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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град
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СТВАРАЊЕИРУШЕЊЕ 
ВОЈНОГИДЕНТИТЕТАНА

ПРИМЕРУЗГРАДЕ 
ДОБРОВИЋЕВОГ 
ГЕНЕРАЛШТАБА

Сажетак:Кроз рад сe истражујe и ана ли зи ра ка ко сe ства рао вој
ни идeнтитeт но вих др жа ва (СФРЈ, СРЈ, СЦГ и РС) на примeру 
рeпрeзeнтативних вој них објeката – Гeнeралш таба (ДСЗПНО). 
Са растакањeм државe и стварањeм но вих др жав них зајeдница 
до ла зи до гу бит ка оног идeнтитeта ко ји јe Гeнeралш таб као вој
ни објeкат до та да прeдстављао. До ко нач ног рас ки да од но са са 
вој ним идeнтитeтом до ла зи за врeмe бом бар до ва ња 1999. годинe 
ка да јe у два на вра та, то ком апри ла и ма ја, срушeн ма њи дeо 
објeкт а па јe са мим тим и по стао нeупотрeбљив за сво ју основ ну 
’’вој ну’’ примeну, али јe ма њи дeо остао у употрeби и као та кав, 
мо гли би ре ћи, остао да прeдставља кр њу зајeдницу СРЈ/СЦГ. Да
нас ка да Ср би ја по ку ша ва да из гра ди но ви вој ни идeнтитeт згра
да Гeнeралш таба ко ја прeдставља ве зу са не ка да шњим др жа
ва ма јe по ста ла  по ли тич ки нeупотрeбљива и за то јој јe власт 
намeнила но ву још нео д ре ђе ну но ву  суд би ну.

Кључнеречи: Ге не рал штаб, Ни ко ла До бро вић, кул ту ра се ћа ња, 
вој ска, иден ти тет, ана ли за дис кур са, иде о ло ги ја
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Понeкад гро зни ча во тра жи мо идeнтитeт јeр нe жeлимо да при
зна мо да га вeћ посeдујeмо. Наимe, ако то при зна мо, на нeки на чин 

ћeмо почeти да га гу би мо.

КарлосФуентес,TerraNostra

Увод

Посматрајући како данас изглeдају војне зграде и спо
меници који славе војне победе из Другог светског рата
на југословeнскомпростору морамосe запитатидалису
онизаистапромeнилисвојупрвобитнунамeну,иакодржа
вусвакакојесу.Осимтогаштојeвeћинавојнихобјектау
солидномстањуикористисеидаљеувојнесврхе,свакe
годинeнаданборбeпротивфашизма,алииповодомдру
гих значајних датума из антифашистичкe борбe, водeћe
политичкe структурe полажу вeнцe на те исте антифаши
стичке споменике.Наизглeд чини сe да сe и даљe сeћамо
својe антифашистичкe прошлости. Мeђутим, проблeм
настајe онда када сe поглeда  како изглeда данас јeдан од
највећих,аконеинајзначајнији,објекаткојијеобједињавао
обенамене,идеолошкеиупотребне,атојeзградаДржав
ногсeкрeтаријата запословeнароднeодбранe (ДСЗПНО),
познатијасамокаоГeнeралштаб.

Изградњаштабановевојскепоклопиласесаизградњомпо
слератногновогнационалногидентитетауЈугославијикоји
јесвојулегитимностцрпеоизНародноослободилачкебор
бе.Питањевојногидентитета јесвакакоосетљивопитање
а за Југославију у том тренутку је посебно деликатно јер
долази до отопљавања односа саСССР.Наука се слаже у
томедајесукобсаИБом,измеђуосталог,снажноутицаои
напољеархитектурегдејеидошлодоизвесногокретањака
западноммодернизму.1

Ујесен1953.југословенскавојскапозвалаједеветјугосло
венских архитеката да учествују на нејавном конкурсу за
новузградуВрховнекоманде.2ЈеданодњихбиојеиНикола
Добровић3, већ познат у левичарским круговима европске

1 Kulić,V.(2009)East?West?OrBoth?Foreignperceptionsofarchitecturein
SocialistYugoslavia’,The Jo u r nal of Ar chi tec tu re,No14:1,FloridaAtlantic
University,p.131.

2 Ковачевић,Б.(2001) Ар хи тек ту ра згра де Ге не рал шта ба – мо но граф ска 
сту ди ја де ла Ни ко ле До бро ви ћа,Београд:Новинскоинформативницен
тар„Војска’’,стр.40.

3 НиколаДобровићрођен јеуПечују12.фебруара1897.годинегдеза
вршаваосновноисредњеобразовање.Започетестудијеархитектуреу
Будимпештиратпрекида1915.годинедабисе1919.поновоуписаона
ОдељењузаархитектуруТехничкевисокешколеуПрагугдедипломира
1923.године.Биографисуњеговуличнуисторијуподелилина:прашки,
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интелектуалнеавангардезасвојмодернистичкирад.Удо
кументацијиЗаводазазаштитуспоменикакултуреградаБе
ограданаведеноједајезградаГенералштабаизграђиванау
периоду19561965.године.4УтокураданаздањуДобровић
јенаишаонаозбиљнепотешкоћеурадусавојском,штојеу
једномтренуткуидовелодоњеговогмогућегодустајањаод
раданапројекту,алијенаконсастанкасадржавнимсекре
таромзанароднуодбрануИваномГошњакомумају1957.
Добровићипак,затренутак,успешноодбраниосвојеидеје.
Додефинитвнограсколасавојскомћеипакдоћиипрема
речимањеговесупругенаконзавршеткаобјектаДобровић
никаданијекрочиоуњега.Избројнелитературеистудија
посвећенезградиГенералштабајасноједасуглавнеДобро
вићевеидејереализоване,остајесамодасевидидалићемо
имсеиуовомвекувратити.

Кроз овај рад бавићемо се повезивањем више тематских
области а чији ће садржај градити контекст дискусије у
овомраду.Пресвегаистражићемополитичкупризмукоја
јеградиласећањенаГенералштаб,одиницијалногнаДру
гисветскират,прекоратовадеведесетихсачијимисходом
иактуелнимдруштвенимдилемама је судбина  зградене
раскидивоповезана.Даље, истражићемона који начин су
идеолошкеразликедовеледотогадакањонрекеСутјеске
ибиткакојасетудесилапостанеинспирацијазастварање
војног идентитета преко политичког изговора за стварање
новогкултаНемањића.

Овимрадомбисможелелидаотворимодебатуотомекои
којеинституцијебитребаледапромишљајубудућусудби
нуГенралштабаодноснозаштојеважнодањеговасудбина
будеувезисавојнимидентитетомињимекаосвојимисто
ријскимцентром,јерсеуправокрозњегапреламајукатего
ријестварањаирушењаидентитетаједногпростора(држа
ве) које аналогноДобровићевомпројектантскомконцепту,
покрећупросторполитичкесвестиисавестиовогадруштва.

дубровачкии београдскипериод.УБеограду је највише запамћенпо
монументалној згради Генераштаба и као професор Архитектонског
факултета.Преминуо јеуБеограду11. јануара1967. године. За више
оњеговомрадупогледати:VukotićLazar,M. (2002)Be o grad sko raz do
blje ar hi tek te Ni ko le Do br o vi ća, 1945–1967,Beograd:Plato;Милинковић,
М. Р. (2007)Кри тич ка прак са ар хи тек та Ни ко ле До бро ви ћа: Ду бро
вач ки пе ри од, 1934–1943, магистарска теза, Архитектонски факултет
УниверзитетауБеограду.

4 Матејић,М.(2012)ПрилогпроучавањузградеГенералштабаархитек
теНиколеДобровића:концептиискуствопростора,часописНа сле ђе, 
бр. 13, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр.168.
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Ге не рал шта би као „уни вер зал ни вој ни ци’’  
исто ри је

СтварањeмдржавeСрба,ХрватаиСловeнацанeсталајeсрп
ска,анастала југословeнскакраљевскавојска.Априлским
сломом1941.годинeзбрисанајeКраљeвинаСХСитојeна
конратаозначилодугпериодновесоцијалистичкедржаве
којаћеуславусвојевојскеподићи–зградуДржавногсекре
таријатазапословенароднеодбране(ДСЗПНО),илиједно
ставноГенералштаб,каoрепрезентативнивојниобјекат.Са
започињањeмсукобанапростору Југославијeдошло јeдо
формирањановeдржавe,СавeзнeРeпубликeЈугославијe,а
самимтимидопрeкомпоновањаоружанихснагаодносно
донапуштањаобјектаодстранеруководставабившихјуго
словенскихрепублика.НапуштањемГенералштаба,зграда
јенесамоосталаделимичнобезсвојевојнефункцијеипри
падајућегперсоналавећ јеочигледнобилаиоптерећенаи
наслеђемпретходнедржаве јерсекомплетангенералштаб
војскеСавезнеРепублике Југославијенијеуселио туиако
јебилоивишенегодовољноместа.Моглобисерећидаје
растакањемдржавезградаосталасамоуделимичнојфунк
цијиодноснода јетофункционисањеодредилосва њена
будућасимболичказначења.

Током бомбардовања 1999. године доћи ће до урушавања
делазградевећнапуштенихзградаГенералштаба.Кадајe
2003.створeнаДржавназајeдницаСрбијаиЦрнаГорадо
шлојeсамодопрeимeновањапостојeћeгстања.Тeкнакон
рeфeрeндумакојијe2006.годинeодржалаЦрнаГора,акоји
јeдонeонeзависностобeмачланицамадржавнeзајeдницe,
насталајeРeпубликаСрбијаса,попрвипутусвојојисто
рији, рeпубликанском војском и новим модерним војним
идентитетом. Утолико је неспорна тврдња да је данашња
Војска Србије наследница свих кључних друштвених и
професионалнихобележјасвојихпретходница.

Српскаи југословенска војска сунереткоизлазиле на по
зорницуисторије,пачакипожуриваледогађаје,асвепод
стакнутесвојимполитичкимелитама.Управозбогтогасе
историјајугословенскогпросторанеможениразуметиако
сенесагледаспрегаполитичкихелитаивонихруководстава
држава.ПрофесорЂорђеСтанковићјеизнеозакључакдасу
војнеелитебилеустањуидапресецајумирнетоковеисто
рије,урушавајудемократскеинституције,омеђујураздобља
алидасуонепресвеганезабилазанфакторзаразумевање
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ставарања и разарања југословенских држава.5 Могло би
серећидајевојскаупостсоцијалистичкомпериодуимала
могућностдасеунационалним,углавномхомогенимсре
динама, одрекне социјализма а да не угрози државу али
сетониједесило.ПрофесорХаџићсматрада језбогтога
је позиција војске у вишенационалним друштвима далеко
сложенија, односно десило се то да су се готово одједан
путраспалеивојскеидржаве.6Затојеспремноствојскена
активноучествовањеуполитичкимдогађајимаготовоувек
билаподржаноодстраневојногврха, апотпомогнутапо
литичкимелитама,избогтогајенужноразараласвакудо
тадапостојећудржавуасамимтимињенувојску,односно
увекједоводиладостварањановедржавеидоњеногновог
војногидентитета.

Уследбурнихполитичкихдогађаја упоследњихвекипо,
комплекс зграда Генералштаба војски Краљевине Србије,
Краљевине Југославије, Социјалистичке Југославије и на
крају Републике Србије, а који се сви налазе у непосред
ниомкружењу,добијаневероватанбројтумачења.Некаод
њихсускривенапопутСтарогГенерлштабакојисеналази
унутарвојногкомплексадоксудругавидљивастручнојјав
ностикојиихнеретакотумачиикритикује,атрећасуви
дљивасвакомпролазникукојипрођеулицомКнезаМилоша
Великог.ТакосмештенеуцентруБеограда,прекопутазгра
деВладе,одувексуодавалеутисак„универзалногвојника’’
актуелнедржаве.

Но ви вој ни иден ти тет за но ву др жа ву

Стварањe нових концeпата националног идeнтититeта сe
дeшавасастварањeмсвакеновeдржавe.ЗградеГeнeралш
табасуодувeкразличитотумачилeархитeктeиисторичари
аупоследњевремејепредметинтересовања,пресвега,ак
туелне политике власти која јој је, по први пут у истори
ји, изгледа, наменила не војну улогу. Први су увeк исти
цали да зграда прeдставља Добровићeву интeрпрeтацију
Бeргсонових динамичних схeма у процeсу пројeктовања7,
док судруги, односномиисторичари, увeкуњој глeдали

5 Stanković,Đ.(1994)Vojnopolitičkicentarmoćinajugoslovenskomprosto
ruu20.veku,Fi lo zo fi ja i druš tvoVI,Beograd, http://www.komunikacija.
org.rs/komunikacija/casopisi/fid/VI/d15/show_html?stdlang=ser_lat (посе
ћено18.06.2018.)

6 Hadžić,M.(2001)Sud bi na par tij ske voj ske,Beograd:Samizdat,str.162.
7 Kovač,V.,Lukić,I.andParežanin,V.AnalysisofDiscursiveConstintuentes

ofTheoreticalAssumptionsandCriticalPracticeonArchitectualWorkofthe
ArmyHeadquartersBuildingDesignedbyArchitectNikolaDobrovic, inIn
sta la ci je & Ar hi tek tu ra(2013),Beograd:FacultyofArchitecture,p.272.
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ону симболику којом јe власт жeлeла да прeдстави сво
јупобeдууДругомсветскомрату.8ЗановугенерацијуБе
ограђаназграданепредстављакањонрекеСутјескегдесе
одигралаславнабитка,ускоронећебитинидеосећањана
бомбардовање1999.алићемождапостатиновитопониму
складусановомтржишномполитиком.Вероватнојеизаса
могДобровићазградаималадругачијезначење,узимајућиу
обзириндициједајевезасаБиткомнаСутјесцибиласвоје
врсануступаквојсцисациљембољесарадње.9

Међутим,засвакуактуелнувластпосле1999.годинезгра
деГенералштабапредстављајусимболНАТОбомбардова
њанатадашњуЈугославију.ВладаВојиславаКоштуницеје
2005.годинезградуставиланалистузаштићенихспомени
какултуре10дабипочеткомовеоведеценијебилапокренута
причаопродајикомплексаињеговомпретварњуулуксузни
хотел.11ШтампауСрбијијетакођеизвештавалаиопотен
цијалнимреконструкцијамазграда12алииизградњимузеја
династијиНемањићнатомместу.13

Сваова„могућа’’решењакојасуизниклаупротеклихне
коликодеценијапредстављајуоткривањеновогидентитета
којипокушавадауспостависрпскадржава.Докјеупери
оду од четири деценије Хладног рата њен идентитет био
дефинисанкаосоцијалистичкиијугословенскиупротекле
три деценије као да је доживео неко лутање. Некадашња
југословенска војска је себе тада високопозиционирала у
друштву,представљајућисебеистовременоикаобитанме
ђународнифактор,иакодотлесавременасрпскавојскасе
бе не доживљава себе на такав начин.Па ипак, државe и
војскeкојeсусeсмeњивалeинаслeђивалeнаовомпростору

8 Devenport,B.Aheritageof resistance– thechangingmeaningofBelgra
de’sGeneralštab,in:War and cul tu ral he ri ta ge bi o grap hi es of a pla ce,eds.
Sorensen,M.L.S.andViejoroseD.(2015),p.12

9 Kulić,V.(2010)Ar hi tek tu ra i po li ti ka či ta nja: Slu čaj Ge ne ralš ta ba u Be o
gra du,prevelaBorkaĐurić,Republika,476–477,http://www.republika.co.
rs/476–477/21.html.(приступљено18.06.2018.)

10http://beogradskonasledje.rs/kulturnadobra/gradskeopstine/nepokretna
kulturnadobranateritorijiopstinesavskivenac2(посећено18.06.2018)

11Аноним,(12.02.2013)Шеициграделуксузнихотелнаместурушевина
Генералштаба?, Блиц https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seicigradelu
skuznihotelnamesturusevinageneralstaba/s8v1kcw (посећено 18. 06.
2018)

12Аноним, (02. 03. 2017) https://www.blic.rs/vesti/beograd/trivarijanteza
zgradugeneralstabaalinakrajuipakmoradaserusi/xwdlx3q (посећено
18.06.2018)

13Драговић, Р. (27. 12. 2016) http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:641906umestosrusenoggeneralstabaNemanjicima
muzejnaspramzgradeVlade(посећено18.06.2018)
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притомeсуувeкочeкивалeодсвојихвојникаоноосновно,
одбранудржавнихинтереса.

Какојeјугословeнскаисрпскаисторијапунасимболикeи
парадокса,такосудржавeнeстајалeинастајалeуратовима
иутимратнимвихоримастваралe„новог–унивeрзалног’’
војника. Управо због тога је нормативни модeл војника
дирeктноповeзансаисторијскимнаслeђeмиполитичким
околностима.14Садемократскимпроменамаједошлоидо
професионализације војске, редовно служење војног рока
сузаменилиредовнозапосленивојнициивојникиње.Жене
свевишечинедеоактивногсастававојскепасетакоинала
зенабилбордимакојипромовишуслужењевојногрока.Је
дантакавбилбордсеуправонашаоназградиГенералштаба
управосациљемдапредставиноввојниидентитетактуел
недржаве.Насупротсвимдосадашњимвојницимасрпскеи
југословенскевојскекојисуувекбилиоличениуликуму
шкарца,новвојниидентитеткојисрпскадржаваимајеоли
чениуликуженеитонимамањенивишенегопрекоцеле
Згра де БДобровићевогГенералштаба.

Усклопуреформивојскеивојногшколстваженамајеомо
гућеноод2007.годинедаредовностудирајуВојнуакадеми
ју.Укључивањеженауредовнивојнисистемпредстављане
самопрвикораккаотварањумогућностидаиженестичу
војназнањаивештиневећипредусловзаопштудемокра
тизацијудруштва јернатајначинсви грађании грађанке
могуравноправноучествоватиууспоставњањуповерењау
секторбезбедностиРепубликеСрбије.15

14Ejdus,F.StatebuildingandimagesofthedemocraticsoldierofSerbiauDe
mocraticCivilMilitaryRelationsinEu ro pe: an In ter di sci pli nary Ap pro ach,
editedbySabineMannitz,LondonRotlege,2012,p.228.

15Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Žene u vojsci’’, OEBS
Beograd2007,str.13.

Слика1.Генералштабсабилбордомкојипредстављавојникињу
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Приметноједајепоследњихнеколикогодинајавностаку
телизовалапитањеучешћаженаувојсциитоуглавномкроз
ликнешколованеМилункеСавићкојајеширомСрбиједо
била бисте, улице и бројне публикације.Насупротњој су
бројнепартизанкекојесуистотакобилеједнакеучеснице
рата а оне су, изузев у радовима појединих историчарки,
занемарене.И на крају имамо дискурс ожени – војники
њикојајеу21.векумлада,лепаиобразованаикаотаква
представљаононајбољеизнарода а која биуправо таква
требалодаслужиколетивнојбезбедности.Нијеслучајното
штонанајрепрезентатвинијемвојномобјектустојиликже
не–војникињејерјетооноштобитребалодапонудиједна
модернавојска21.векаодноснотојеновивојниидентитет
који јеСрбијапочеладаградиакојибитребалодасеза
снивапресвеганапрофесионализацијивојногкадраалии
народнојравноправности.Збогтогајенемогућезамислити
југословенскуисторијубезњеневојскеодносноградБео
градбезонихдогађајакојисупресудноутицалинањегов
изглед.Управосмокрозпример једне зградехтелидапо
кажемокрозкојасудруштвенополитичкауређењапрошле
државенатоммаломпростору,одтеоријскихзначенапреко
историјскихтумачењапасведомодернихбилборда.

Условно речено, Генералштаб је и даље у својој основној
намени, делимично се користи у војне сврхе и служи за
предстваљањепрофесионалневојскеактуелнедржаве.Сто
гаможеморећидајезаисторијуовогаградаинекадашњих
државаправасрећашто јеобјекат јошувекувласништву
војске јер су услед процеса транзиције у пероду 2000их
многобројниобјектипроменилисвојунамену.Иморамодо
датидадоклесегодидентитетовезградебудевезиваоза
војниидентитетдотлећеисамазградапостојати.

У последњих неколико година повела се полемика о бу
дућој судбиниДобровићевог Генералштаба. Било је више
идејаотомештабисемоглонаправитинатомместу,али
ниједнаиницијативакојајепотеклаодвластинажалостни
јеишлауциљуњеговереконструкције.Паипак,мибисмо
наовомместупоменулида јебилоиницијативаодстране
експератаиобичнихграђанакојесуималезациљочување
ДобровићевогГенералштабауњеговомизворномоблику.16

16http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/5010/General
ni+%C5%A1tab+javnog+pam%C4%87enja.html; https://www.peticije24.
com/forum/46911/start/100;(приступљено1.јула2018.)
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За кљу чак

Оноштосeзбилоостајeкаочињeницазаувeк,алисeмeња
тумачeњe.17Двевелике зграденауглуулицаКнезаМило
шаВеликогиНемањинепројектованеодстранеДобровића
чинеисторијскокултурнополитичкиансамблкојијепрво
битнобионазванДржавнисекретаријатзанароднуодбра
нупакаснијевишепутапреименован,алисугаБеограђа
ниувекзвали„ДобровићевГенералштаб”.Зградесестога
могучитати,сасвојеисторијскестране,каоспоменик,сли
чанонимкојимасу грађениу славупартизанскихпобеда,
саполитичкејојможемоучитатициљстварањановогдру
штвеногпореткадокјојсакултурногаспектаможемодати
непроцењиву вредност. За социјалистичку југословенску
војскузградајепредстављалабиткуукојојсусеуједиње
нијугословенскинародиборилипротивфашизма,докјеза
војскуСавезнеРепубликеЈугославијепредстављалаНАТО
бомбардовање1999.године.Упериодудемократскихпро
менапочетком2000ихкададолазидопотпунепрофесио
нализцијевојске,власт једефинитивнопреузелауправља
њезградомипитањеидентитетасеизсферевојскепренело
накултуру.ЗахваљујућиактуВладеВојиславаКоштунице
зградаједанасзаштићенокултурнодоброитојевероват
ноиразлогзаштојесвакодаљерушењеилипреименовање
Генералштабаунекудругусврхуотежано.

Саданашњетачке гледишта, зградаГенераштаба је једна
ко фасцинантна као и у време свог настанка. Прeдмeт јe
интeрeсовањачакисадакаданијeусвојојоригиналнојвој
нојнамeни,јeрикаотаквапрeдстављаполитикукојујeта
дашњаВладаводила,идовeлајeустањeукојeмсeналази
данас а сигурноће јој одредитиибудућу судбину.И због
тога зградаГeнeралштабанијe само зградаВрховнe војнe
командeнекадашњихдржава,већјеисимболпартизанскe
побeдeуДругомсвeтскомрату,алииспомeниксаврeмeнe
архитeктурeградаБeоградачакикадасеневидиодпаноа
којијевећимделомпрекрива.

Улога спомeника јeсте да слави успомeну на догађај који
сeдeсиоупрошлостисациљeмдаствориполитичкуили
културнуповeзаностсасадашњошћуазграданекадашњег
Генералштабајеуправото.Проблeмкојитуможeнастати
јeдапостављањeмновогспомeникаодносноостављањeм/
наслeђивањeмспомeникаизнeкогпрeтходногврeмeнадођe
достварањанeпријатeљскогокружeњазаистиштосеуне
курукуидесилоилиочекујемодаседесиуовомвеку.На

17Kuljić,T.(2005)Kul tu ra se ća nja,Beograd:Plato,str.7.
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основусвеганаведеног,јасноједасукомплексностаутор
скихпозицијасаједнестранеиполитикесадругеједнако
снажноинтегрисаниу архитектонскидизајн зградештаба
Војске.Збогтогасмоовимрадомжелелидадамодопринос
очувањуиреконструкцијиовевреднеграђевине,којаније
саморемекделомодернеархитектуреЈугославијеиСрби
је,већиреткипримерархитектонскогобјектатогпериода
који јесачуванусвојојоригиналнојнамени,анакојемсу
историјепротеклихдржаваисадашњихидеологијаснажно
синтетизоване.Моглибисмовидети зградуГенералштаба
и као покушај аутентичног тумачења основних принципа
стварања једног од најважнијих примера архитектуре 20.
века уСрбији, каоипрелазакна вишедеценијскупробле
матизацијењенесврхе,пресвегањеногбудућегпостојања,
гдебисамезградемоглепредстављатисимболикугубитака
идобитакауисторијскомконцептуновогвојногидентитета
српскедржаве.
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CREATINGANDDESTROYINGMILITARYIDENTITY
ONTHEEXAMPLEOFTHEARMYHEADQUARTERS

DESIGNEDBYDOBROVIĆ

Abstract

Thisarticleexaminesandanalyzeshow themilitary identitiesof the
newstates(SFRY,FRY,SCGandRS)werecreatedontheexampleofa
representativemilitaryfacility–theArmyHeadquartersbuilding.The
dissolutionof the stateand thecreationofnewstatesalsodestroyed
the identity of theArmyHeadquarters as a federal military facility.
ThelastdamagetothemilitaryidentityoftheHeadquartersoccurred
duringthe1999NATObombing,whenontwooccasions,inthecourse
ofApril andMay, a small part of the buildingwas demolished and
therefore became unusable for its basic “military” use. However, a
partremainedinuseand,assuch,survivedasarepresentoftheFRY/
SCGcommunity.Today,whenSerbiaistryingtobuildanewmilitary
identity, the authorities are trying to give the Army Headquarters
building,whichoncerepresentedconnectionswithpreviousstatesand

isnowpoliticallyuseless,anewroleyettobedefined.

Keywords: Army Headquarters, Nikola Dobrović, memory studies, 
army, identity, discourse analysis, ideologies


