

покретачи и оснивачи друштва били соци

јалисти, али за потврду правила требало је 

наnи 10 најамних радника који би се пот
писали као оснивачи. 3аплашени терором 

из периода владановштине, радници се ни

су лако одлучивали на тако нешто. 'у ТИ:L\'1 

условима, улога социјалистичког вођства 

била је одлучујуfiа. Оно је нашло довољно 

снаге да преброди све тешкоће и коначно 
издејствује потврду правила друштва 6. 
(19) марта 1901. године. 5 Тако су упорним 

радом и залагањем социјалиста превазиђе

не почетне тешкоfiе око оснивања ове орга

низације. Радници су се после тога лакше 

одлучивали да се у њу учлане, тако да се 

број чланова нагло повећавао, те их је 1. 
(14) јула 1901. године било уписано 318 ре
довних, 11 помажуnих и 1 добротвор.6 Са
став редовних чланова, по занимању, био 

је следећи: дрводељаца 95, металаца 49, 0-

буfiара 33, шивача 37, грађевинаца 24, фар
бара и декоратера 19, књиговезаца и типо
графа 10, ратара 2, надничара 22, млинара 
и пекара 12, келнера 3, плетара и ужара 3 
и трговачких помоhника 11.7 Интересантно 
Је да су готово сви редовни чланови Дру

штва били занатлијски радници, што зна

чи да су они још у оном периоду носиоци 

класног радничког покрета у Србији. 

Према правилима, друштву је био циљ: 

,.да ради на умном и моралном унапређењу 

својих чланова" (чл. 2). Из ових уопштених 
формулација било би погрешно судити о 

карактеру друштва. Како је оно основано 

у време доста јак€: реакције и назадног за-



кона о зборовима и удружењима, то су о

вакве формулације биле предуслов за одо

брење правила. Није се ничим смела иза

звати ма каква сумња власти. Зато су пра

вила предвидела само оне активности које 

су потпуно одвојене од политике: стручни 

и опште образовани курсеви, оснивање чи

таонице и књижнице, приређивање зборо

ва и друштвених весеља. Даље се предви

ђа "расправљање појединих питања из 

радничког живота, изузимајуhи веру и по

литику". Тако су правила остала доста ску

чена, мимо воље оснивача. Праву намеру 

оснивача и намену друштва видимо из из

вештаја управе поднетог првој редовној 

скупштини 1. (14) јула 1901. године, где се 
каже: "Наш задатак био је јасан. Требало 
је прикупити разбијену војску, требало је 

створити једно друштво које би пораДИЈЮ 
на умном и моралном подизању радничке 

класе, на ширењу солидарности међу рад

ницима и развиhу њихове класне моралне 

свести . Требало је управо створити једно 
друштво које би развило снагу, сакривену 

у радницима и развићу њихове класне мо

ралне свести. Требало је управо створити 

једно друштво које би развило снагу, са

кривену у радницима и припремило их за 

величанствену борбу, борбу за полравку 

њихова материјална стања и друштвеног 

положаја" .8 

Пошто синдикалне организације нису 

биле још обновиле рад, оснивачи су наме

равали и покушавали да друштву, привре

мено, поставе и друге задатке, као: помо11. 

незапосленим и правна заштита чланова. 

Те се намере нису могле остварити због 

Закона о удружењима који предвиђа да 

хуманитарна радничка друштва морај у 

платити велику таксу до 200 динара.' 

Поред извесне скучености правила , про

изашле услед објективних услова, Београд

ско радничко друштво било је, од самог по

четка, општесоцијалистичка радничка ор

ганизација.ЈО Мада основано као локална 

организација, друштво је постало палити ч

ки центар целокупног радничког покрета у 

Србији. Његови редовни чланови могли су 

да буду само радници и раднице. Мала у

писнина од 0,50 динара и недељни улог од 
0,20 динара нису били препрека ни најси
ромашнијим да постану његови "Чланови. 

Поред редовних, било је и помажуhих чла

нова, који су друштву доносили користи 
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својим радом или помоhи од 1 динар месеч
но. То су махом били социјалисти "Чијом за
слугом је друштво и основано . 

После потврде правила оснивачи су, на 
састанку 11. (24) марта 1901. године, реши
.. Ји да се сазове ванредна скупштина 18. (31) 
марта 1901. године, како би се друштво 

конституисало. Скупштина је одржана у 

присуству 42 члана, у кафани "Руска кру
на", где су се налазиле просторије дру

штва. Изабрана је управа, која се на са
станку 19. марта (1. априла) 1901. године 
конституисала овако: председник Данило 

Живанчевиh, секретар Коста Ј овановиЋ., 

благајник Мирко ОбраДОВИћ, и чланови: 

Јулиус Франк, Милоје Нешковиh, Лазар 

Максимовиh, Драгутин Чолиh, Димитрије 

ЋИРИћ и Светолик Николиh.}2 На истом са

станку управа је решила да се набаве књи

ге и новине за отварање радничке библио

теке и читаонице, која је већ у априлу по

чела с радом.13 

Са отварањем курсева ишло је нешто 

теже. Тек после два месеца чекања Општи

на и школски одбор дозволили су да се они 

одржавају у Палилулској основној школи. 

Рад је почео у августу, отварањем курса 

немачког језика и цртања. Курс цртања 

похађало је 48, а курс немачког 50- 60 рад
ника.Н Поред њих, с јесени су отворени 

курсеви политичке економије, опште и на

ционалне историје и историје радничког 

покрета. 1 3 Курсеви и разна предавања би

ли су кл:ица каснијих радничких универзи

') 'ета и одиграли су значајну улогу својом 

просветном делатношh.у . Међутим, око ка

рактера и садржаја курсева и предавања, 

односно избора предавача, дошло је до жи

ве дискусије међу водев.им социјалдемо

кратима , која се протегла и на остала спор

на питања, пре свега на потребу дефини

тивног одвајања социјалистичког покре'га, 

од радикала. 'у борби против реакционар

ног режима Александра Обреновића, соци

јалдемократи су више година у одређеној 

мери сарађивали с радикалима, што је на 

другој страни успоравало процес формира
ља модерног радничког покрета у Србији: 

Док су Коста Ј овановиfi и Јован Скерлиfi , 

као веома утицајне личности у социјали

стичком покрету 1901. године, били заго

ворници одређене сарадње социјалиста са 

буржоаском радикалном демократијом, Ра
дован Драговиh и Димитрије Туцови11., који 
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су се веома брзо афирмисали као водеће 
личности покрета и доследни марксисти, 

категорички су устали против такве са

радње, указујући на значај самосталног 

политичког деловања радничког покрета и 

lЬeГOBe енергичне борбе против свих гра

ђанских политичких партија. Повод за 0 -

штру расправу о овом питању била су по

менута предавања и курсеви које је орга

низовало Београдско радничко друштво. 

Придавајуhи велики значај просветној и" 

образовној улози друштва, Радован Драго

вић и Димитрије Туцовиh супротставили су 

се даљем ангажовању представника бу р

:жоаске интелигенције за предаваче на кур

севима И предавањима, сматрајуhи да кроз 

ту форму рада првенствено треба подиза

ти класну свест радника, шири ти међу њи

ма социјалистичке идеје и марксистички 

поглед на свет и друштво. У једној касни

ј ој полемици, сам Јован Скерлиh. је иста

као да се 1902. године сукобио са "ОрТО

доксним марксистима" око "Радничких но

Бина" прво, "због оног лепог покушаја о ()
('нивању једног народног универзитета" и 

друго, "у питању о односу социјалисти ~tке 

странке према радикалној демократској 

страци". Шта су Радован Драговиh, Дими

трије Туцовић и њихови истомишљеници 

мислили о погледима Ј . Скерлиh.а и Koc-re 
Ј овановиh.а и њиховом раду у Београдском 

радничком друштву, о овом спорном пита

њу, видимо из полемичког одговора објав

љеног у "Радничким новинама" јануара 
1906. године, у којем се, између осталог, 

каже: "Када наш покрет беше пре неколи

ко година у првим почецима одвај ања од 

буржоазије др Скерлиh. заједно са Костом 

Јовановиhем био је најревноснији заступ

ник оних фамозних предавања, у којима 

буржоаска отмена интелигенција протура

ше свој е глупости и несоцијалистичке тео

рије београдским радницима. Центар нашег 

покрета, Београдско радничко друштво бе

ше постало за неко време јавна говорница, 

с које су учили раднике политици г. г. Ја

ша Продановиh , Миленко Вукићевић , Бра

нислав Петрониј евић, Јанка Веселиновиh, 

Јован Жујовиh. итд. Било је опасно да наш 

млади социјалистички покрет не заплива .у 

воде буржоаске демократије, зато се поро

дила око ових предавања жучна и огор

чена борба у радничким круговима. Време 

је дало за право нама, који смо та преда-
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вања суз били" . Наиме, Радован Драговиh 

и Димитрије Туцовиh, пошто су 1902. годи
не преузели руководство радничког покре

та у свој е руке, а и саму управу Београд

ског радничког друштва, одбацили су 

Скерлиhеве и Јовановиhеве концепције и 

просветну активност друштва усмерили у 

другом правцу . 16 

Већ половином маја 1901. године дру

штво је предузело акциј у за оснивање хо

ра и позоришне групе. 11 Прво њихово јав
но иступање било је 1. (14) јула 1901. годи
не, када су приредили концерт у част 0-

тварања "Радничке касине". Само оснивз

ње ових секциј а наметнуло је проблем њи

ховог смештај а и места наступања. "у ту 

сврху адаптирана је велика сала "Руске 

круне".'8 Позоришна и хорска секција би

ле су значајне не само због културног уз

дизања радника већ су омогућавале дру

штву да организује низ јавних манифеста

ција, чиме је растао његов утицај и углед.19 

Беогр~дско радничко ДРУШТВО показало 

је свој прави карактер организујуhи про

славу Првог маја. Прослава је изведена у 

недељу. 22. априла (6. маја) 1901 . године. 
Тога дана, око 8 чаСQва пре подне, на позив 

друштва, сакупило се више од 400 радника 
код кафане "Руска круна". Одржан је збор 
под председништвом Данила Живанчеви

ва, на коме је Коста Јовановић одржао 

предавање "Осмочасовни радни дан". Вре
менске прилике омеле су ПQподневни из

лет у Топчидер. Зато је у "Руској круни" 

приређен концерт и весеље.2О Поред тога 1 
поводом Првог маја, издат је Мајски спис. 

Прва редовна скупштина друштва одр

жан а је 1. (14) јуна 1901 . године у прису

ству 300-- 400 учесника. На њој је донета 

резолуција о оснивању вечерње школе и 

резолуција поводом напада Ве"Ч.ерњuх ио

вости на Рад1iU"Ч."КU ЛUСТ. Изабрана је нова 

управа, која се на седници 5. (18) јула, кон

ституисала овако : председник Никола Ве

личковиh., потпредседник Чеда Мишовић, 

секретар Коста Ј овановић и благајник Ми

лаш Обрадовиh..21 

После првих успеха у раду, популар

ност Београдског радничког друштва нагло 

је порасла . Радници су се све више у њеlЋ 

уписивали, па се број чланова током 1901. 
године повећао на 576.22 Друштво је преу

зело на себе уређивање Радnuч"Ко~ лиСТct.:!:1 



У другој половини 1901. године Београд
ско радничко друштво преузело је још 
значајније акције. Поред рада на оснивању 

синдикалних организација, повело је борбу 

за радничко законодавство. У том погледу 

настављена је борба радника из XIX века 
за измену Уредбе о еснафима, чије заста

реле одредбе нису третирале многа , за рад

HиKe веома важна питања. Поводом намс

раваних измена ове Уредбе од стране вла

сти, на иницијативу друштва, београдски 

радници одржали су 16. (29) септембра 

1901. године збор у хотелу "Булевар" . При
суствовало је око 800 радника.2:4 Под пред
седништвом Николе Величковиh.а, збор је 
донео резолуцију у којој се протестовало 

што се по раднике тако важно питање ре

шава без њихова учешh.а. Да не би Уред

ба о еснафима била отисак класног госпо

дарства послодаваца над радницима, у ре

золуцији су истакнути раднички захтеви, 

који треба да се унесу у нови закон о рад

њама.2б За предају резолуције министру 

народне привреде збор је изабрао Косту 
Јовановиh.а, Николу Величковиh.а и Мијаи

ла Милчиhа.26 На збору је одлучено да се 

Народној скупштини упути радничка пети

ција. У ту сврху изабран је одбор који ће 

саставити петицију и на њој покупити рад

ничке потписе.27 Петициј а је усвојена на 

радничком збору одржаном 14. (27) октобра 
1901. године.28 У њој ј е, поред осталог, и

стакнуто: "Питање о промени еснафске у
редбе јесте питање, које највише занима 

радничку класу. Еснафска уредба је за са

да у нас једини закон који уређује односе 

између послодаваца и радника, па и тај за
кон исувише је застарео и непотпун, те да 

би могао задовољити потребе сувременог 

живота. Време у коме је еснафска уредба 
постала било је доба у коме је радник био 

само једна пролазна појава: од шегрта ОН 

је постајао калфа а затим мајстор. Због то-

1'а и еснафска уредба води о раднику раз

мер но мало рачуна: оставља га његовој 
судбини и самовољи мајстора. Но и у оно

лико уколико уређује односе између по

слодаваца и радника она раднике сматра 

као недозреле да се о себи брину и предаје 

их у "очинске" руке њихових господара 

( . .. ) Ако се ХОће да поведе рачуна о ин
тересима огромне масе радног народа, ако 

се хоће да створи с и г у р н а о с н о в а з а 

даље наше економско напредо-
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в а њ е, онда се мора обратити пажња на 

н о в е у с л о в е у којима радничка класа 

живи. Време рада, величина наднице, :на

чин исплате, женски и дечији рад, осигу

рање радника и остали услови рада морају 

се тако уредити, како ће се стати на пут 

разним злоупотребама послодаваца и спре

чити телесно, а с њом и морално и умно 

пропадање радника". Даље су истакнути 

раднички захтеви, као: измена одређених 

чланова Уредбе о еснафима, законско пра

во радника на удруживање, обавезно оси

гурање радника, забрана рада деци испод 

14 година, одређивање дужине радног дана, 
дупло плаh.ање прековременог и НОћНОГ ра

да, забрана исплаћивања зараде у намир
ницама и признаницама, редовна исплата 

зараде и обавезно школовање шегрта и 

калфи у вечерњим и недељним школама.'l9 

Пошто је на одштампани текст петиције 

сакупљено 2.445 потписа из целе Србије, 

она је предата министру народне привреде 

15. (28) децембра 1901. године." Петиција је 
била плод рада Београдског радничког дру

штва, које је покушало да на овај начин 

реши извесна радничка питања.З 1 На жа

лост, захтеви изнети у њој нису остварени, 

пошто се нико у Народној скупштини није 

за то заузео. И поред тога, ова петиција 

представља значајан догађај у организова

ној борби за радничко законодавство. Кроз 

:њу провејава класна свест радника и њи

хова спремност да се до максимума анга

жују на побољшању свога положаја и осе· · 

ва се њихово правилно схватање класних 

односа. То ј асно говори да су српски рад

ници, под руководством овога друштва, веЋ 

тада повели офанзивну борбу за заштиту 

свој их интереса. Неизмерна је улога Бео

градског радничког друшва и водеће групе 

социјалиста у руковођењу и правилном у

смеравању те борбе, Тиме је Београдско 

радничко друштво преузело на себе улогу 

руководећег центра социјалистичког и рад

ничког покрета Србије. Под његовим руко

водством осећао се све јачи покрет радни

ка, који истичу своје политичке и економ

ске захтеве. 

Поводом доношења новог закона о 

штампи, зборовима и удружењима, рад

ничка класа је истакла своје политичке за

хтеве . Селимир Јовановиh., Коста Јовано

виh. и Лазар Марјановиh, позвали су про

гласом београдске раднике на збор 21. но-
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вембра (4. децембра) 1901. године." Поли

ција је забранила његово одржавање, нод 

изговором да сазива чи збора нису претход

но о томе обавестили надлежну власт.:13 

Радници нису попустили ни пред полици

јом, те је збор одржан 25. новембра (8. де
цембра) 1901. године у хотелу "Булевар" , у 
присуству више од 3.000 учесника. Главни 
говорник на њему био је Коста Јовановић. 

Усвојена је резолуција у којој се протесту

је против ограничења слободе штампе 11 
тражи слобода штампе, збора и удружива
ња. з4 После збора одржане су прве раднич

ке демонстрације у Србији у ХХ веку.З'; 

Ј едан део радника после збора окупио се 

на Калемегдану. Одлучили су да се врате 

на Теразије пред редакцију владиног листа 

Дnевnик и демонстративно спале један ње

гов примерак. У том циљу пошли су Васи
ном улицом према Теразијама. Жандарми , 

које је позвала редакција Дневника, нису 

успели да код Позоришта зауставе око 

2.000 демонстраната. Пошто је редакција 

Дnевника била добро чувана од жандарма, 

демонстранти су одустали од напада на њу 

и продужили у правцу двора. Пред Тера

зијским квартом жандарми су их физички 
напали и неке затворили. То је само иза

звало веhи протест и огорчење код демон

страната, Бојев.и се тежих последица, по

лиција је пустила све затворене, а жандар

ми су повучени. 

у време такве активности Београдском 

радничком друштву је нарочито тешко па

дао недостатак радничког листа. После за
бране CTapo~ радuичко~ листа српски рад

ници :нису имали своје јавно гласило , тако 

неопходно за њихово даље организовање и 

борбу. Зато је друштво уложило све напо

ре да реши и ово питаље. На збору од 16. 
(29) септембра 1901. године, поред истица
ља радничких захтева, одлучено је да се 

покрене раднички лист. Ради прикупљаља 

материјалних средстава, збор је одлучио да 

се оснује агитациони фонд и посебан одбор 

који ће њиме управљати. Одбор је израдио 

оснивачке карте од 0,50, 1 и 5 динара. Већ 
од октобра почело је прикупљање прилога 

за фонд.З6 После добро спроведених при

према, појавиле су се Рад1iuчке новине 5. 
(18) јануара 1902. године, чији је власник и 
одговорни уредник био Коста Јовановиl\ . 

Под руководством Београдског раднич

ког друштва српски пролетаријат је пре-
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шао у оштру борбу за побољшање услова 

живота и рада. Истицањем радничких за

хтева на зборовима, путем резолуција, пе

тициј а и јавних демонстрација, скренута је 

пажња послодавцима и иадлежним органи

ма да се српски пролетаријат буди и ОДЛ)"l

но тражи своја права, супротстављајући се 

класној експлоатацији. Радничко питање 

дошло је и пред Сенат. Чеда Мијатовић, са 

још 7 сенатора, поднео ј е 9. (22) децембра 
1901. године интерпелацију на министра 

народне привреде, поводом тешких услова 

рада радника. Интерпелација је прочитан3. 

на 31. седници Сената, 10. (23) децембра 
1901. године. У љој је истакнуто да нико у 
Србији не води рачуна у каквим условима 

живе и раде радници, да у Београду "ииа 

радњи у којима ,шегрти ' - који су права 

деца и калфе - који су махом младиl\и у 

првој младости - којима свима дакле тре

бају услови за физички развој и утемеља

вање здравља - раде, по 16, 17 па и 18 <..:а

ти у 24 сата које дан и ноћ чине". На крај у 

се тражи од министра народне привреде да 

предузме одговарајуће мере како би се рад

rIИЦИ заштитили од прекомерне експлоата

ције. Интерпелација је 11. (24) децембра 

1901. године прослеђена министру наРОДЈоlе 

привреде, који је у одговору истакао да за~ 

кони не дају довољно могуhности за успе

шну заштиту радника од прекомерне екс

плоатације, те је планирао да за следеhи 

сазив Народне скупштине спреми Проје:<т 

закона о радњама, који би све то требало 

да регулише, а нарочито да се смањи рад

но време, обезбеди један дан одмора ПО~ 

сле 6 дана рада, и отварање вечерњих рад

ничких школа.37 

Резултати рада Београдског радничког 

друштва током 1901. године веома су плод
ни. Поред вев. наведених акција, запажена 

је активност и на просвеhивању радника: 

одржано је 17 јавних предавања, 8 конце
рата и забава и неколико стручних курсе

ва. За предаваче су ангажовани, поред со

цијалиста, и истакнути грађански интелек

туалци. Посебно треба истаћи значај дру

штвене библиотеке, која је располагала (; а 

908 књига и имала изричито социјалистич
ки карактер.З8 Захваљујуhи оваквој актив

ности друштва током 1901. године створе

ни су солидни услови за организовану бор

бу српског пролетаријата, док је раднички 



покрет све више добијао масовну базу, 

стојеhи на класно-борбеним позициј ама. 

На трећој скупштини друштва 17. (27) 
јануара 1902. године, изабран је нови ~'Т_ 

правни одбор, који се конституисао овако: 

председник Никола Величковиh, потпред

седник Лука Павиhевиh, секретар дИI\'Ш

трије Туцовиh., благајни к Јулиус Франк и 

четири члана.39 Тадашња целокупна дру

штвена имовина вредела је 949 динара, док 
је друштво бројало 101 редовног члана, по
што се веnина бивших чланова уписала у 

новостворене синдикалне организације . .ЈО 
Током 1902. године друштво је настави

ло започети рад из претходне године. др

жавни су курсеви и јавна предавања, орга

низоване забаве и зборови. Друштвена би

блиотека повеh.ала се на 2.000 књига. Сво
јим члановима друштво је од ове године 

пру)Кало бесплатну правну и лекарску по

моћ. Услед већег ангажовања водеhих со

цијалиста на оснивању нових синдикалних 

организација, друштво је половином 1902. 
године нешто смањило рад, да би крајем 

године поново почело активније деловати.4t 

Организовани београдски радници и со

цијалисти, окупљени око Београдског рад

Р.ичког друштва, одлучили су фебруара 

1902. године да јавном манифестацијом 0-

беле)Ке 27. годишњицу смрти Светозара 

Марковиhа. У ту сврху изабран је одбор 

коме је стављено у задатак да припреми 

,~ Светозарево вече". У одбор су, поред о

сталих, ушли Никола Величковиh и Дими

трије Туцовиh, који су У то време имали 

функције председника, односно секретара 

Београдског радничког друштва, што зна

чи да је овој акцији лридаван прворазре

дан значај. После успешно обављених при

према, одбор је у "Радни'Ч:ким новинама" 

од 23. фебруара (8. марта) 1902. објавио са
општење, у којем су иэнесене све поједи

ности у вези са извођењем ове манифеста

ције. У истом броју објављен је и уводник 

Светозар Марковuћ. с његовом сликом. 

Из саопштења одбора види се да је пре

дузето све да се "дан смрти првог српског 

борца за ослобођење радног народа , гла

сника социјал-демократских идеја у Срби

ји Светозара Маркови11.а" најсвечани,iе 

прослави. "Светозарево ве'Ч:е" одр)Кано је 

24. фебруара (9. марта) 1902. у сали "Рад
ни'Ч:ке касине<С. Интересовање за прославу 

БЕОРАДСКО РлДНИЧКQ ДРУШТВО (1901-] 905) 

било је велико. Сала је била "дупке пуна'\ 
мада су се улазнице продавале по цени од 

1- 1,5 динар. Међу присутнима налазила су 
се и два представника Друштва јагодин

ских радника, који су стигли на основу 

претходног договора са Београдским рад

ничким друштвом. После поздравне речи 

Николе Величковића , Димитрије Туцовић 

је одржао говор о животу и раду СветозCl
ра Марковиhа. У другом, концертном делу 

свечаности, поред рецитација и песама, ДИ

летантска група Београдског радничког 

друштва успешно је извела драму Победа 

СUJl:и.uје~. И остали део програма извели су 

радници, чланови хорске и дилетантске 

секције Београдског радничког друштва. У 

целини, свечаност је имала обележје запCl.

жене манифестације организованих радни

ка и социјалиста. 

Поред Београда, 27. годишњицу смрти 
Светозара Марковића обележили су и ор

ганизовани радници у Ј агодиии. Организа

тор је било Друштво јагодинских радника. 

Њихова акција потпомогнута је и подржа

на од стране београдских социјалиста. Бео

градско радничко друштво упутило је Ди

митрија Туцовиh.а као свог представника, а 

Група великошколаца социјалиста Тришу 
Кацлеровиhа. 

Поента целе акције око обележавања 

годишњице Марковићеве смрти 1902. годи

не била је, с једне стране, оцена Светозара 
Марковиfiа као родоначелника социјали

стичког радничког покрета у Србији, а 

с друге, став да су социјалдемократи и по

стојеће класно-борбене радничке организа

ције једини његови истински следбеници. 

И на овај начин социјалдемократи су же

лели да се отворено дистанцирају од ра

дикала и јавно оспоре њихову тврдњу да 

су и они следбеници Светозара Маркови-
11.a. 4 1(1 

Београдско радничко друштво одр)Кава

ло је везе са свим југословенским раднич

ким друштвима у иностранству, која су му 

редовно слала извештај е о свом раду. Три

ша Кацлеровиh. , који је од марта до авгу

ста 1902. године вршио дужност секретара 
друштва, пошто је Димитрије Туцовић био 

У Ужицу, тврди да су те везе биле веом:а 

јаке и живе. И овим путем значај друштва 

је порастао , а његова улога повеfiана.42 На

стављај у11.и активност социјалиста из по-
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).-ШАДЕИ ВУКQМАНQВИТ,,-

следњих деценија XIX века на повезивању 
радничких покрета јужнословенских наро

да, друштво је, између осталог, послало 

своје представнике на прославу десетого

дишњице хрватског социјалистичког листа 

"Слобода" и прву југословенску социјали

стичку конференцију, одржану у Загребу 

17. и 18. (30. и 31) марта 1902. године. У име 

друштва конференцији су присуствовали 
тада истакнути активисти у радничком по

крету Србије: Коста Јовановиh, Никола Ве

личковиh и М. Обрадовиh. У поздравном 

телеграму који су у име београдских рад

ника и редакције "Радничких новина"', 

конференцији послали Туцовиfi и Стојано

вић, истиче се, између осталог: "Српски 
радници са својим хрватским друговима 

борит ће се раме уз раме са интернацио

налном демократијом за остварење УЗВЈ[

шених циљева социјализма" .42:1 

Једна од најзначајнијих акција Бео

градског радничког друштва у 1902. години 
свакако је организовање прославе Првог 

маја. У просторијама друштва, у "Раднич
кој касини", одржан је раднички збор 10. 
(23) марта 1902. године. Дошло је преко 500 
радника ради претходног договора о про

слави Првог маја. Збор је отворио Никола 

Величковић, а потом је Коста Јовановиh. 

говорио о значају прославе. На крају је и

забран приређивачки одбор од 30 чланова 
који ве извршити организационе припреме 

прославе и руководити њоме. Преко редак

ције Рад1iU'ЧКUХ uовU1-Ш организовано је 

прикупљање прилога за прославу_ После 

добрих припрема прослава је одржана у 

недељу 21. априла (4. маја) 1902. године. 

Око 9 часова на врачарском платоу СЮ~У

пило се око 1.800 радника. После формира
ња, колона од радничких батаљона, поде

љена по синдикатима и групама по 50 љу
ди, уз звуке "Марсељезе", кренула је око 
10 часова према Топчидеру. Уз пут им се 
придружило још радника, те их је у Топ

чидер стигло око 2.000. Према програl\'1У 

прославе, у Топчидеру је требало прво да 

се одржи збор на коме би Коста Ј овановић, 

Лука Павиhевиh и Никола ВеличковиЋ 0-

држали следећа предавања: Међународни 

раднички празник Први мај; Осмочасовни 

радни дан; Радничко питање у Србији. 

Власти нису дале одобрење за одржавање 

таквог збора. Зато је само после подне 
одржан концерт са игранком. Многи рад-
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ници, који су морали пре подне радити, по

сле подне су с породицама дошли на про

славу, те се број учесника прославе попео 

на око 3.000. Полиција је забранила орга
низовани повратак, растуривши код Моно

пола сваку већу групу учесника прославе. 

Полиција је правила и друге сметње. Од

луком Управе града Београда од 20. апри

ла (3. маја) 1902. године забрањен је прво
мајски број Радuu'Ч.кuх иовииа ((од 21. IV 
1902). Забрана је уследила због штампања 
прогласа приређивачког одбора, којим су 

се радници позивали на прославу, а који је 

полиција окарактерисала као позив на на

силну измену Устава.43 Масовно учешће 

радника у првомајској прослави, упркос 

разним сметњама чињеним од стране вла

сти, доказ је повећања њихове класне све

сти и све веће социјалистичке оријента

ције. 

Борба за радничко законодавство на

стављена ј е још одлучније током 1902. го
дине. Поводом одлуке Управе града Бео

града о увођењу радничких књижица, са

зван је раднички збор за 28. јул (10. август) 
1902. године.44 Одржан је следеће недеље, 

4. (17) августа 1902. године, у кафани 

"Књаз Михаило". На њему су говорили 

Коста Ј овановић, Михаило Перовић, Лука 

Павићевиh, Никола Величковић и други. 

Констатовано је тешко стање радника у 

Србији, због чега они треба да се органи

зују и поведу борбу за радничко законо

давство и заштиту својих интереса. На 

крају је донета резолуција у којој су и

стакнути раднички захтеви и осуђено ре

шавање радничких питања полицијским 

наредбама. На збору је одлучено да се На

рОДНОЈ скупштини поново поднесе раднич

ка петиција, па је одређен централни одбор 

за петицију, чији је секретар био Коста .10-
вановић. Одбор је саставио текст петиције 

и 5. (18) октобра 1902. године преко "Рад
ничких новина'! позвао све раднике и оста

ле грађане да је потпишу најкасније .цо 

краја октобра, потом да се преда Народној 

скупштини. У петицији су истакнути исти 

захтеви који су ушли у петицију из 1901. 
rодине. Ти захтеви, ради што боље агита

ције - популарно су објашњени у посеб

ној брошури, која је растурана по свим 

крајевима Србије. И ова радничка петици

ја остала је без конкретних резултата, по

што се није имала коме ни поднети, јер је 



Народна скупштина била распуштена убр
зо после отварања;15 

Пошто је 1901. и 1902. године, поред 

Београдског радничког друштва, формира
но више других радничких организација, 

осеhала се потреба за једним руководеhим 

центром. Због тога је маја 1902. године 

формиран Централни одбор, као илегални 
руководеhи форум класног радничког по

крета у Србији. Њега су сачињавали пред

ставници Београдског радничког друштпа, 

радничких синдиката, уредник и сарадни

ци "Радничких новина".46 Оснивањем Цен

тралног одбора, Београдско радничко дру

штво губи улогу центра социјалистичког и 

радничког покрета у Србији. Сва најва

жнија питања од тада је решавао Централ

ни одбор, чије су одлуке биле обавезне за 

све радничке организације. И поред тога, 

Београдско радничко друштво и даље је 

било најважнија радничка организација у 

Србији све до оснивања Радничког савеза. 

Рад Београдског радничког друштва и 

целокупног социјалистичког и радничког 

покрета отежан је у време појачане поли

тичке реакције настале доласком владе ге

нерала Цинцар..:..Марковиhа, (6. новембра 

1902). Нова влада предузела је оштре мере 
према радничком покрету, а посебно пре

ма социјалистичкој штампи. Већ крајем 

године затворен је Никола Величковиh, 

председник Београдског радничког дру

штва, због социјалистичке активности.47 

Против "Радничких новина" дигнуто је ви

ше оптужби, док су у другој половини мар

та 1903. године коначно забрањене.48 Таква 

ситуација омела је већу активност Бео

градског радничког друштва предвиђену 

на редовној годишњој скупштини 19. јануа
ра (1. фебруара) 1903. године. На њој је и
забрана нова управа која се конституиса

ла овако: председник Милутин Симиh, по'!'

председник Мијаило Пауновиh, благаник 

Милан Радовановиh, секретар Димитрије 

Туцовиh и пет чланова. Нова управа пре

дузела је мере да оживи рад друштва, ор

]'анизујући вечерње и празничке курсеве 

из рачуна, српског језика, економије и со

циологије, припремајући разна предавања 

и забаве, попуњавајући друштвену библио

теку новим делима и сл.49 Међутим, већ то

ком марта 1903. власт је предузела мере да 
ограничи делатност друштва. "Марксово 
вече" које је, поводом 20-годишњице њего-

БЕОРАДСКО РАДНИЧКО ДРУШТВО (1901- 1905) 

ве смрти припремала управа друштва за 

2. (15) март, забранила је полиција, наво

дећи за то формалан изговор. 

Све оштрије реакционарне мере довеле 

су до историјских мартовских демонстра

ција - 23. марта (5. априла) 1903. године, 

које су организоване по директивама I.1;еи

тралног одбора. Зато су, после државног у
дара између 24. и 25. марта (6. и 7. априла) 
1903. године, пооштрене мере према соци

јалистичком и радиичком покрету. У так

вим условима престао је с радом Централ 

ни одбор. Поједини његови чланови су по

хапшени, док су други морали да се склоне 

из Београда. За неко време прекинут е су 

све везе међу вођама радничког покрета, 

који су били принуђени да смање актив

ност.5О 

Власт није забранила рад постојећих 

радничких организација, већ их је стави

ла под своју присмотру И покушала да ()
сну је режимске синдикате. Да би то оства

рио, министар народне привреде, Веља То

доровић, придобио је Милутина Симића, 

председника Београдског радничког дру

штва, Мијаила Пауновића, потпредседни

ка, Миодрага Крчединца, члана Управног 

одбора, и неке друге раднике. Такво њихо

во држање осуђено је од стране осталих 

чланова друштва, те су 2. (15) априла 190Э. 
rодине морали иступити из његове управе. 

За председника друштва изабран је ДраI'И

ша Лапчевиh, а за секретара Коста Ј ова-

1iовић.51 Осуђен је покушај оснивања ре

жимских синдиката, док је уместо њих о

снован Раднички савез, у који је ушло и 

Београдско радничко друштво. 

Пошто су у то време били заказани 

скупштински избори за 19. мај (1 . јун) 
1903. године, социјалисти, окупљени око 

Београдског радничког друштва - оштро 

су реаговали против овог смишљеног акта 

реакционарног режима, који је, уз помоh 

полиције, желео да обезбеди већину у На

родној скупштини. Тим поводом 6. (19) ма
ја 1903. године, на позив председника Дра
гише Лапчевића, одржана је седница упра

ве београдског радничког друштва, којој 

су присуствовали и остали активисти из 

покрета. Овом значајном састанку прису

ствовали су: Драгиша ЛапчеВИћ, Драгиша 

Ћурић, Недељко Кошанин, Веља Стојано

вић, Радован Драговић, Коста Ј овановиil, 

Јован Скерлић, Никола Величковић , Љуба 
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Савиh, Милош Алимпиh., Лука Павиhевиh, 
Негослав Илиh, Петар СтанковиhЈ Михаи
ло ЈањушевиhЈ Радован Милекиh, Чеда 

Мишовиh, Душан Илић и Младен Ћаковиh. 

ТОМ приликом усвојен је манифест ЈЈНашим 

једномишљеницима'\ у којем су изнете на

мере реакционарног режима, а радници и 

социјалисти позвани да бојкотују изборе. 

у овом првом изборном манифесту социјал

не демократије Србије заузет је принципи

јелан став "да радници не могу бити ни
чији изборни еспап, а најмање смеју слу

жити циљевима реакционарних одреда 

буржоазије". Пошто су "Радничке новине" 

биле угушене, социјалисти су покушали да 

манифест објаве преко опозиционог листа 

"Одјека". Због опасности забране листа, у

редништво "Одјека" објавило је само крат

ко саопштење да социјалисти неће гласати 

на изборима. Кроз ову значајну акцију ор

ганизовану преко Београдског радничког 

друштва дошла је до пуног изражаја ви

талност, класно-борбена оријентација и са

мостална политичка опредељеност младог 

радничког покрета Србије.52 

Рад Бео'tрадско?' раднu'Чко?' друштва 

ТО1<О"", 1903. и 1904 .• оди"е 

После мајског преврата 1903. године, у 

знатно повољнијим политичким условима, 

Београдско радничко друштво одиграло је 

одлучујуhу улогу око оживљавања покре

та, дефинитивног оснивања Радничког са
веза и доношења одлуке о одржавању 0 -

снивачког конгреса Српске социјалдемо

кратске странке. 

Рушење диктаторског режима Алексан

дра Обреfювиhа и враћање на снагу закона 

који су важили до мартовских демонстра

ција 1903. године, социјалисти и раДНИ'{l<а 

к.ласа Србије поздравили су као догађај од 
прворазредног значаја . Мада је на улица

ма мали брОј радника клицао републици, 

задовољство због нових промена било је 0-
чевидно и у њиховим редовима. Овакав 

став био ј е логичан, пошто је млади рад

нички покрет био највише изложен напа

дима реакционарног режима последњег 0 -
бреновиhа. После потврђених вести о успе

ху пуча, београдски радници су 29. маја (11. 
јуна) 1903, око 6 часова, у већем броју кре
нули према Управи града Београда да би 
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ослободили своје другове похапшене за 
време мартовских демонстрација . Бојеhи се 

евентуалних провокација , сматрајуhи да ће 

похапшени социјалисти и без такве рад

ничке манифестације бити пуштени, истак

нутији социјалисти убедили су раднике да 

не иду пред затвор. Уместо њих , отишли 

су представници Београдског радничког 

друштва и захтевали да се похапшени пу· 

сте на слободу. Њиховом захтеву удовоље
но ј е тек после гаранције четворице чла

нова Београдског радничког друштва. Пу

lllтене другове дочекала је пред затвором 

маса радника. Одатле је радничка повор

ка, певајуhи радничке песме, кренула Ва

сином улицом, преко Теразија, до просто

рија Београдског радничког друштва у 

Балканској улици. Овде је одржаи збор , на 
коме је Драгиша Лапчевиn поздравио пу

lllтене другове. Крај његовог говора при

сутни су пропратили поклицима "Живела 

социјална демократија", а потом су се мир

но раЗИlllЛИ кућама.53 

Ова права радничка манифестација лод 

новим режимом значила је и одређену по

дршку политичким променама у земљи, 

али је првенствено била наговештај сна

жног полета у процесу организовања рад

ника, оснивању нових и јачању веn посто

јеhих њихових организациј а. Социјали

стичко вођство, окупљено почетком јуна 

око Београдског радничког друштва, насто

јало је да планским радом и систематским 

ангажовањем правилно усмери револуцио

нарни замах који се осећао међУ радници

ма широм земље. 

Даља активност Београдског радничког 

друштва усмерена је на обнављање "Рад

ничких новина" , које су поново почеле да 

излазе 13. (26) јуна 1903, на дефинитивно 

конституисање Радничког савеза и оснива

ње радничке политичке партије. Наиме, 

представници Друштва - Никола Велич

КОВИћ, потпредседник, и Коста Ј овановић, 

секретар, још 15. (28) маја 1903. године, за

једно с представницима осталих организа

ција оснивача, потписали су правила Рад
ничког савеза. Делујуhи у том правцу, у

права друштва је 8. (21) јуна 1903. позвала 
све раднике да присуствују збору 15. (28) 
јуна исте године, ради дефинитивног у

стројства Радничког савеза. На седници 

управе Београдског радничког друштва 0-
држаној половином (крајем) јуна 1903. го-



дине под председништвом Драгише Лапче

виhа, којој је присуствовао и Радован Дра

говиh , вођена је дискусија о коначном 0 -

снивању радничке политичке партије. На 

тој историјској седници водећи београдски 

социјалисти закључили су да треба иско

ристити повољне политичке прилике и 

присуство представника радничких органи

зациј а из целе земље на Првом конгресу 

Радничког савеза, заказаном за 20. јул (2. 
август) 1903. године, ради ОСНИВаЈ-:~а рад

ничке политичке партије. Одлучено је да 

се Оснивачки конгрес Српске социјалдемо

кратске странке одржи 20. ј ула (2. августа) 
1903. године у Београду, одмах после Првог 

конгреса Радничког савеза.54 

Као нај важнија радничка организација 

у то време, Друштво је штит ило интересе 

свих радника. Тако ј е, поводом штрајка 

београдских трамвајских радника, упутило 

г.редставку министру народне привреде 

20. јуна (3 . јула) 1903. године, тражеlш да 

се УДОВОЉИ њиховим захтевима. Таквим 

држањем друштво је умногоме допринело 

да се овај штрајк успешно заврши.М 

Паралелно са ангажовањем друштва на 

питањима од опште г интереса за цео рад

нички покрет, оживела ј е и његова актив

ност на унутрашњем плану. Већ 13. (26) ју 

на 1903. заинтересовани су обавештени 

преко "Радничких новина" да је отворен 

упис у певачки хор друштва. У оквиру 

припрема за Први конгрес Радничког саве

за одржана је ванредна скупштина дру

штва 22. јуна (5. јула) 1903. ТОМ приликом 
званично је донета одлука о ступању у 

Раднички савез, за чији конгрес су изабра

на 4 делегата. Крајем ј уна 1903. управа 

друштва одлучила ј е да се сваког уторка 

држе предавања за ч:ланове , почев од 1. 
(14) јула 1903, када ј е Коста М. Луковиh. 

одржао предавање "О економском развит

ку". Почетком јула 1903, друштво се пре
селила у кафану "Кнез Михаило", где су 

биле и просторије Радничког савеза.56 

Пошто је крајем јуна и почетком јула 

1903. Раднич:ки савез преузео водећу улогу 
у покрету, а социјалистички активисти у

смерили свој рад на оснивање мреже рад

ничких организација широм земље и при

преме за предстојеfiе конгресе, дошло је до 

наглог застоја у раду Београдског раДНИ ' r

ког друштва. Многи његови чланови при

ступили су одговарајућим синдикалним' 

БЕОРАДСКО РАДНИЧКО ДРУШТВО (1901- 1905) 

организациј ама чиме је престало њихово 

интересовање за ово друштво. Криза се о

сетила до те мере да друштво пре Првог 

конгреса Радничког савеза није према ње

му испунило своје материјалне обавезе, од

носно није уплатило уписнину. Истина, 4 
делегата друштва присуствовала су 20. ју

да (2. августа) 1903. Првом контресу Рад
ничког савеза. На Конгресу је одато при
знање друштву на његовом дотадашњеi\I 

раду, посебно на доприносу око оснивања 

и конституисања Радничког савеза.&7 У то 

време извесна активност друштва одвијала 

се само преко хорске и позоришне секције 

и књижнице. Обе секције узеле су видно г 

учешва у програмском делу концерта Ю1ј и 

је приређен 20. јула (2. августа) 1903. у част 
делегата првог синдикалног и партијског 

конгреса. Међутим, и ове секције убрзо је 

захватила криза. Доста интереса радници 

су показивали за књижницу друштва, ко

ја је располагала солидним фондом књига, 

новина и часописа, али се појавио проблем 

благовременог враћања кљига. Управа је 

била принуђена да преко .. Раднич:ких но

вина" позове све дужнике да књиге врате 

до краја августа 1903. године, упозоравају

ћи да ће по потреби предузети и оштриј е 

мере.М! 

Када су од краја јуна до почетка сеп

тембра 1903 . године обављени најважнији 
послови око оснивања Радничког савеза, 

Српске социјалдемократске странке, син

дикалних савеза у Београду и радничких 

друштава у унутрашњости, осетила се пот

реба за оживљавањем рада и Београдског 

радничког друштва. Заправо, социјали

стички активисти после тромесечног из

ванредног ангажовања на тим ПОСЛОВИJl.'ta, 

били су ПОЛОВИНОМ септембра 1903. у МО

l'ућности да нешто више пажње посвете ра

ду овог друштва. У том циљу 21 . септем
бра (4. октобра) 1903. одржа на је тромесеч

на скупштина друштва, коју су "Раднич:ке 

новине" назвале "збором ради обнављања 

Радничког друштва". Том приликом извр

шене су мање измене у правилима. Тако је 

чл. 15. регулисано да је друштво "cacTan
ни део Радничког савеза". Изабрана ј е н 

нова управа , која се конституисала на слс

деhи начин: председник Негослав Илиh, 

потпредседник Божа Ковачевић, секретар 

Мага Магазиновић, благајник Алберт 

Фирт, књижничар ж. Перовић и 4 ч:лана.:.!1 

233 



МдАДЕН ВУКQМАНОВИЋ 

После скупштине осетила се нешто 

живља културно-просветна активност дру

штва. На седници управе одржаној 23. ок
тобра (5. новембра) 1903, решеНQ је да се 

књиге из књижнице дају на читаље само 

члановима друштва, а дужници да врате 

књиге у одређеном року. Најинтензивнији 

рад одвијао се преко хорске и позоришне 

секције, уз чију је ПОМОћ, у периоду окто
бар 1903 - јануар 1904. друштво приреди
ло четири запажена концерта за раднике у 

сали београдског хотела "Славија!\ са из
разито социјалистичким садржајем. Кон

церт са игранком одржан 18. (31) октобра 
1903 , друштво је приредило " у корист 06-
нављања своје позорнице". Подржавајуhи 

напоре друштва да по треhи пут обнови 
своју позорницу , коју ранији реакционар

ни режими нису поштедели, "Радничке но

винеСО су апеловале "на све раднике да сво

ју установу, своје позориште потпомогну", 

јер им оно "једино пружа здраву душевну 
храну и забавуС<. Захваљујуhи овој и слич

ним акцијама позоришна секција друштва 

брзо се развијала. Већ почетком новембра 

1903. прерасла је у право радничко позори
ште. Секција је и даље била у саставу Бео

градског радничког друштва, али је с њом 

управљао посебан "позоришни одбор'! који 

је биран на скупштини друштва. Без обзи

ра што је имало солидан хор и позориште, 

Београдско радничко друштво сарађивало 

је са одговарајуhим радничким друштвима 

и организацијама, ради заједничких насту

па и обезбеђивања квалитетнијег програ

ма. Тако је 9. (22) новембра 1903. са Жен
ским радничким друштвом приредило за

једничко забавно вече, на коме је уводну 

реч одржао Коста А. Јовановиh. Посебну 

пажњу друштво је посветило приређива

њу "радничке забавне вечери'! за Нову ТО

дину 31. децембра 1903. (13. јануара 190'1). 
Још успешније "радничко забавно вече :! 

приредили су 18. (31) јануара 1904. "слу
шаоци 1 социјалистичког курса, група пе
вача типографа, чланови дилетантске гру

пе Београдског радничког друштва и чла

нови групе Великошколаца социјалиста". 

Према оцени "Радничких новина" , била је 

то "најбоље посећена радничка 2аЬава у 

Београду". Публика је показала посебно 

интересовање за комад "Штрајк рудара у 

Сењу", који је тада први пут изведен, па 

је решено да се концерт понови.М 
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На годишњој скупштини друштва одр

жаној 25. јануара (7. фебруара) 1904. годи
не, анализирана је једногодишња делат

ност, указано је на потребу још интензив

нијег културно-просветног рада, на обнав

љање певач ког хора, редовно плаhање 

чланских улога итд. Том приликом изабра

на је нова управа у следеhем С'аставу: 

председник Стеван Васиљевиfi, потпредсед

ник Светозар Миљковиh, благајник Сава 

Ковачевић, секретар и књижничар Него

слав Илић. На скупштини су изабрани и 

делегати за 11 конгрес Радничког савеза. 

Не располажемо с подацима због чега су 

Делегати за Конгрес поново бирани на ван

редној скупштини друштва oдp~aHoj 29. 
фебруара (13. марта) 1904. године. За де .. 
легате друштва изабрани су: Негослав и

лиh, Сава Ковачевиh и Ранко Живковић. 

Том приликом изабрана су и 2 нова члана 
управе. Извршен а је и мања измена члана 

6. друштвени х правила, на основу чега ј е 

дато право сваком члану да после три ме

сеца од уписа "бира и буде биранО .61 

Један од најважнијих задатака нове у

праве друштва била је обнова певач ког хо

ра, који је извесно време престао с радом. 

Због тога је управа преко "Радничких но

винаН од 11. фебруара 1904. упутила апел 
"члановима свију радничких организаци

ја со да помогну обнову хора. Позвани су сви 

" другови који се осећају способним за хор

еко певање да приступе упису у певачки 

хор О . Организовани радници при ступању 
у хор нису плаh.али чланарину. Ову акци

ју друштва београдски радници свесрдно 

су подржали. "Убрзо се пријавио довољан 

број заинтересованих радника, па је први 

час певања одржан 22 . фебруара (6. марта) 
1904. Пошто се пријавио и известан број 

радница, управа је "решила да позове и о

стале другарице на упис, да би се могао 

образовати м€шовити хор". Напори упра

ве друштва уродили су плодом. На вели

ком радничком концерту који је Београд
ска радничко друштво приредило 29. мар
та (11. априла) 1904. у част делегата II пар
тијског и синдикалног конгреса наступио је 
веома успешно и мсшовити певачки хор 

11.РУШ'l'ва. У првомајској поворци београд

ских радника, поред чланова Београдског 

радничког друштва, нас'l'УПИО је и компле

тан мешовити певачки хор. Том приликом 

на табли друштва била је написана парола: 



"Књигом - свести; свешћу - победи". ДОК 

се првомајска поворка кретала од Калемеl'

дана до Топчидера, "певачки раднички хор 

наизменице је певао радничку химну, pa,-::r;
ничку марсељезу и раднички маршН , чиме 
је прослава у знатној мери увеличана,62 

После извесног оживљавања рада, дру

штво је маја 1904. поново захватила криза. 
Већ на тромесечној скупштини одржаиој 9, 
(22) маја 1904, дошло је до извесних неспо
разума. Чланови су неуредно плаhали 

чланске улоге, што је друштво доводило у 

још тежи материјални положај . Књиге из 

књижнице нису се враh.але у предвиђеном 

року. Озбиљно се поставило питање даљег 

опстанка друштва. Без обзира на чињени

цу да је на П конгресу Радничког савеза 

донета одлука о реорганизацији радничког 

покрета и укидању општих радничких дру

штава, преко " Радничких новина " преду
зета је акција ради оживљавања рада дру

штва. "Радничке новине" од 26. маја (8. ју
на) 1904. позвале су чланове да измире зао
стале улоге, а радници "који воле ово дру

штво и који су уверени да оно у раднич

ком покрету врши једну корисну улогу, да 

оно књигом и песмом шири свест и сазна

ње код радника. да га помогну својим 

улозима". Ради превазилажења кризе одр

жана је прва ванредна скупштина друштва 

13. (26) јуна 1904, на којој је решавано о 

његовом даљем опстанку. Руководство рад

ничког покрета Србије очигледно је сма

трало да друштво треба помоhи, ради пре

вазилажења кризе и обезбеђивања његов?г 
даљег нормалног културно-просветног ра

да. Такав став изнет је у чланку "Београд
ско радничко друштво", објављеном у 

.,Радни'iКИМ новинама" 12. (25) јуна 1904. 
Пошто је истакнута историјска улога дру

штва у чланку су потом изнети следеhи 

разлози за његов даљи опстанак : "Београд
СКО радничко друштво, које се, према сво

јој променљив ој улози у радничком покре

ту, реформисало , ипак има извесну благо
творну улогу: оно прикупља око себе рад

нике, који по природи свога заната и пре

ма своме броју немају и не могу да створе 

синдикат; оно негује песму, којом буди, 

крепи и сна)Ки пролетаријат у борби; оно 

располаже књижницом, какву за сада на

ши синдикати још не могу да створе, и 

књигом тежи да образује раднике; ОНО ди

летаНТСКQМ групом предcrавља радников 
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живот, и износеh.и му слику његовог бед

ног стања, подстиче га на борбу против 

друштва које је основано на експлоатаци

ј и радног народа; оно најзад може да при

ређује предаваља ... приређује излете 

итд. " . На крају су радници позвани да се 

ШТО масовни је учлане у друштво, јер "ни 

i\1ало не би било лепо кад бисмо допустили 

да данас пропадне ова организација, која 

може још благотворно да дела у нашем по

крету". 3ахваљујуhи овако широкој акци

ји и подршци руководства покрета, дру

штво је пребродило кризу и наставило сво

ју културно-просветну активност.63 

До краја 1904. године друштво је, уз по

моћ свој е хорске и позоришне секције, при

редило две радничке забавне вечери, 27. 
јула (9. августа) И 16. (29) октобра, док је 

27. новембра (10. октобра) 1904. приредило 
велики раднички концерт са игранком, за

једно са слушаоцима II социјалдемократ
ског курса и групом Великошколаца соци

јалиста. "Радничке новине" агитовале су 

међУ свесним радницима да у што BetteM 
брОју посете забаве друштва и на тај на

чин покажу колико друштво воле "и коли

ко је дубоко њихово уверење да оно треба 

да постоји те да, материјално осигурана, 

може успешно радити на неrовању песме 

JI подизању позорнице, да књигом, песмом 

Ji! позорницом може вршити успешну СОЦII

Јалистичку агитацију". Међутим, друштво 

је све више западало у материј алне тешк(')

ће, пошто је чланарина неуредно плаhана, 

док се број чланова стално смањивао. Због 

'Гога је на тромесечној СКУПШ1'ИНИ одржа

ној 19. септембра (2. октобра) 1904, ОДЛУ'lе
но да се позову сви чланови "да измире 

своје дужне улоге", у противном - биhе 

искључени из чланства. На скупштини је 

изабрана и нова управа у следеhем саста

ву: председник Ем ило Ребрић, потпредсед

:ник Младен Ћаковић , 6лагајник Радивоје 

Ст. Радуловић, секретар Негослав ИЛИЋ, 

књижничар Александар Коцић и 4 члана. 
Као што видимо, тројица припадника бив

ше опозиционе групе око листа "Свест" , 
која је деловала марта 1904, и то: Емило 
Ребрић., РадивОје Ст. Радуловиh. и Алек

сандар Коцић, заузели су руководеће 

функције у новој управи Београдског рад

JiИЧКОГ друштва. То је пресудно утицало да 

друштво постане једно ОД упоришта ново

времске опозиције, која је деловала у рад-
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ничком покрету Србије, а посебно у Бео

граду, октобра-децембра 1904. Њих троји
ца су 30. септембра (13. октобра) 1904, по
ред осталих, потписали поновно покретање 

опозиционог часописа "Ново време". Овак

ва оријентација најистакнутијих чланова 

управе довела је друштво у још тежи по

ложај и убрзала доношење одлуке о ње

говом расформирању. Већ на седници 

Главне партијске управе 1. (14) новембра 
1904, у оквиру шире акције предузете у ци
љу дефинитивног гушења нововремске о

позиције, прихваhен је предлог Радована 

Драговиhа да се друштво расформира, по

што је његов "даљи опстанак ... постао не
могућ" . Без обзира што је почетком децем

бра 1904. за председника друштва изабран 
Негослав Илиh, пошто је Емило Ребриh у

мро, није се одустало од одлуке о његовом 

:Ј)асформирању. И управа Главног раднич,

ког савеза на седници одржаној 15. (28) де
цембра 1904, решила је "да се изврши ли
квидација Београдског радничког друштва", 

с тим да ликвидацију изврши Драгољуб 

Јовановиh. Оваква одлука донета је због 

тога што је број чланова друштва "опао на 

најмању меру, што нема материјалне МО

гуhности за даљу егзистенцију", што су 

сами чланови покренули ово питање и Il.ITO 

се тиме спроводи у ЖИВОТ одлука II конгре
са Радничког савеза о расформирању оп

штих радничких ДРУI1Iтава. По свему изгле

да да управа друштва није без отпора при

хватила ову одлуку, истичуhи да број чла

нова није тако мали, а ни материјална си-

1'уација толико тешка. Из биланса друштва 

за новембар-децембар 1904. видимо да су 
приходи подмиривали све расходе. Због 

тога је на седници управе Главног радни'"!

ког савеза 29. децембра 1904. (11 . јануара 

1905) ово питање поново покренуто, па је 

решено "да ликвидацију треба извести на 

основу одлуке II радничког конгреса". 64 

После те одлуке Главног радничког са
веза, било је неминовно расформирање 

Друштва. Истина, за дневни ред годишље 

скупштине друштва одржане 16. (29) јану
ара 1905, био је предвиђен избор новог 

управног и надзорног одбора и позоришног 

одбора. Међутим, на скупштини је донета 

дефинитивна одлука о расформирању Дру

штва. За спровођење ове одлуке Раднички 

савез је 19. јануара (1. фебруара) 1905. од
редио Милана Станојевиhа да спроведе ли

квидацију Друштва. Имовина Друштва пре

шла је у својину Главног радничког савеза, 

од чега је била најзначајнија књижнищt. 

Раднички савез преуредио је књижницу , 

која је поново отворена 1. (14) маја 1905. 
Бригу о хор ској И позоришној секцији пре

узела је Главна партијска управа Српске 

социјалдемократске странке. Од њих ј е 30. 
октобра (12. новембра) 1905. основана Кул
турно-уметничка група "Абрашевив.".65 

Из свега овог можемо да закључимо .ч;а 

је Београдско радничко друштво одиграло 

изузетно значајну улогу у процесу ФОРМ;l

рања модерног радничког покрета у Срби
ји. Његова историјска улога није до краја 

завршена оснивањем синдиката и радничке 

политичке партије. Од тада је друштво 

усмерило своју активност на оствариваље 

културно-просветних задатака, тако зна

чајних за раднички покрет. Као резултат 

делатно,:::ти друштва на класном уздизаљу 

и социјалистичком просвеhивању радника 

било је и стварање значајних радничких 

институција: библиотеке, певачког хора и 

позоришне секције, које су постале основ 

у, за културно-просветно деловање синди

ката и Српске социјалдемократске странке. 
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25 Захтеви су у целини ушли касније у пе

тицију од октобра 1901. године, и то од бр. 2-
11. Као нап. 26. 

26 АС, МНП, Т. ф. XIV, 12, 1905. 
27 Исто. 

28 "Малu ЖУР1iал", 15. Х 1901. 
" АС, мнп, П. ф., XJV. 12. 1905. - На

лази се више примерака одштампане пети

ције. 
30 Петицију су предали Мирко Обрадовић, 

Лазар Марјановић и Михајло Перовић. (АС, 
мнп, П. ф., XJV, 12, 1905). 

З! if примерку петиције који су потписа
ли шабачки радници каже се: "Придружује
мо се захтевима Београдског радничког дру

штва, и ми доле потписани радници из града 

Шапца". (АС, П. ф., XJV, 12, 1905). 
32 Проглас је из "Малoz журnала" (10. XI 

1901) прештампан код С. Димитријевића . Ра
дован Драговић, 37. 

33 "Мале 1ioeu1ie", 20. ХI 1901; "Вечерње 
'Новости", 21. ХI 1901. Поводом оваквог става 
полиције, народни посланик Алекса Нешић, у 
интерпелацији од 22. новембра (4. децембра) 
1901. године, тражио је од министра унутра
шњих дела да објасни зашто није одобрено 
држање радничког збора. У одговору мини
стар је истакао да збор није одобрен наводно 

због тога што није претходно пријављен по
лицији. ("Стенографске белешке о раду На
родне скупштине Србије за 1901", кљ. 1, Бео
град 1902, 1347). 
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34 "Резолуција је из ,Малоz журнада<, (26. 
Х! за 1901) прештампана КОД С. Димитрије

вића, Радован Драговић, 38. 
35 На основу "Дневни'Ка" l26. Х! 1901) и 

"Малoz журнала" (26. и 29. Х! 1901)'. С, Дими
тријевић је дао опис демонстрација у раду Ра
дован Драговић 39. 

36 "Радttич'Ке HOBUtte", 19. 1 1902. 
37 АС, МНП, Т. ф., X IV, 12, 1902. 
38 "Рад1~uч'Ке новине", 19. 1 1902. 
39 "Радnu'Ч'Ке 'Новиnе'<, 26. I 1902. 
40 "Раднu'Чке nовине", 19. 1 1902. 
4 1 Половином (крајем) новембра 1902. одр

жана је ужа конференција активиста на ко

јој је решено "да друштво што живље наста
ви свој рад". Том приликом извршене су ма

ње попуне управе. За секретара је изабран 
Жив. Ст . Видаковић, а за благајника Петар 
Станковић . У прогласу управе, објављеном у 
"РадНU'Ч1СU.Аt nОВU1ю.ма" 22. новембра (5. децем
бра) 1905, којим су радници позвани на упис, 
истиче се успешан рад читао нице и књижни

це друштва, његове позоришне и хорске сек

ције . Од 15. (28) НОЕембра 19'02. до 18. (З1) ја
нуара 190З. друштво је остварило приход у из

носу од З21 динар, док је за подизање дру

штвене позорнице потрошено 247 динара 

("Радttuч'Ке 'Новиnе", 21. I 1 90З). 

41<1 Младен Вукомановић, Обележавање 
20дuшњице с.ltрти Светозара Мар'Ковиnа од 
стране ОРИ1iuзоваnuх радnи'Ка у Србuји 1895. 
и 1902. zoдине, Зборник Историј ског музеја 
Србије, 11-12, Београд, 1975, но-из. 

42 Југословенска радничка друштва по

стојала су у Бечу, Грацу, Минхену, Берлину, 

Штутгарту, Паризу, Лондону итд . Кацлеровић 
у својим мемоарима, чији се рукопис чува у 

АИРПС доноси препис писма које је он као се
кретар Београдског радничког друштва марта 

1902. послао југословенском раднич:ком дру

штву у Штутгарту. 

42<1 Цветка Кнапиh-Крхнар, О веза"ча хр

ваТС'КО2 и СРnС'К02 рад-н,UЧ'К02 nохрета У раз
добљу 1894-1903, Путови револуције, 6, За
греб, 1966, стр . 158. 

43 "Радnuч'Ке 'Н.овиnе", 16. ПI 1902; 1З. IП 

1902; 27. IV 1902; 4. V 1902; "СJtобода" (Загреб), 
15. V 1902. - У прогласу приређивачког одбо
ра, који је штампан као посебан плакат, и ко
ји је објављен у "Рад%U"i'КU"lt 'Н.ОВU1ш.ма" од 21. 
IV 1902. године, позивају се радници да кроз 

првомајску прославу истакну своје захтеве за 

радничко законодавство . 

44 у прогласу издатом 24. јула (6. август) 

19'02. године, који је у име сазивачког одбора 
потписао Никола Величковић, позивају се 

радници на збор f:оји ће решава'I'И о раднич
ким књигама и Еснафској уредби, али је по
лиција забранила његово одржавање. ("Рад 
'Н.ич'Ке новиnе", 27 . VIl и з. VIII 1902) . 

45 "Рад1tu'Ч'Ке nовиnе", 10. VIII 1902; 5. Х 
1902; Радован Драговић ЕсnафС'"rЩ уредба, 
Раднички календар за 1G04, Београд 1903, 65. 

46 Д. Лапчевић, ПQ.tюжај рад'Н.ич'Ке 'Класе и 
си'Н.дu'Калnи nо'Крет У Србијu, Београд, 1922, 

238 

155; Л. Павићевиh, Развитак рад'Н.ич1СOZ покре
та у Србuји, Извештај Београдске радничке 
коморе, књ . 2, Београд, 19З2, 52. 

47 "Рад'Н.uчке новиuе", 14. 1 1903. 
48 Последњи број "Рад%u'Чкuх новиnа" из 

'Хога периода изашао је 14. (27) марта 190З. го
дине . Због ч:ланка .,10 радничких заповести". 
објављеног у четвртом броју, полиција је по
дигла оптужбу ПРОТИВ листа . Зато су "Рад1Lич
ке nОВ1шеfl од бр . 6. до бр. 2З. морале излазити 
као додатак "Малог журнала", и после тога 
над њима су изречене казне од ЗОО-400 ди

нара. ("Рад1tU'l(ке nови'Н.е", 16. 1 и 14. Н! 190З). 

49 "Рад'Н.uч'Ке HOBU?ie", 28. I 1902; 21. 1 190З; 
15. II и 5. III 1903. 

50 Т. Кацлеровиh, Мартовске де.\юnстрuцuје 
u "ltајс'Кu преврат, Београд 1950; Л. Павићевић, 
Развuта'К радnu"t'КО2 nо'Крета, 55; А. Радениh, 
CseaO'l(anCTBO отпора владавинu Але'Ксандра 
Обре'liовufи у 1903. У Беоzраду, Годишњак гра
да Београда, књ. VII, Београд 1960, 241; Т. 
Кацлеровиh, Прве са.~юстuлне рад?it~ч'Ке ори
'Њизацuје у Србијu, Београд 1950, 60; Л. Пави
ћеВИћ, Развuта'К рад1~U'l('К02 покрета, 56; М. Ву
комаНОВИћ, PaaHU'l(xa 'Класа ... , З13 . Димитри
је Туцовиh, као један од организатора демон
страција, склонио се од полиције у Беч, ода
кле се вратио јуна 190З. године. 

51 "Радnu"t'Ке 1-ювU?iе", 1З. VI 1903; Л. Па
виhевиh, н. д., 61; АС, МНП, Т. Ф. IV, 40, 190З . С. 
Димитријевић (Р. Драговић ... , 72) наводи да 
је за председника изабран Никола Величко
вић, позивајући се на потпис на правилима 
Радничког савеза . Ова правила први пут су 

објављена у "Радничким новинама" од 1З. (16) 
јуна 1 90З, где стоји да је Величковиh потпред

седник Београдског радничког друштва. До 

грешке је дошло приликом каснијих објављи
вања правила где се за Н. Величковића наво
ди да је председник Друштва . Према Д. Лап

чевиh.у, полиција му није дозволила да при
суствује поменутој скупштини друштва, под 
изговором да није радник. И поред тога једно

гласно је изабран за председника друштва. ИЗ 
представке коју је друштво 20. јуна (з. јула) 

19'ОЗ. упутило министру народне привреде ВИ

дИ се да је Д. Лапt.lевић председник. (Д . Лап
чевић, О осnивању соцuјалне де.м:о'Кратије 'Код 
'Њас, Социјалистички раднички календар за 

1928, Београд 1928, 20). 
52 Драгиша Лапqевиh, Једа'/{ .АИ?iuфест (у

спомена), "Радничке новине", 6. ХI 1904; С. 

Димитријевић. Радоваи ДраZОВ1tn. 72-73; 
"Одјек", 9. V 190З. 

53 М. Вукомановић, Г лаВ1iU рад1iUЧ'К'U са

вез Србије од 1 до III xonzpeca (1903- 1905), 
"Токови револуције", X- XI, Београд 1974-
1975, стр. 160. 

54 Према сећању Драгише Лапчевића, ње

гов предлог о оснивању Партије управа дру

штва, у којој су били већином радници, при

хватила је тек после дуже дискусије. Из Лап

чеВИћевог сећања види се да је он предлог из

нео по договору с Радованом Драговићем, ко
ји није био члан управе друштва. На такав 



закључак упућује и податак да је Драговић 

после прихватаља предлога, како тврди Лап

чевић, био "радостан као дете" и да су потом 
заједно отишли у шетљу по Калеi'lIегдану. 

Лапчевићево сећање објављено је у .,Раднич

ком календару" за 1928. годину за живота ви
ше учесника ових догађаја, али нико тада ни

је јавно реаговао, нити Лапчевића демантовао. 
Касније је Никола Величковић у свом сећа
њу истакао да је одлука о оснивању Партије 
донета на седници управе Београдског рад
ничког друштва. У мемоарима написаним по

сле другог светског рата, Триша Кацлеровић 
тврди да је улога Радована Драговића на тој 
седници Београдског радничког друштва била 
далеко већа и да Лапчевић обмањује јавност. 
Кацлеровић је 1903. године живео у Крагујев
цу, па је љегово сећање о овом питању доста 

непоуздано. Без обзира на чињеницу да је 
Радован Драговић био "први организатор и 
вођ наше Партије" н:ако је то оценио Дими
трије Туцовић, предлог о оснивању Пар'гије 
био је резултат договора неколико водећих со
цијалиста, међу којима су Драговић и Лапче
вић играли прворазредну улогу. Као пред
седник управе Београдског радничког дру

штва, Лапчевић је на самој седници највише 

допринео да се овакав предлог прихвати. (Д. 

Лапчевић, О оснивању социјалне демократи:. 
је код нас, Социјалистички раднички кален

дар за 1928, Београд 1928, 20- 22; д. Туцовић, 

Пuс"ка jeJ1ioz стол.арскоz wezpTa, "Борба", VI, 
Београд 1912, 44; С. Димитријевић, PaJOBa1i 
Драzoвиn ... , 77; ИРПС, Мемоари Трише Кац
леровиhа). 

55 АС, МНП, Т, ф. IV, 140, 1903; "Рад1iuчке 
1iOBUne", 23. VI и 4. VП 19'03; "Одјек", 20. VI 
1903; "Српска застава", 21. VI 1903. 

56 "РадnИ"Lке 1iOBU1ie", 13, 20. и 27. VI, 9. и 
30. VП 1903. Поqетком октобра 1903. Друштво 

БЕQРАДСКО РАДНИЧКО ДР-УШТВQ (190l-1905) 

се преселило у кафану "Град топола" ("Рад
ничке новине", 8. Х 1903). 

5; Први конгрес Српске социјалдемокра'г
ске партије и r лавног радничког савеза, Бео
град 1953, 154-155. 

58 "Раднuчке новине", 9, 17. VП и 26. VПI 
1903. 

59 "Рад1iuчке новине", 20. и 25. IX 1903; д. 
Лапчевић, Пол.ожај радн.u'Чке 'Кл.асе. ., 152. 

(ЈО "Радн.uч'Ке 1iOBune", 5, 14. и lј. Х, 7. XI , 
23. и 31. ХП 1903; 14. и 21. I 1904. Позоришна 
и хорска секција друштва чешће су пружале 

помоћ и осталим радничким организацијама у 

приређивању забава и концерата. ("Радничке 
новине", 23. ХII 1903). 

61 "Радн.uчке 1ioau1ie", 14. 23. и 30. Ј , 4. и 25. 
П, 5. ПI 1904. 

62 "ТрzоваЧ"Ј{U nомоnни'К" 1. IП 1904; "Рад
hu-ч.'Ке 1iOBU1ie" 11. и 20. П, 26. ЈП, 1'7, 21. и 24. 
IV 1904. Са члановима Удружења трговачких 

помоћника путовао је 16. (29) маја 1904. на из
лет у U1абац и певачки хор Београдског рад

ничког друштва . Они су, заједно са својим ша

бачким друговима, 17. (30) мај а 1904. посетили 
гроб Косте Абрашевића. ("Трговачки помоћ
ник", 15. VI 19'04). 

63 "Рад-н.uч'Ке HoBU1ie", 4, 19. и 26. V, 9. и 12. 
VI 1904. Друштво ј е 30. маја (12 . јуна) 1904. у 
башти кафане "Трансфал" приредило јавно 

предавање с концертом. Предавање је одржао 
Недељко Кошанин. 

64 АС, СДП, 65а, Седница од 1. XI 1904; 
"Рад1iuч'Ке новине", 3. и 21. VII, 18. и 28. VIII , 
4, 18. и 22. IХ, 6, 9. и 16. Х, 3, 6 .... и 13. ХI , 
25. ХП 1904, 5. и 22. 1 1905; "Ново време", 30. 
Х 1904. 

65 "Раднu'Чке 1ioau1ie", 8. и 26. 1, 27. IV, 20. 
VПI 1905; Синдикални покрет у Србији .. . , 
1958, 198. 

L'ASSOCIATION OUVRIERE DE BELGRADE (1901- 1905) 

Mladen Vukomanovic 

Аи eours de lа formation du mouvement ои
угјег еп Serble, base sur lа lutte ·des classes то
d erne, les associations ouvrie:res ont јоие ип 
гбlе tres important сотте fогmаtiоп propice de 
геипјоп de tous les ouvriers d 'Ul1 Неи , leur edu
eation politique fondee sur lа lutte des classes 
et 1е socialisme et leur preparat ion pour s'or
ganiser et lutter par les syndicats ouvriers et 
lе parti social-democrate. Parmi ces associationi'; 
lа plus imрлtапtе fut l'Association ouvriere de 
Belgrade, fondee еп 1901. Etant j'urganisation 
ouvriere centrale еп Serble l'Assoeiation s'etait 
engagee, jusqu'au mois de јијп 1903, ::: 10nder d es 

organisations syndicales а Be~grad~, des as
sociations ouvrieres еп prQvince, l'Uniun оиугјеге 
et тете le Parti social-democrate d~ Serbie. А 
рагНг de јuШеt 1903 l'Association оиугјеге de 
Serble s'etait principalement епgctgее sur Је plan 
eu1turel et pedagogique раг ses salles de lecture, 
ses blbliotheques, par l'organisation des sections 
de theatre et de chorale. L' Association а ete 
dissoute еп janvier 1905 ауес l' intenlion de ге
огgапisег et rendre plus efficace 1е mouvement 
оиугјег еп Serbie. Ses sесtiопs de tl"H~atre et de 
chorale fonderent lа тете аппее l' Association 
artistique »Abrasevic«. 
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