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Збирка Љубомира Марића
Збирка фотографија Архива Југославије под бројем 820 носи назив по
Љубомиру Марићу, генералу, министру војске, учеснику Првог светског рата, професору и војном писцу.
Марић је рођен 29. јануара 1878, у земљорадничкој породици, у селу
Галовић код Косјерића.1 Ваљевску гимназију завршио је 1897. када ступа на
Војну академију као питомац 30. класе. У наредним годинама служећи у пешадији и артиљерији, од пешадијског потпоручника (1899), капетана
(1905), генералштабног официра (1909), дошао је до начелника штаба Моравске дивизијске области (1910).2
Усавршавао се у Орлеану при француској војсци до почетка Балканских
ратова. Доласком на ратиште прво је био помоћник начелника штаба Моравске дивизије другог позива, а од средине 1913. постаје начелник штаба.
Ослобођењем јужних крајева постао је начелник Брегалничке дивизијске области и на том важном положају затекао га је Први светски рат. Заједно
са овом дивизијом истакао се у одбрани земље и у борбама на Качанику. Доласком југословенске војске на Крф, Марић је премештен у Врховну команду. На томе положају, као пуковник (1915), остао је до почетка офанзиве
1918, када је постављен за начелника штаба Дринске дивизије. Са овом дивизијом учествовао је у пробоју Солунског фронта и међу првима ушао у Велес.
После Првог светског рата, након уједињења и стварања Краљевине
СХС, био је на челу Корушког одреда уз границу са Аустријом. Затим је
био начелник Генералштаба Друге армијске области (1920), начелник оперативног одељења Главног генералштаба (1923). Као армијски генерал
1930. постављен је за команданта Четврте армијске области у Загребу, а
1935. за начелника Главног генералштаба.
У влади Милана Стојадиновића био је министар Војске и морнарице
Краљевине Југославије (8. март 1936 – 25. август 1938). Пензионисан је
(1939), убрзо после одласка са те дужности.
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Поред војничких дужности, Марић је био врсан педагог и војни писац.
Предавао је географију на Нижој школи војне академије (1919) и стратегију
на Вишој школи војне академије (1923).
Из војне теорије објавио је Стратегију (1925), Из мог командовања
Корушким одредом (1927), Основи стратегије (1928), Брегалничка дивизија
првог позива у рату 1915–1916. године (1931).3
У листу Ратник објавио је велики број стручних чланака, расправа и
критика из области војне вештине4.
„Рат постоји од памтивека, од постанка човека, и по мишљењу многих писаца, постојаће докле год буде људи на земљи...
И заиста, докле год појединци, па и читави народи буду жудили за земаљским благом, докле се буду патили да своме потомству осигурају простор за развијање, славу и величину; докле, предвођени великим духовима,
прешав уске границе потреба свакидашњег живота, буду тежили да
остваре политичке и културне идеале, дотле ће бити и ратова. Тек са нестанком човечанства нестаће и ратова на земљи, јер као што је рекао филозоф Лајбниц, само је на гробљу вечити мир.“5
После богате и бурне војничке каријере Марић је свој вечни мир нашао 11. августа 1960. у Београду. 6
Као и професионални, војска му је обележила и приватни живот. Године 1906. оженио се Љубицом, ћерком генерала Павла Бошковића. Имали
су петоро деце. Син Александар је био питомац 57. класе и после рата је радио као инжењер. Ћерка Радмила се удала за капетана I класе Драгутина С.
Мишковића, а Вера за пешадијског поручника Виктора А. Баћа.7
Марија Баћ, унука генерала Марића, ову драгоцену збирку која броји 298
фотографија поклонила је Архиву Југославије крајем 1950-их година. Фотографије прате његов професионални живот од 1916. до 1938. године, са посебним
акцентом на период када је био министар Војске и морнарице КЈ.
Фотографије приказују Марића на војним маневрима на Купи, у Румунији и Чехословачкој; приликом посета морнарици, артиљерији; на војним
парадама у Београду, Загребу, свечаностима у Скопљу и Куманову поводом
25 година ослобођења Јужне Србије; са отварања Војног музеја у Београду,
Ваздухопловне изложбе на Београдском сајмишту; приликом посета сајму у
Београду и Загребу. Посебно су занимљиве фотографије са откривања споменика краљевима Петру I Карађорђевићу и Александру I Карађорђевићу у
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Паризу; са састанака Мале антанте у Београду; приликом посета Крфу, земљама Мале антанте и Балканског савеза.
Мањи број фотографија су из Првог светског рата, са Кајмакчалана, са
регентом Александром Карађорђевићем, војводама и генералима на положају, са дефилеа војске код Беле куле у Солуну.
На фотографијама се налазе многи државници, политичари и истакнуте личности тог времена: маршал Франш д’ Епере, председник владе Чехословачке Едуард Бенеш, председник Чехословачке Томаш Масарик, председник Француске Лебрен, председник француске владе Деладје, краљ
Александар I Карађорђевић, кнез Павле Карађорђевић, председник турске
владе Исмет Инени, министар спољних послова Турске Ружди Арас, председник бугарске владе Кјосеиванов, француски посланик Роберт де Дампре,
енглески посланик сер Роналд Кемпбел, бугарски министар војске генерал
Даскалов, Милан Стојадиновић, Мехмед Спахо, Драгиша Цветковић, Антон
Корошец, Божидар Пурић, Станислав Винавер, Иво Андрић, генерали Бошко Терзић, Душан Симовић, Војин Чолак Антић, Милан Ж. Милановић,
Милан Недић, Војислав Томић и други.

158

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2009

Генерал Марић на положају

Љубомир Марић у свечаној униформи

Престолонаследник Александар Карађорђевић,
са генералима Терзићем и Мишићем
на Солунском фронту

Војник са петлом. „Мој посилни игра се
са певцем који је се на Крфу извео и кога
смо очували и сад увелико пева“.

„Транспортовање болесних, шума
у Габровцу, где сам ту са четом“
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Генерал Марић са артиљерцима, 1932.

Обилазак хидробазе у Ђеновићима,
7. јул 1930.

Полагање венца на споменик Незнаном
јунаку у Паризу, 1935.

159

Кнез Павле Карађорђевић, Милан
Стојадиновић, Љубомир Марић и страни
војни аташеи, маневри на Купи 1937.

На маневрима у Румунији

На маневрима у Чехословачкој
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Дочек кнеза Павла у Скопљу, пред
свечаност у Куманову поводом 25 година
ослобођења Јужне Србије, 1937.

Ваздухопловна изложба на Београдском
сајмишту, 1938.

Милан Стојадиновић, председник владе КЈ,
на војном аеродрому у Земуну

На отварању Војног музеја у Београду, 1936.

Полагање венца на споменик Незнаном
јунаку на Авали, приликом посете Едварда
Бенеша, председника Чехословачке,
5–6. април 1937.

Посета Франша д’Епереа
Краљевини Југославији
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Генерал Марић, министар војске КЈ
са Томашом Масариком, првим
председником Чехословачке

Маршал Франш Д’Епере на откривању
споменика Петру I и Александру I
Карађорђевићу, Париз, 9. октобар 1936.

Генерал Марић прима француски орден
Легије части, 1935.

Роналд Кембел, енглески амбасадор у КЈ, са
М. Стојадиновићем и генералом Марићем

Инени, председник турске владе и министар
спољних послова Арас у посети Индустрији
аеромотора у Раковици, 1937.

Пријем министара иностраних послова
Чехословачке и Румуније, Крофта и
Антонескуа, поводом састанка Сталног
савета Мале антанте у Београду, 1937.

