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Сажетак
Представљена је биографија великог спортисте др Милутина
Ивковића. Био је дугогодишњи члан предратног, београдског, елитног
фудбалског клуба „Југославија“, од 1922. до 1930. године. За државни тим
заиграо је 1925, и до 1934. године одиграо је 39 утакмица, 18 пута као
капитен репрезентације. Као учесник Првог светског првенства у фудбалу, одржаног у главном граду Уругваја, Монтевидеу, 1930. године вратио
се са освојеном бронзаном медаљом. По мишљењу многих стручњака,
био је један од најбољих фудбалских бекова свих времена који су играли
на овим просторима. Лекар по позиву, а патриота по опредељењу, трагично је завршио свој живот у логору на Бањици, где је, због сарадње са
комунистима, стрељан 25. маја 1943. године.
Увод
Проучавањем историје фудбала на овим просторима, може се запазити да је један од најзанимљивијих и уједно најуспешнијих периода,
био период између два рата. За то је сигурно великим делом заслужан и
др Милутин Ивковић, чији је живот нераскидиво везан за овај спорт.
Чињеница да је био врхунски спортиста са једне и лекар специјалиста са
друге стране, подстакла је ауторе да овај рад, управо посвете животу и
раду Др Милутина Ивковића..
Детињство
Милутин Ивковић, у београдској предратној чаршији познатији
као Милутинац, рођен је 3. марта 1906. године у Београду. Његов отац
Јован Ивковић, био је официр краљеве војске, а мајка Мила, најстарија
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ћерка славног војводе Радомира Путника. Најраније детињство провео
је у Нишу и Крагујевцу, градовима у којима је службовао његов отац, уз
три сестре и два млађа брата.
Породица није била тако имућна због раног пензионисања пуковника Јована Ивковића. Иако носилац Карађорђеве звезде и Легије части,
због извесних неслагања са краљем Александром, отац Јован је пензионисан 1921. године, у 45. години живота. Да би прехранио многобројну
породицу и ишколовао своју децу, био је принуђен да ради као чиновник
у Савезу српских земљорадничких задруга.
Милутин Ивковић је од почетка показивао особине и ментално и
физички врло здравог детета. Важио је за вредног и радног дечака који
се врло рано ухватио у коштац са животом и породичним проблемима.
Био је велика помоћ родитељима; био је предводник млађе браће и
сестара. Правдољубивост и поноситост му је од почетка била једна од
главних особина. Васпитаван је у родољубивој породици, тако да је већ
током Првог светског рата, иако мали, пружао отпор непријатељу на свој
начин. На часу певања, када је морала да се пева аустроугарска химна,
демонстративно је певао химну „Боже правде“ и бивао због тога кажњен.
За време окупације, учествовао је са друговима у скидању телеграфских
и електричних жица у улици Милоша Великог. На крају рата 1918. године, одушевљен победом, самоиницијативно је повео млађу браћу, од
девет и шест година, у сусрет ослободиоцима Београда и са њима ушао у
град. Имао је тада само дванаест година [1].

Милутинац – фудбалер и лекар
Почео је да игра фудбал веома рано, одмах по завршетку рата. Први
клуб му је био малени „Обилић“, а нешто касније, 1920. године је заиграо у
подмлатку „Југославије“. После само две године, у својој 16. години, као
изузетно талентован и физички спреман прелази у први тим и игра своју
прву утакмицу 19. новембра 1922. Заузимао је позицију левог или десног
бека и није је напуштао до краја своје фудбалске каријере. Са овим тимом,
1924. и 1925. године, оба пута у Загребу, осваја титулу првака државе. За
прву селекцију „Југославије“ одиграо је 233 утакмице, а за репрезентацију
града Београда 42. Био је стуб одбране и носилац тима [2–9].
На терену је био прави спортиста, борио се до задњих атома снаге,
али уз пуно уважавање својих противника. Био је прек само када је изазван, праведан али никада груб. Први је на терену извео ударац „маказице“. Могао је сам да задржи читаву противничку навалу, па отуда и надимак „државна кочница број један“ и епитет „једног од најбољих бекова
свих времена“. Колико је био физички спреман и јак, говори и следећа
анегдота. Током гостовања са својим тимом у Зрењанину, на градском
тргу, присуствовали су великој рвачкој ревији једне професионалне
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трупе. Главна атракција је био известан црнац, шампион међу њима, и
нудили су богату премију ономе ко га победи. На изненађење свих,
Милутинац се без оклевања ухватио у коштац са њим и победио, а премију му великодушно поклонио [1].
За све то време није запостављао своје школовање. Успешно је завршио гимназију, а 1925. године уписао Медицински факултет у Београду.
Први семестар завршава у Бечу и баш ту добија понуду од фудбалске
репрезентације Југославије да ступи у њихове редове. Дебитовао је у
утакмици против Чехословачке, 28. октобра 1925. године. 39 пута је обукао државни дрес, а од тога 18 пута на руци носио капитенску траку [2–9].
И током студија наставља да игра у тиму „Југославија“ све до 1930.
године. Тада, због извесних несугласица са руководством, напушта свој
дугогодишњи клуб и прелази у „Соко“. („Соко“ нешто касније мења назив
у БАСК). Иако је имао доста понуда за прелазак у шампионске клубове,
прво од конкурентског БСК-а, а потом и од стране загребачких клубова
„Грађански“, „Конкордија“ и ХАШК, бира осредњи београдски тим, сматрајући да није поштено према свом бившем клубу да појача тим њихових главних конкурената.
Најзначајније утакмице у његовој фудбалској каријери биле су
одигране на Првом светском фудбалском првенству у Уругвају 1930.
године. Био је један од двадесеторице величанствених који су донели
својој земљи бронзану медаљу и уписали се златним словима у историју
нашег фудбала. Тада је одиграо и утакмицу свог живота против Бразила,
који је поред Уругваја и Аргентине, важио за великог фаворита.
Професор др Михајло Андрејевић, вођа пута нашег тима, много касније
је записао: „Мислим да никада више у мом спортском животу нисам
видео тако успешну одбрану, као што је била ова наша у Монтевидеу у
игри са Бразилцима, иако сам и до тада, а и касније гледао многе наше
добре утакмице и у нашој земљи и иностранству. Доминација бразилских играча на овој утакмици била је велика, али је био велики и величанствен отпор наше одбране“ [8].
Месец дана после повратка из Монтевидеа, 1. октобра 1930. године,
венчао се у Новом Саду са Елом Попс, двадесетједногодишњом студенткињом права, ћерком угледног београдског адвоката Фридриха Попса.
Била је нежна, лепа и веома образована млада жена, говорила је три
страна језика и перфектно свирала клавир [1].
Следећег лета, 2. јула 1931. године дипломирао је на медицинском
факултету и одмах отишао на одслужење војног рока, прво у Главну војну
болницу у Београду, а затим у Црни луг, у Словенију. Те године му се
родила кћи Гордана, а три године касније и друга, Мирјана. По повратку
из војске и обављеном лекарском стажу, отвара приватну ординацију у
Добрачиној улици, а нешто касније, по завршеној специјализацији из
дерматовенерологије и специјалистичку амбуланту на другом спрату
робне куће „Та-Та“ на углу Кнез Михалове и Обилићевог венца.
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Последњу утакмицу за репрезентацију Југославије, 39. по реду,
играо је 16. децембра 1934. године у Паризу, против репрезентације
Француске. Интересантан је податак да је за све време играња у репрезентацији постигао само два гола и то два аутогола [2–9].
Наставио је да играо за БАСК све до 1938. године, када је због породичне трагедије дефинитивно престао са активним бављењем спортом.
Супруга Ела умире од туберкулозе и он остаје сам са две девојчице. Једна
је имала седам, а друга само четири године. Од велике помоћи у подизању деце била је његова мајка Мила, која је доживела дубоку старост
(умрла је 1975. године).

Милутинац – левичар и патриота
Одувек је био симпатизер комунистичког покрета. Први сусрет са
Комунистичком партијом Југославије (КПЈ) имао је при потписивању
резолуције о бојкоту Олимпијских игара у Берлину, која је објављена у
листу Политика 5. априла 1936. године [10].
Резолуцију је потписало преко сто спортиста, а име Милутина
Ивковића, било је на четвртом месту. Две године касније, постаје главни
и одговорни уредник листа „Младост“, гласила Савеза комунистичке
омладине Југославије (СКОЈ). У њему пише чланке везане за спорт и
спортску проблематику. Његово оштро перо критикује појаву професионализма и политизације спорта, тако да се многи чланци могу односити и на данашње време. Иако је био главни и одговорни уредник, уређивањем часописа бавили су се углавном други. Међутим, било је важно да
човек његовог угледа и популарности, некомпромитован код полиције
буде на челу листа. После издатих осам бројева, јуна 1939. године, лист
„Младост“ ипак бива забрањен.
У марту 1941. године, као поручник резервног састава југословенске
војске, бива позван на војну вежбу у околину Лесковца. Са терена пише
сваки дан својим ћеркама нежна писма, пуна бриге и савета за њихово
здравље и правилан развој. По повратку са војне вежбе, у већ окупираном Београду интензивира своју сарадњу са КПЈ. Преко илегалца Боре
Ромића, који је био веза са комитетом, обавештава их о значајним
догађајима и људима у окупираном Београду. Од пацијената и својих
клупских познаника који су били у блиској вези са Специјалном полицијом сазнаје значајне информације. У кругу својих пријатеља сакупља
прилоге за народну помоћ. Међутим, ове активности нису остале незапажене од стране Специјалне полиције.
Наиме, још пре шестоаприлског рата, у седишту Гестапоа у Берлину,
сачињена је по абецеди потерница са именима људи против којих је требало предузети мере после окупације Југославије. На 66. страни те потернице налазило се и име Милутина Ивковића. Немачка полиција је
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потпуно била обавештена о свим његовим предратним левичарским
активностима и сугерисала је београдској полицији да га одмах стави
под присмотру. У архивама Гестапоа и Специјалне полиције после рата
пронађени су сви извештаји о кретању и активностима, привођењима и
саслушањима, као и претресима ординације, које су писали агенти задужени за Милутинца. Знао је и сам да га прате, али на предлоге комуниста
да га склоне и преведу у неки од партизанских одреда, одговарао је негативно. Није желео да напусти Београд и своје девојчице.
После капитулације Италије, Ромеловог пораза у Африци, напредовања савезничких снага, све снажнијег партизанског покрета у
Југославији, 1943. године, Хитлерова политика одмазде постаје још агресивнија. У тој бесомучној нацистичкој хајци и чистки позадине, поред
стотине родољуба страдао је и Милутинац. У својој архиви, педантни
Немци и о овоме су оставили прецизне, хронолошки сложене извештаје.
7. маја 1943. године СС подофицир Фишер предлаже Ивковићеву егзекуцију, 18. маја даје своју сагласност шеф реферата Гестапоа Карл Дитгес.
24. маја у 23 часа и 45 минута Милутин Ивковић је ухапшен, а у логор на
Бањицу доведен у поноћ. У 10 минута после поноћи, попуњен је логорски
формулар, а шест часова касније 25. маја Милутинац је стрељан [1,2,11].
Логораш, очевидац његовог одвођења на губилиште, Драгослав
Ракоњац, описао је последње тренутке др Милутина Ивковића.
Приликом увођења у камион, руку везаних жицом, полуодевен, приликом проласка поред омраженог шефа београдске полиције Вујковића,
пљунуо га је у лице и босом ногом снажно ударио у стомак [1]. То је био
последњи шут славног фудбалера. Плашећи се реакције београдске јавности, која је Милутинца стварно волела, о његовој смрти се прилично
дуго ћутало. Обавештење да је умро, Ивковићева породица, добила је
тек годину дана касније од немачког Црвеног крста.

Закључак
Сећање на Милутинца је и сећање на један дуг и значајан период
нашег фудбала, на многе велике успехе и победе записане крупним словима у историји овог нашег спорта. Као почаст великом фудбалеру и
родољубу, Фудбалски савез Србије, на стадиону ЈНА 1951. године, поставио је спомен плочу са именом и презименом Милутина Ивковића.
Многи домови здравља у Београду и београдским приградским насељима носе његово име. Такође, улица која пролази поред данашњег стадиона фудбалског клуба „Партизан” носи име Др Милутина Ивковића. На
овај начин се Београд одужио славном фудбалеру.
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