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БЕОГРАДУ
Сажетак:ПоугледунаСССР,многиградовинекадашњеЈугосла
вијеујекуобновепослеДругогсветскогратадобијајудечјеже
лезнице.Пионирскежелезницеималесувишеструкуулогуутада
шњемдруштву.Поредтогаштојењиховаизградњабилаидеоло
шкимотивисана,додатнициљпостојањапионирскихжелезница
био једаседеци,напаћенојпослерата,пружиугодноисрећно
детињство.Такође,идејајебиладасекодмладиходнајранијих
данаразвијаокренутосттехници,каоиљубавпремажелезнич
композивуисаобраћајууцелини.Иакосубилекраткогвека,дају
сликовитприказамбициознекултурнеиобразовнеполитикетога
доба,увидуупотребупропаганднемашинеријекаоподршкепро
јекту,апосебноувидуопштудруштвенулетаргијукојајенадвла
далачувањеикоришћењенаслеђа.Наиме,дидактичкафункција
пионирскихпругабила јеизузетнонаглашена,будућидасубиле
замишљенедаразвијајуетичкеврлине,вољузанесебичнирадза
заједницу,алиираднудисциплину.Додатно,радсепосебнобави
разлозиманастанка,анализомтрајања,тефакториманестанка
ПионирскежелезницеyКошутњакууБеограду.

Кључне речи: Пионирска пруга, дечја железница, Кошутњак,
образовање,наслеђе,заборав
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Опореклуфеноменадечјихжелезница1

Ораднимљудимаунашојземљиводисемногорачуна.Ипак,нај
вишебригеинајвишепажњепоклањасенајмлађима–децикојој

сеобезбеђујеудобанживот,срећноивеселодетињство.2

ПоокончањуДругогсветскограта,важнамисијановофор
миране југословенскедржаве јебилаизградњановогдру
штва,егалитарногдруштва.Санирањеврлоопипљивихпо
следицаратнихразарањапратиисистемскираднамења
њуколективнесвести,апосебансегменттогпроцесачини
бригаоТитовимпионирима.„Правилногајењеинеговање”
младихнараштајаусоцијализмууфокусу је,изнадсвега,
имало образовање. То ће рећи да је у послератном амби
јентусиромаштва,гладииболести,ваљалодецииспунити
слободновремеразличитимактивностима,каконебикре
нуластранпутицом,већпутемразвијања (социјалистичке)
свести.Натајначинсестваралодетепомерисоцијализма,
„башкаошто јесоцијализамобликованпомеричовека”.3
Пионир постаје симбол „етичког детета”4 и то ће бити
видљивоусвимсегментимаживотаиодрастања.

Натојлинијиразмишљањанастаћечитавнизамбициозних
пројеката.Некиодњихсу,попутПионирског градауКо
шутњаку,узделимичноизмењенунаменуопстали,доксу
другикакоументалној,такоиуфизичкојтопографијине
стали.5ЈедантакавпримерјестеидечјажелезницауБеогра
ду.Иаконазивможедазавара,асоциранаиграчкевозиће,
склапањепругаилипукутуристичкуатракцију,чињеница
једасерадионечемусасвимдругом–реч јеправојпру
зиускогколосека,накојојсувагонесалокомотивомвозила
деца.Другимречима,пионирскежелезницесупоседовале
свесегментеонихправих,великихжелезница,иосниване
сусавизијомдасеоднајранијихданаомладинаусмераваи

1 ИстраживањеобављеноуоквирупројектаТрадицијаитрансформаци
ја–историјсконаслеђеинационалниидентитетиуСрбијиу20веку(№
47019).

2 Janković, D. S. Pionirske železnice, u: 100 godina železnica Jugoslavije
1849–1949. Zbornik članaka povodom stogodišnjice železnica Jugoslavi
je, priredili Bogavac, B. i drugi (1951), Beograd: Redakcija štamparskog
preduzećajugoslovenskihželeznica,str.582.

3 Duda, I. (2015)Danaskadapostajempionir,djetinjstvo i ideologija jugo
slavenskogasocijalizma,Pula:BibliotekaCentrazakulturološkaipovijesna
istraživanjasocijalizma,str.61.

4 Исто,стр.42.
5 Поводом70годинаодпочеткаизградњеПионирскогградауБеограду,

реализован јевишегодишњирегионалнипројекатDissonant (CO)Spa
ces,узподршкуЕвропскекултурнефондације.Вишеинформацијаотом
пројектудоступнојенаwww.dissonantcospaces.blogspot.com.
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навикаванасамосталанрад,какобивременомстасалитако
дананајбољимогућиначинкористенародуидржави.

Наиме,иакојетобиловремеврлоскромнихматеријалних
могућности, све више се развијају активности којих није
билопрерата.Општиполетусвестиљудикоје једонело
ослобођење,омогућиојерелативнолакумобилизацијуљуд
стваињиховоукључивањеуразличитедруштвенокорисне
подухвате.Наравно,упоређењусаосталиминфраструктур
нимпројектима,изградњапионирскежелезниценијебила
претеранозахтевна,алијетакођеподразумевалаиупотребу
техникеивеликупосвећеностакцијаша.Мотивацијадржа
ведаиницираиподржиоваквеподухватевишејенегоја
сна,будућидајенатајначин,упракси,показивалаштасу
окосницеживотаусоцијалистичкомдруштву–одактивног
учешћаудобровољнимакцијама,прекоучењаисавладава
њаразличитихвештина,доразвијањамарљивостиупослу.6

Корене оваквих образовнозабавних модела проналазимо
уСовјетскомСавезу,гдејепрвадечјажелезницаотворена
1932.године,уПаркуГорки,уМоскви,7анедугозатимиу
Тбилисију,уГрузији1935.године.Чакдвадесетакихјеби
лоизграђенодоДругогсветскограта.Већинањихјебилау
регијамакојесуосвојилинацисти,тесусамимтимпретрпе
лезначајнаоштећења.Међутим,послератанесамодаћеих
обновити,већћеупериодунепосреднопослеослобођења
саградитибројненовежелезнице.Изворибележедаихвећ
1948.годинеима30,сапутноммрежомод55кмивозним
паркомод32локомотивеи118путничкихкола.8Поједини
истраживачинаводеименачак80железница.Паипак,пре
распадаСССРуфункцијијебилоокопедесетак,докихсада
натомпросторунемавишеод20.9Југославија,Мађарска,
Чешка,Словачка,Немачка,Пољска,Кина,Албанија,Бугар
скаиКубасамосунекеодземаљагдесеовапраксапроши
рила.Инесамопроширила,већиопстала.Такочакидан
данаснајвећадечјажелезницарадиуБудимпешти.Некада
познатакаоПионирска,зовесејошиЛинија7.Пругауског
колосека, чија је дужина око 11км, грађена је од 1948. до
1950.године,наиницијативуМађарскедржавнежелезнице.

6 Pleterski,M. (1984)Pionirskapruga,Kronika–časopis zaslovenskokra
jevno zgodovino 32,Ljubljana:ZalagaZgodovinskodruštvo zaSlovenijo,
Sekcijazakrajevnozgodovino,str.44.

7 У литератури се из непознатих разлога пренебрегава чињеница да
је уМоскви настала прва, већ се као број један увек наводи пруга у
Тбилисију.

8 Jankovic,D.S.нав.дело,стр.583.
9 Children’sRailwaysof theformerUSSR–PastandPresent,1.11.2016.,

http://www.dzdussr.ru/towns/indexeng.html.
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Поднадзоромодраслихжелезничара,децаод10до14годи
надобијајуразличитазадужења–одпродајекаратападо
мањесложенихпословаиздоменасаобраћаја.Ипак,зараз
ликуодњиховихпретходникаизпрошлогвека,ониданас
локомотиве не возе.Свих седам станица, које су значајни
рекреационицентриуМађарској,првобитносуносилеиме
накојасевезујузапионирскипокрет.Таименасупромење
на1990.године,асадасећањенатавременачувамузејна
једнојодстаница.10

Београдскапионирскапруга
„Космај–Јастребац”

На обронцима Кошутњака, у правцу истокзапад, године
1947.почелаједасеправипрвапионирскажелезницауна
шемрегиону.Најављујућињенуизградњу,овакојесаскупа
бригадирааприлаистегодинеизвештавала„Борба”:„Пруга
ћепролазитикрозживописнеисликовитепределепочевод
БановогбрдапрековрхаКошутњакаиКнежевцадогребе
наизнадКијева…Пиониримаизлетницимапружаћесеиз
њиховогвозадиванпогледнадалекуФрушкуГору,високи
Цер,СавуиАвалу…”11(слика1).

РаднуснагунаовојлокацијичинилајеомладинаЈугослави
је,усклопувеликихсавезнихраднихакција(СОРА),којесу
уФНРЈзапочеле1946.изградњомпругеБрчко–Бановићи
иодржавалесусеуконтинуитетудо1990. године.12Прва
у низу озбиљних градитељских активности почиње већ у

10Вишеинформацијана:Gyermekvasút,12.12.2016.,http://www.gyerme
kvasut.hu/.

11Jankovic,D.S.нав.дело,стр.582.
12Gorunović,G.(2014)UsmenaistorijaSFRJivirtuelnasećanjanaomladin

skeradneakcije,Етноантрополошкипроблеми,год.9св.1,str.51.

Слика1Парналокомотива99.4029наПионирскојпрузи;
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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мају,радовиманастаници„Космај”наБановомбрду,убли
зинитадашњегЖелезничкогфакултета.Уззградуграђену
устилужелезничкихобјеката,сапространомчекаоницом,
вестибиломислужбенимпросторијама,овапостајаимала
је три колосека и окретницу.Одатле се, завијајући на југ,
пругапелапролазећикрозстајалиште„Златар”,поредПио
нирскогграда,достанице„Сутјеска”.Уњојсурадилишеф
станице,отправниквозова,телеграфиста,благајник,скрет
ничар.Пруга једаљепролазилакрозстајалиште„Фрушка
Гора”инастављалапутизнадКнежевцаиРаковице.Завр
шаваласенапетомкилометрустаницом„Јастребац”,коју
јекрасиоинатпис:„Пионирскапругапрвикораккаствара
њудобрихстручњака.”Саовогместасупиониримоглида
посматрајуоноштојеновинар„Борбе”иописао:Дедиње,
Авалу,ЦериСаву.Овастаницаје,такође,ималатриколо
сека,алииложионицу,трианглзаокретањелокомотиваи
колосекезаизвлачење,којимсусеизвећпостојећестанице
„Раковица”извлачилелокомотивеиколазановупионирску
пругу.Вознипарковепругесачињавалесу3локомотивеи
двекомплетнепутничкегарнитуреод10кола.13Дакле,свака
однаведенихстаница,билајепонечемуспецифична.Тако
је„Јастребац”имаоложионицу,„Космај”окретницу,збир
на станица за нађене предмете била је „Сутјеска”, док се
дезинфекцијавагона такођеобављалана„Јастрепцу”.Све
активностимеђуњимабилесукоординисанетелефонском
илителеграфскомлинијом.

Пругајезавршенасрединомсептембраистегодине,14аиз
воринаводедајебилоприсутновишеод20.000људи.15Иа
којебеоградскапрвапочеладасегради,20данапрењеног
свечаноготварања,урадћебитипуштеназагребачка,ане
посреднопослеБеоградаједнудечјужелезницућедобити
иЉубљана.Многи градовиширомтадашњеземљеимаће
својепионирскежелезнице–Скопље,Сарајево,Крушевац,
Крагујевац,БитољиМарибор,абилесупланиране,премда
никадреализоване,иуБору,Нишу,НовомСаду16(слика2).

13Jankovic,D.S.нав.дело,стр.583.
14ОбјављеноуСлужбеномгласникуиз1947.године,настрани13,подна

зивомПредајаПионирскепругејавномсаобраћају.Каодатумсенаводи
21.септембар1947.

15Jankovic,D.S.нав.дело,стр.584.
16Исто,стр.582.
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Железничарнапионирскојпрузи
добарученик–добарпионир17

Пионирскажелезница,којаводиуПионирскиград,утоцарство
дечјемаште,тојебилалепауспаванка,лепадечјабајкасакојом
судецауспављиванаиваранаублискојпрошлостикоднас.Данас

товишенијебајка–топостајестварност.18

УУредбиоорганизацијиирадуПионирскихжелезницана
водиседасупионирскепругеваншколскеваспитнеуста
новекојеразвијајувољузарад,свестзараднудисциплину
иомогућавајуупознавањетехникекроззабавуиразоноду.
Међутим,докојемересутокреаторикултурнихиобразов
нихполитикаозбиљносхваталииколикосупажњепридава
липромоцијииафирмацијиовогподухвата,такођесеможе
веомалакоипрецизнопратитикрознаписеуштампитих
месеци.Горенаведенанајаваизградњепругеу„Борби”са
мојепрваунизурубриканатутему.Животирадбригадира
уКошутњаку,њиховеуобичајенедневнеактивностиописи
валесуидругерепортаже.Уњимасазнајемодајеомладина
раднеданестартовалаупола5ујутру,уззвуктрубе,адасу
после гимнастике и доручка тачно у 6 почињали да раде.
Радило седо12 сати,накончега јебиловремеручка.Од
13до15јебиоодмор,до18учењеукојемсу,каоиспомоћ,
учествовалиипрофесорисафакултета.Наконтога,следила
јебригаоздрављукрозфискултуру.Вечерому20часоваи
одласкомнаспавањеу21,бригадирисузавршавалинапор
нераднедане.Наовомместубило је ангажованочакпет

17НасловновинскогчланкаизПолитикеод19.IV1948.
18Овим речима је председникИНОа БеоградНинкоПетровић најавио

почеткарадованапионирскојпрузиумају1947.годинеуКошутњаку.
Према:Jankovic,D.S.нав.дело,стр.582.

Слика2ФотографијаПарнелокомотиве99.4029
којујеначиниоНебојшаБудисављевић,рођакЈованкеБроз;

власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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бригада:тристудентскеидвесредњошколске.Свакаодњих
јеималасвојлогор,асудећипописањимановинара,бора
вакуњиманајживљијебиоувече.19Репортажасасвечане
доделелегитимацијапиониримажелезничарима,уцентрал
номпавиљонуПионирскогграда,наводиутомтренуткуоко
400обученихпиониражелезничара.Томприликомозада
цимапионираговорила јеВераТобџић,апосебнупажњу,
усветлуданашњихразноразнихетничкихнетрпељивости,
свакако привлачи информација да је на крају свечаности
пионирскафолклорнагрупарумунскенационалнемањине
извеланеколикосвојихнационалнихигара.20

Какобипругапосталапионирскадржаваумалом,новин
скерубрикенајављујуидодатнеактивностикојимасебо
равакирадпиониранаовомместуобогаћујуиоплемењују.
„Дабисепионириштопријатнијеосећали,оспособљеноје
поредпругевећ11шумскихпавиљона, сала забиоскопи
зградакојаћемоћидапружи360креветазаодморпиони
римапослетрчањаииграња.”21Утомсмислусеублиској
будућностинајављујеиизградњапионирског града,каои
претварањеголфтеренауполигонезавежбуитакмичења
пионира(слика3).

На дан отварања београдске пруге, први се са пионирима
возиоМошаПијаде.УизјавиновинаруПолитике,онјета
дарекао:„Меније јакожаоштоијаданаснисампионир.

19Terzin,J.(14.VII1947)GradiseprvaPionirskaprugaunašojzemlji,20.
oktobar,str.5.

20Anonim,(19.04.1948)SvečanizborpioniraželezničarauPionirskomgra
du,Politika.

21Anonim,(1947)PočelepripremezaizgradnjuPionirskeprugekodBeogra
da,тачандатуминазивновинанепознат,документацијаЖелезничког
музејауБеограду.

Слика3Задатакпионираједадоброуче;
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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Дивнајестварпионирскажелезница.Нашинајмлађиина
овомпримеруизградњепионирскежелезницебеоградских
пиониравидеколикосенашадржавабринеоњима,колико
пажњеимпоклања,коликољубавиимапремадеци.Видео
самкакосурадосниизадовољнипионирисвојомжелезни
цомнаовомпрвомпутовању.Несумњамдаћеонијошвише
ијошбољеучитиуовојшколскојгодини.”22ЧланакуПо
литицизавршавасеанегдотомукојојјеглавнијунакнови
нар.Наиме, аутор текста,желећи дапроверипосвећеност
пионираангажованихужелезници,уповраткунамернони
јекупиокарту.„Шверцовање”ипакнијебилодозвољенои
узопаску„Жалимслучајдруже!”мораојенакрајудапла
тииказну.Оваква„суптилнапропаганда”којомсеујавно
стидодатнопотврђујеуспешностпројектадечјежелезнице
провејавауготовосвимчланцима.Додатноваљанагласити
даоживотупругенисуизвештавалисамобеоградскимеди
ји.Напротив,орегионалној сарадњииразмениискустава
омладинацаписаћесемногоусвимрепубликама.23

Поредсведочанставаизштампе,орадунапрузи,курсеви
макојисусвемутомепретходили,каоиполагањустручних
испитаидодатнимусавршавањимапионирауархивуЖеле
зничкогмузејапостојиидругабогатаграђа.Такосудоданас
осталасачуванаиупутствазараднажелезницама,наставни
плановиипрограми,саобраћајниприручници…Свеовеак
тивностисууглавномодржаваненаиницијативуиуреали
зацијиомладинскихорганизација.Изњиховихизвештајада
сезакључитидајематеријакојасенаобукамаизучавалаза
децубилапосебноинтересантна.Несамоштоимјетобио
првисусретсатехником,већјепосебнудражпредстављала
ичињеницадасуимповераванивеомаозбиљнизадаци,што
управљање саобраћајем свакако јесте. Кроз разне курсеве
уградовимагдепостојежелезнице,документацијабележи
дајепрошлооко2000пионира,којејепозавршеткушколе
чекалабудућностиу„правој”железници.

Програмнаставенакурсевимасадржаоје30лекција,каои
обукуизпознавањасаобраћајнихпрописа.Такосупиони
рисистематскисавладавалиградивоодосновнихпојмова–
врстапругаиколосека,врстараднихобавезанажелезни
цама,прекоизрачунавањазауставногпутапасведотипова
сигналанажелезници.Моралисудапознајуисаобраћајни
правилниксавишеод100чланова,потомдужностислужбе
ника,одредбеобезбедности,каоинизстручних,односно

22Jankovic,D.S.нав.дело,стр.584.
23Anonim.(11.jul1947)RadniheroizamomladinenapruziŠamac–Sarajevo,

PrvidanibeogradskihstudenatanaPruzi,„20.oktobar”.
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техничких ствари које се тичу правилног функционисања
железнице.24Методологијарадајебиласавременаиинси
стиралосенасвестраностиобразовања,пасутакопиони
ринабеоградскојжелезницибилиумогућностидамењају
улогеинатајначинпрођучитавпроцесраданажелезници
(слика4).

Као и свака права пруга, тако је и пионирска поседовала
Правилникрада.Уњемусе,каоциљизадатак,наводесле
деће ставке: да сешто више пионира упозна са радом на
железницама како би се допринело политехничком знању
пионира,дасеобезбедикадаркојићепозавршеткугимна
зијепохађатижелезничкеитехничкешколе,даслужизаза
бавуиразонодусвимпиониримакаодоказбригеистарања
народневластиопиониримаи,коначно,дапослужијачању
пионирскеорганизације.ОвајуводнидеоПравилниканам
јаснопоказујеколикојеширокосхватанутицајизначајпио
нирскепруге.Поредочекиванихнапоменаоправилимару
ковођења,поделипословаиодговорности,Правилникпред
виђакурсевеизборовенасвакатримесеца,алиидоделе
сведочанставаонимакојиуспешносавладају градиво.На
ведене програме додатне едукације реализују наставници,
пионирски руководилац и пионир представник групе.До
кументсеунаставкубавиправимаиобавезаманајмлађих
радника.Утомсмислу,свакипиониримаправададежураи
обављадужностислужбеникажелезничара,учествујеура
дустручнихкружока,учествујеузборовимаиизлетимаиза
својдобаррадбуденаграђен.Дабиутомеуспео,дужност
муједадоброучиинемаслабеоцене,дасавеснообавља

24Програмобучавањанакурсевимазапиониресаобраћајнотранспортне
службе.НезаведендокументупоседуЖелезничкогмузејауБеограду.

Слика4РедвожњезаПионирскупругуКосмај–Јастребац,
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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додељенедужностиида седвапута годишњеусавршава.
Каоиудругимупутствимазараднажелезници,иуПра
вилникуседајуинформацијеорадуинформативнихбироа
којируководестаничномбиблиотекомиштампом.Циљњи
ховогпостојањајенесамодајечитајужелезничари,већи
дапутницима–пиониримадајуобавештењаоглавнимза
дацимапионирскеорганизације, важнијимзадацимаидо
гађајимаунашојземљииванње.УПравилникусе,такође,
могупронаћиподациоознакамаиизгледууниформекоју
јепредвиђеноданосепионири,каоидетаљионаградамаи
казнама.Добропонашањеомогућавалојенајбољимодреди
маданосезаставе,данасвакатримесецадобијајукњиге,а
најбољимамеђуњимаданакрајусвакегодинеидунаизлет
утрајањуод67данаидапосетедругепионирскепругеу
региону.Каоказнесусепредвиђалиуглавномукори,алии
забраневршењажелезничкеделатности.25

УдокументацијиЖелезничкогмузејасемогунаћиипосту
пакоиздавањувознихисправа(односнокарата),доплатеу
возовима,потомначинпредајеприхода,обрачунаислично
(слика5).

Надлежниорганису,наравно,билизаинтересованидапрате
иконкретнеуспехеиреализацијуактивностикадајепруга
почеладаради.Тако,например,7.12.1948.године.Кадров
скисектор–ОдсекзашколствошаљезахтевГенералнојди
рекцијижелезницедасеприкупеподациопионирскимпру
гама,укојемдетаљно,у10тачака,наводикојаимјеврста
информацијапотребна.Крозодговоренапитања,очекива
лисудасазнају:детаљеоместугдејепругаизграђена,са

25Правилникорадунапионирскојпрузи.Незаведендокументупоседу
ЖелезничкогмузејауБеограду.

Слика5ЛегитимацијазаПионирскупругу,
власништвоЖелезничкогмузејауБеограду
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плановимаискицама;датумпочетка,завршеткаиотварања
пруге, са фотографијама; број и назив станица и стајали
шта; удаљеносту километрима;постоје ли важниобјекти
на прузи (мостови, тунели); потом информације о возном
парку;имајулидокументацијутипаупутстава,возногре
даитд.; затиминформације о руководству, одржанимкур
севима;бројпревезенихпутника;ажелелисудаимседо
ставеифотографије,цртежиисвеосталоштобимоглода
интересујеширујавност.26Наовајупит,дана18.12.1948,
Одсекзашколстводобијатраженечињеницеобеоградској
пионирској прузи.Извештај, између осталог, уз адекватне
скице,наводикакојепругаизграђенаунепосреднојблизи
ниБеограда.Каодатумсвечаноготварањанаводисе21.9.
1947,апосебнојеинтересантнодаудописустојидадату
мипочеткаизавршеткарадованисупознати.Удокументу
даљепишедапоседујутрилокомотивеиз1916.године.Од
додатне документације приложили су Упутство у случају
несреће,ПравилникорадуиИздавањевознихисправа,као
иименатренутногруководства.Такође,похвалилисуседа
суодржали15курсева,накојимасуоспособљена422пи
ониражелезничара.О великом интересовању грађана, ка
конаводеудопису,сведочиподатакдасупревезли123.499
путника.Свештоседостављауприлогу,подвлаче,„може
послужитикаопропагандаидапобудиширеинтересовање
јавности за нашуПионирскупругу па и за нашепионире
железничаре.”27

Крајмитаопионирскојпрузикао
малојпионирскојдржави

Пионирскежељезнице имале су вишеструку улогу у тадашњем
друштву. Осим идеолошких разлога, пионирске жељезнице гра
ђене су с основним циљем да дјеци пруже угодно и сретно дје
тињство.Другиважанциљбиоједа,кодомладинеоднајраније
младости,развијајусмисаоиљубавзажељезничкуслужбу,акао
такветребалесубитиприпремнешколезаодабирањекандидата
застручнежељезничкешколе.Онесутребалестворитимогућ
ностсвимпиониримадазабавомуприродистекнусмисаозатех
никуитехничкукултуру,односнотребалесупостатиковачница
новихвисококвалифициранихстручњаказапрометипривредуу
цјелини.Пионирскежељезницесу,осимтога, замишљенедаод
гојнодјелују:наразвијањеетичкихврлина,наразвијањевољеза

26Предмет:Пионирскепруге.Документ заведенподбројем29360од7.
12.1948.Кадровскисектор–одсекзашколство,Генералнадирекција
железница.

27Предмет:Пионирскепруге.Документзаведенподбројем53592од18.
12.1948.Кадровскисектор–одсекзашколство,Генералнадирекција
железница.
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несебичанрадзазаједницу,надруштвенууредностираднудисци
плинутенаправилноопхођењеујавномдруштвеномживоту.28

Почетниполетиуспехпионирскепруге,временомјепочео
даслабидокнакрајунијеиконачноутихнуо.Итонесамо
у Београду већ и у осталим градовима. Разлози за укида
њеконкретнонашегпримеранисуписменодокументовани,
али на основу анализе радаљубљанске пруге, можемо да
направимо аналогију.Интересовање посетилаца почело је
дапада,јерсепонудаисадржајитокомгодинанисумењала.
Образовањебудућихжелезничаранијебиодовољанразлог
зањенопстанак,јеримеђуњимајесвемањеактивнихђака.
ЕклатантанподатакједајеуЉубљанинапрвитечајтоком
1948.годинепримљеновишеод300пионира,нареднегоди
не40,а1951.наобукусусепријавиласамодвапионира.Од
септембра до децембра 1948. превезло се 49.830путника,
следећегодинебројјепаона46.240,1950.возилосе24.639
особа, а до 31. августа 1951. пруга је имала само 16.269
посетилаца.Дакле, приходи од вожње су драстичнопали,
а трошковииулагањаутекућеодржавањепругеивозног
паркасенисусмањивали.29

СпоразумизмеђуДирекцијежелезницеБеоградиНародног
одбораградаБеограда(Саветазапросвету)начињенје19.
априла1951.године,потписанје15.мајааступиојенасна
гу20.јуна,кадајеПионирскапругапрешлаунадлежност
града,причемусеДирекцијаобавезаладаћеидаљеоба
вљатитехничкуистручнуконтролуопремеиускладуса
могућностима Пионирску пругу снабдевати свим потреб
нимпогонскимиосталимматеријалима.Убрзопотом,по
слесвеганеколикогодинарада,пионирскажелезница,она
когласнопропагиранаустарту,парадоксално,престала је
даживиготовоупотпунојтишини.

Закључак
Мојагенерацијајеодраслаузобавезнуужинуушколи.Узмлекоили
чајследовалојепарчехлебасамармеладомилижутимамеричким
сиром.АједанпутсустиглевеликеамеричкеУНРРАконзервеса
тим сиром или биљноммашћу које смо добили да носимо кући.
Менијезапалатаодвратнасмеса,алијемамајошдугокористила
тупразнукутију.Највећеуживањејебиоизлетдоданаспотпуно
уништеногПионирскогграда.Тамојебилапионирскажелезница
са малим вагонима и локомотивом, станицом и отправником
возова.Толикосамтоволеладапредесетакгодинанисамодолела

28Изсажеткакњиге:Lajnert,S.(2008)PionirskeželjezniceuZagrebu(1947.
1964.),izvori,Zagreb:Klubljubiteljaželjeznice.

29Pleterski,M.нав,дело,стр.54.
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дасесамалимИндијкамапровозамусличнојуЖелезничкоммузеју
уЊуДелхију!30

КадауGoogleпретраживачупокушатедасеинформишете
оПионирскојжелезнициуБеограду,апресвегаоњеномиз
гледу,првонаштасенаилазисуфотографијеизмагазинаLi
fe!Чињеницадајеамеричкипрвобитнонедељник,акасни
јемесечник,којијеисампрестаодапостоји2000.године,
показаовећеинтересовањазанашенаслеђеоднассамихје
вишенегоиндикативнауконтекстулокалнедруштвене(не)
бригезабаштину(слика6).

Јавни простор је највидљивији ресурс које једна заједни
цаимаинапримерууправљањањимкаојавномсвојином,
огледајусеипитањаправичностиудруштву,демократич
ностиуодлучивањуоразличитималтернативамабудућно
сти заједницеиразумевањеконцептаопштегдобра.31Ако
погледамостањеТопчидераиКошутњакаутомправцу,не
добијамо охрабрујућу слику. Наиме, локација на којој се
правила пионирска пруга је подручје испуњено великим
бројемзначајнихисторијскихместаиспоменикаизбогате
ближеидаљепрошлости.Међутим,њиховочувањеусећа
њуилиinsituдалекојеодзадовољавајућег,истимувези
Пионирскапругајесамоједанодбројнихсличнихпримера.
Вероватнонајзначајнијеисторијскоместотакођенеславне
судбинеуКошутњакујеместоубиствакнезаМихајлаОбре
новића, 10. јуна (по црквеном календару 29. маја) 1868.

30TrgovčevićMitrović,Lj.28.03.2015.,18.07.2017;http://www.danas.rs/
dodaci/nedelja/kuga_nad_kugama_zarazila_je_ceo_prostor.26.html?news_
id=299509&action=print

31PajovićvonReenen,J.(jesen2015)Koikakoraspolažejavnimprostorom?,
Manek,Magazinnezavisnekulture,broj4,str.8.

Слика6ИлустрацијаизмагазинеLife,доступнонаИнтернету.
ПреузетоизбазеЖелезничкогмузејауБеограду
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године.Наведимо,додатно,уширојјавностипрактичноне
познатадваспоменикаиз1916.годинепосвећенавојницима
погинулимуПрвомсветскомрату,којејеподигаонемачки
генералфонМакензен,једанаустроугарским,адругисрп
скимјунацима.Потом,насамомулазууКошутњакизправ
цаТопчидерапослеподвожњака,чеканасоштећеноспомен
обележјенаместукрвавогсукобабеоградскихстуденатаи
полиције8.септембра1940.године.

Некадаловиште,КошутњакјепреДругогсветскогратапла
нирандапостанецентарзаскискокове,алиниоваамбици
ознаидејанијеопстала.Збогнеодговарајућихклиматских
услова и недовољног интересовања, она никад није кори
шћена,атокомДругогсветскогратајеиуништена.Међу
тим,1953.годинескакаоницајеобновљена,даби26.фебру
ара1956.нањојбилоодржанопрвоипоследњебеоградско
такмичењеускијашкимскоковима,накомејеприсуствова
ловишеоддвехиљадегледалаца.32

Просторна културноисторијска целина Топчидер, захва
љујући свом великом значају и богатомнаслеђу, утврђена
језакултурнодоброодизузетногзначајазаРепубликуСр
бију1987.године.КадајеречоКошутњаку,односвласти,
али и грађана према овој целини био је врло променљив.
Одобожавањау19.веку,прекозаборављања,падоуништа
вања и претварања у дивље депоније разноразног отпада.
УАрхивуБеограданалазеседокументикојисведочедаје
још1929.годинеградпочеодаиздвајаодређенасредстваза
одржавањеКошутњака.Паипак,тек јеуаприлу2014.го
динеусвојеноРешењеопроглашењузаштићеногподручја
„ШумаКошутњак”.Оводобропроглашено језаштићеним
подручјем„само”каоспоменикприроде,ачињеницаједа
јенањеговојтериторијибилојошмноготогаштојемогло,
моралоиливаљалодасезаштити.

Услучајупионирскепругеми,заправо,немамонедоумица
какоседогодилодасеготовопреконоћиугасиједнаовако
амбициознаобразовнавизија–одговорнатојејасан.Она,
нажалост, није постала неодржив мегаломански пројекат,
она јетоодсамогпочеткабила.Овде је,међутим, главно
питањекако јепионирскапругаизмакладруштвеномста
рању,односнозаштосмодозволилидасеготовосвакосе
ћањенатувизијузатре?Кадајепионирскапругапрестала
да буде пионирска држава умалом, те да ли је нестајање
њеног наслеђа постало показатељ друштвеног посртања?
Наиме,оддечјежелезницеуБеоградуданассуосталиједва

32DanuBeogradu.1.4.2018.http://www.danubeogradu.rs/beogradsrbija/.
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видљивитраговиупростору,скромнинаписиудвекњиге33,
релативно систематизована грађа уЖелезничкоммузеју у
Београду34.Нематаблесаознакомгдесеонапростирала,а
чакиобјектекојису јекрасилипратинекиусуд.Станица
„Сутјеска” је, уз бројне реконструкције, постала ресторан
Аца Деветка, „Космај” је срушен, а трагови Јастрепца се
могуназретиисподгомиледоградња.

Светлу тачку у случају пионирске пруге чине сећања на
њуупреписциљубитељажелезниценаспецијализованим
форумиманаИнтернету.Ипремдатоникаконебисмеода
будејединиметодпамћењаовогпростора,тренутниоднос
преманеговањунаслеђапионирскепруге(као,уосталом,и
премадругимзначајнимпросторнимреперимауоколини)
наснажалостуверавадаћејошнековреметакоостати.
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Abstract

Inspired by the experience of the Soviet Union in the aftermath of
WorldWarII,manycitiesofformerYugoslaviacreatedthesocalled
children’s railways. These pioneer railways playedmultiple roles in
thesocietyatthattime.Apartfromthefactthattheirconstructionwas
ideologicallymotivated,anotherpurposeofthepioneerrailwaysinthe
postwarperiodwastoprovideahappychildhoodtochildren.Also,the
ideawasfortheyoungpeopletodeveloptheirorientationtotechnical
professionsfromtheearlydays,aswellasadmirationandrespectfor
the railroad professions and traffic engineering in general.Although
theydidnotlastforlong,analysisofthechildren’srailwayscangiveus
apicturesqueinsightintotheambitiousculturalandeducationalpolicies
ofthattime,theuseofpropagandamachinerytosupporttheproject,
andinparticular,itshowsgeneralsociallethargythathasovercomethe
preservationanduseofheritage.Specifically,theeducationalfunction
of the pioneer railwayswas extremely emphasized, since theywere
intendedtodevelopethicalvalues,thewillforunselfishworkforthe
community,andworkdiscipline.Thispaperparticularlycase studies
thereasonsandoriginsofestablishment, thedurationandthefactors
forthedisappearanceofthePioneerRailwayinKošutnjak,Belgrade.
Incaseofthisparticularrailway,weactuallydonothaveanydoubtsas
tohowsuchanambitiouseducationalvisionhappenedtobeoverturned
overnight–theanswertothatisclear.Unfortunately,itdidnotbecome
an unsustainablemegalomaniacal project over time: it was like that
from the very beginning.Also, themain question remains:Whydid
weallowlackofwidersocialcareorinotherwords,howdidwelose

almosteverymemoryofthiseducationalvision?

Keywords:pioneerrailway,children’srailway,Košutnjak,education,
heritage,livinginoblivion


