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Debela prašina pokriva dokumente koji govore o osječkim Crno-bijelima. Može se reći 
kako je najveći klub u gradu u prilično dugom razdoblju – od dva i pol desetljeća – 
danas, nažalost, zaboravljen.

Prvi sam se put susreo sa Slavijom prelistavajući knjigu o povijesti nogometa još prije 
Domovinskog rata. U “Zlatnoj knjizi nogometa” našao sam tablice prijeratnog 
prvenstva u kojima je pisalo i “Slavija (O)”, ali nitko mi tada nije bio u stanju reći bilo 
što o tom zaboravljenom klubu. Pokušavao sam pronaći više podataka i poveznicu s 
NK Osijekom, ali to je tada bilo nemoguće. Poslije su se na internetu ipak mogli 
pronaći podaci o prvenstvima između dva svjetska rata i neke su nove informacije, a 
zatim i fotografije, ipak isplivale. Ipak, i nadalje se o Slaviji nije puno znalo. Kao da taj 
klub nije nikoga zanimao više od 80 godina. Istražujući za knjigu “Život na Gradskom 
vrtu” krenuo sam s osnivanjem NK Osijeka, koji je (kako sam otkrio) neraskidivo 
povezan sa SK Slavijom. Na kraju je najzanimljiviji dio istraživanja bio vezan upravo uz 
Slaviju, pa sam pretraživao i godine s početka dvadesetog stoljeća. 

Kako su novi materijali prelazili format knjige “Život na Gradskom vrtu”, odlučio sam 
kreirati novi projekt, “Tempo, Slavija!”, i rezultat je pred vama.

Još jedan razlog za ovu knjigu jest i preskakanje i zanemarivanje Osijeka i Slavonije u 
svim značajnijim knjigama koje govore o povijesti nogometa u Hrvatskoj, posebno u 
razdoblju od početka dvadesetog stoljeća sve do Drugoga svjetskog rata. Osijek se 
spominje rijetko, bez ulaženja u dubinu, što ću pokušati popraviti u ovoj knjizi 
povezujući i povijesni kontekst te prilike u gradu i regiji s nogometom. Upravo 
povezujući povijest grada, regije i države s najvažnijom sporednom stvari na svijetu 
pokušat ću izbjeći zamku nabrajanja činjenica, u koju često upadaju knjige ovakve 
tematike.


Imena, tj. prezimena igrača često su različito pisana kako je prolazilo vrijeme. U knjizi 
sam ih donosio kako je pisano u tadašnjem tisku, jer su mnoga imena s vremenom 
slavenizirana, pa je npr. Josip Rafaj prvo bio Raffay, a poslije Rafaj, Cvetković se 
spominje i kao Cvjetković, predsjednik kluba Semenoff i kao Semenov, braća Flamm 
su prvo Flam, a poslije Flamm, Rudolf Chmelicek pisan je kao Šmeliček i 
Schmelitschek. Slično je i s imenom igrališta Slavije, koje je do 1926. Ambrozijevo, 
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poslije Tomislavovo zbog novog imena perivoja, potom igralište Slavija-Građanski, a 
krajem 30-ih igralište “Kraj Drave”.

Broj gledatelja na utakmicama u tisku je davan odoka i tako prenesen, osim ako nisam 
naišao na točnu informaciju o broju plaćenih ulaznica iz blagajničkih izvještaja. Često 
sam navodio oba broja zbog jednostavnog razloga: nisu svi na stadionu platili 
ulaznicu, pa je nekada aproksimacija točnija…


Knjiga je pisana kronološki, neke su tematske cjeline razdvojene zato što su se 
pojedini događaji “ubacili” u međuprostor.


Odnos osječke historiografije prema Slaviji je, blago rečeno, čudan. Primjer je knjiga 
“Od suvremenog do turskog Osijeka”, možda i najsveobuhvatnije djelo o povijesti 
grada, koja lijepo pokriva period između dva rata. U poglavlju o sportu spominju se 
Građanski i Sloga te osnivanje ostalih klubova, ali bez Slavije i spomena o nastupima 
tog kluba u državnoj ligi.

Općenito, Slavija je doživljavana kao “nehrvatski” klub, o čemu nema dokaza, a to 
nema ni ikakvog smisla ako znamo kako je baš Slavija bila “miljenica” Hrvatskog lista 
(nastao kao list Hrvatske zajednice) sve do kraja 30-ih. Ravnatelj Hrvatskog lista bio je 
predsjednik kluba Josip Hartl. Također, većinu igrača u svim generacijama Slavije 
uvijek su činili upravo Hrvati. To je još jedan primjer “legendi” i netočnosti koje su i 
kasnije opterećivale osječki sport, posebno nogomet i NK Osijek. Slaviji kao da je 
zalijepljena stigma protiv koje nije bilo glasa, bar dosad. Ova je knjiga, između ostalog, 
i pokušaj ispravka tih netočnosti.

Slavijina arhiva nije sačuvana, u Državnom arhivu u Osijeku nalaze se samo ostaci 
ostataka slavijaških zapisa, koji su vjerojatno namjerno nestali u NDH ili FNRJ/SFRJ.

Moram spomenuti kako je u posljednjih 20-ak godina u djelima Dragutina Keržea 
Slavija stavljena na svoje mjesto i točno su preneseni njezini uspjesi.


Sve komentare, ispravke ili nove informacije možete poslati na mail: 
bijeloplavi@gmail.com. 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