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Апстракт: У раду се посматра случај реновирања ташмајданског пар-
ка у Београду који је подржала азербејџанска влада, услови које је она по-
ставила и како се ти услови одражавају на српске националне симболе. Ис-
прва се чини да између две земље постоји узајамност – колико су азерски 
национални симболи постали присутни у Србији, толико ће бити и обрну-
то. Међутим, анализа показује да у овом аранжману не постоји реципрочни 
однос између симбола националних идентитета двају земаља. Чини се да је 
држава Србија на тај начин угрозила сопствене националне интересе.

Кључне речи: Ташмајдан, Азербејџан, Хејдар Алијев, парк, бренди-
рана држава, национални идентитет

Обнова ташмајданског парка у Београду током већег дела 2010. и про-
лећа 2011. године изазвала је пажњу јавности. Акција је занимљива сама 
по себи, јер се ради о најзнаменитијем београдском парку, изузев Калемег-
дана. Поред тога, интересовање је изазвала и чињеница да је у обнови у 
највећој мери учествовала нама далека и непозната држава Азербејџан, и 
то под необичним условом да споменик њеном првом постсовјетском пред-
седнику, Хејдару Алијеву (1923–2003), добије своје место у овом централ-
ном београдском парку. У оквиру овако установљеног пријатељства двеју 
земаља, нашао је своје место у Новом Саду на Дунавском кеју и споменик 
најзначајнијем азерском композитору, Узеиру Хаџибејлију (1885–1948). Од-

1 Овај је текст настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, под насловом „Демо-
кратски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних 
интеграција“, који је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја владе 
Републике Србије.
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лука градске владе Београда да склопи споразум с владом Азербејџана и уђе 
у остваривање оваквог пројекта реконструкције Ташмајдана испоставила се 
као прилично контроверзна.2 Обим учешћа Азербејџана у креирању изгледа 
овог парка изазвао је бурну реакцију у многим јавним гласилима, која су 
адекватним текстовима прокоментарисала услове споразума влада Београда 
и Азербејџана. Нека гласила су, наравно, покушала да звуче неутрално и да 
пренесу пуке податке, али се мора признати да није могуће забашурити не-
обичност присуства споменика који су посвећени људима који су за Србију 
непознати и не баш значајни, и то на ударним местима у два највећа њена 
града и културна центра.

Азербејџански архитекта Елдар Гусејнов је урадио пројекат за нови 
Ташмајдан, који је затим разрадила екипа с Архитектонског факултета у Бео-
граду. Градско „Зеленило-Београд“ формално је било организатор и носилац 
посла, као подизвођач турске фирме коју је ангажовала азербејџанска влада, 
док је читаву операцију координирао архитекта Јован Митровић, човек с 
дугогодишњим искуством у земљама бившег Совјетског Савеза. Донација 
је износила 1,8 милиона евра, а услов је био постављање споменика првом 
председнику независног демократског Азербејџана, који је отац садашњег 
председника и некадашњи шеф КГБ-а Азербејџана. Митровић је изјавио да 
је концепт, упркос оваквом аранжману, био такав „да се максимално зад-
ржи карактер парка и да се потенцирају његове основне историјске, кул-
турне и обликовне вредности и акценти, као и његова природна својства“ 
(Мајсторовић 2011). Заиста, парк Ташмајдан има на претек историјских и 
културних вредности:
 1) На месту парка, налазио се од античких времена каменолом, од чијег 

камена је прављено много тога, од калдрме до тврђаве.
 2) Велика је вероватноћа да је ту, а не на Врачару, спаљено тело светог 

Саве 1594. године.
 3) На месту парка се 1806. године налазио устанички штаб из ког је 

Карађорђе командовао нападом на Београд.
 4) Од 1826. до 1888. године, на Ташмајдану се налазило српско гробље, 

које је по наредби кнеза Милоша премештено из Варош-капије, на 
коме су биле сахрањене многе знамените личности српске историје, 
као што су Јоаким Вујић, Илија Милосављевић Коларац, Ђура 
Даничић, Јосиф Панчић, Стеван Книћанин, Тома Вучић-Перишић, 
Узун Мирко, и др.

 5) На Ташмајдану је 1830. године прочитан султанов хатишериф, који 
је значајан у српској историји јер је Србија добила релативну поли-
тичку независност од Порте, а кнез Милош наследно кнежевство.

 6) Црква Светог Марка, која је подигнута по нацрту знаменитих београд-
ских архитеката, браће Петра и Бранка Крстића, доминира вертикал-

2 На сличан пријем је оваква акција наишла у Мексико Ситију. Види: http://www.bbc.
co.uk/news/world-latin-america-19810436
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ном визуром ташмајданског амбијента од 1940. године, и чува у себи 
гробна места цара Душана, последњег краљевског пара Обреновића 
и патријарха Германа. У близини се налазила, још од 1835. године, 
стара црква посвећена истом светитељу и јеванђелисти, коју је кнез 
Милош подигао на месту читања хатишерифа и која је потрајала до 
немачког бомбардовања Београда, 6. априла 1941. године.

 7) Одмах иза цркве Светог Марка, налази се руска црква Свете Тројице, 
подигнута 1924. године, која је дуго била значајан духовни центар 
руске емиграције и знаменитих људи из света науке, уметности и 
духовности који су макар неко време радили у Београду, као што 
су Сергеј Троицки, браћа Антон и Александар Билимовић, Николај 
Берђајев, Теодор Тарановски, Јевгеније Спекторски, и други. У њој 
почива белогардејски генерал Петар Врангел, а црква чува чести-
це мошти светог Јована Крститеља, апостола Андреја Првозваног, 
апостола и јеванђелисте Луке, светог великомученика Пантелејмона, 
светог Григорија Богослова, светих мученика и бесребреника Коз-
ме и Дамјана, апостола Јакова брата Господњег, светог Тихона Во-
роњешког, и још неких светитеља руске цркве који су мање познати 
код нас.

 8) Испод парка налазе се бројне пећине које су настале вађењем каме-
на, а које су током ратова коришћене на различите начине: као скло-
ниште и болница, а у Другом светском рату Немци су у њима имали 
тајну команду за југоисток.

 9) У парку се налазе, додуше не на нарочито видним местима, разна 
спомен-обележја: жртвама пострадалима у згради РТС-а у НАТО 
бомбардовању 1999. године, бугарским добровољцима из 1882. го-
дине, споменик песникињи Десанки Максимовић из 2007. године, 
као и истакнут споменик деци – жртвама НАТО бомбардовања.

 10) Неколико скулптура савремених уметника је постављено широм 
парка, као поклон неких југословенских градова Београду поводом 
Самита несврстаних 1989. године.

 11) Године 1909, прва сеизмолошка станица је подигнута на Ташмајдану, 
где се и данас налази.

 12) У непосредној околини парка налазе се разноврсни значајни објекти: 
поред споменутих цркава ту су Дечји културни центар (некадашњи 
Дом пионира), позориште „Душко Радовић“, национална телевизија, 
Пета београдска гимназија, Правни факултет, Поштанска штедионица 
позната као ’Главна пошта’, Државни архив Србије, ресторан Мадера, 
хотели Метропол и Таш, Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан“ 
(Вујовић 2003; Богуновић 2011; Пуљевић 1998, Нови Ташмајдан).

Међутим, ниједна од ових знаменитости није истакнута у обновљеном 
ташмајданском парку, иако је, како смо навели, координатор архитекта 
Митровић говорио о неговању особености парка и потенцирању његових 
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културних и историјских вредности. Неколико ствари у реновираном 
Ташмајдану, додуше, има смисла у оквиру парковске односно градске или 
националне традиције. Поред објеката који су били ту и пре реновирања 
парка, какви су они архитектонске и споменичке природе, ту би могли да 
се уброје и неколики детаљи који не говоре сами за себе. Наиме, било је 
најављено да ће нове парковске клупе бити направљене од платана из Буле-
вара краља Александра (С.Ш., Л.Г 2010), поводом чије сече је својевремено 
било много негодовања Београђана, тако да би употреба тог дрвећа за 
ташмајданске клупе могла да се тумачи као оправдање и искупљење 
град ских власти пред грађанима. Затим, према једном новинском извору 
поклоњена је пажња локалном предању о јорговану књиговесца Селими-
ра Јанићијевића, којег је овај посадио уз десну ивицу стазе која води од 
ресторана Мадера ка Правном факултету. Јанићијевић је, према предању, 
посадио јоргован пред одлазак у Велики рат да чува његову жену Софију 
и њихово петоро деце. Међутим, он се из рата није вратио, а у спомен ове 
дирљиве приче „Зеленило-Београд“ је посадило још три јоргована на истом 
месту (Нови Ташмајдан II). Ипак, изузев грађевина, споменика и склуптура 
који су ту од раније, нови објекти који су поменути – клупе и јорговани – 
представљају стварно неупадљиве доприносе. То је посебно уочљиво када се 
имају у виду горе набројана културно и историјски значајна имена, догађаји 
и појаве, који су везани за простор ташмајданског парка кроз векове. Ниједна 
од тих знаменитости није добила своје место у реновираном Ташмајдану. 
Једина новина која је везана за српску културу и историју, а која се обрела 
у обновљеном парку, јесте споменик писцу Милораду Павићу, рад азерског 
вајара Натига Алијева. Поред споменика Павићу, стоји равноправно спо-
меник бившем азербејџанском председнику Хејдару Алијеву, уместо свих 
побројаних значајних људи који су везани за Ташмајдан, Београд и Србију. 
Чини се, чак, да и присуство самог Павићевог споменика треба захвалити 
овом другом споменику Азербејџанцу, а не српском националном значају на-
шег писца. Званично образложење одлуке о подизању споменика Милораду 
Павићу није обнародовано (Службени лист града Београда 2010: 22), али 
изгледа да иницијатива за оба споменика потиче од азербејџанске амбасаде 
(Интернет страна града Београда). Томе је вероватно допринела изузетна 
популарност Павићевих дела на територији руског говорног подручја, као 
и чињеница да се становници Азербејџана идентификују с Хазарима, који 
су нашем писцу донели светску славу. Могли бисмо, чак, одатле извести 
закључак да Милорад Павић има известан национални значај за Азербејџан 
(Богутовић 2011).

Критике аранжмана са Азербејџаном заснивају се на љутњи због трговач-
ког односа градских власти према споменичком симболу. Споменик би треба-
ло да истиче локални, национални или универзални значај особе или догађаја 
које представља, а не да велича свакога ко има да плати да му се постави 
споменик. А у случају Хејдара Алијева на Ташмајдану управо је ово друго 
случај: азербејџанска влада је уложила суму од безмало два милиона евра у 
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реконструкцију парка, уз услов да се ту постави споменик Алијеву. Ипак, не 
само да Хејдар Алијев нема значај за Србију, него је мало ко за њега овде уоп-
ште чуо. Српски председник Борис Taдић је рекао да је „ташмајдански парк ... 
с обзиром на знаменита места која га окружују, симбол нашег духа“ (Кртинић 
2011). Заиста, како се ту онда уклапа споменик Алијеву?

Читава ташмајданска операција је, са становишта београдских и српских 
власти, оправдана на други начин, и то као симбол тесне сарадње која је 
успостављена између Србије и Азербејџана. Приликом посете азербејџанског 
председника Илхама Алијева Београду, 8. јуна 2011, када је и реновирани 
Ташмајдан предат на употребу јавности, он и Тадић, те делегације, разгова-
рали су о многим темама које приближавају две земље стратешком партнер-
ству, и то „о сарадњи у области инфраструктуре, посебно изградњи путева и 
железница, здравства, одбрамбене индустрије и заштите животне средине“, 
као и о алтернативном гасоводу. Том приликом је потписано седам споразу-
ма о сарадњи (ванредне ситуације, царински послови, заштита инвестиција, 
образовање, омладина и спорт, очување животне средине и култура) и пет 
меморандума (пољопривреда, туризам, транспорт, индустрија и енергетика 
и ваздушни саобраћај) (Н.Н. 2011).

У свим овим конкретним потезима нама су овде занимљиви неуобичајени 
аспекти сарадње двеју земаља, пошто се ради о удруживању националних 
симбола Србије и Азербејџана, чиме две нације, на нивоу симбола, остварују 
однос изузетне присности какву Србија нема ни са којом другом нацијом. 
Или, како је то формулисао председник Србије, опет језиком симбола: „Ово 
је дан када се повезују наше две заставе“ (Васиљевић, Мучибабић 2011). 
Ова сарадња је успостављена наизглед на узајамном дивљењу и доброти: 
Азербејџан жели да Београђани имају леп парк, јер је реновирање парко-
ва оно што Азербајџан воли да приреди као радост становницима разних 
градова, којих до сада, како изгледа, има четрнаест (Kjuka 2012). Истовре-
мено, Србија се диви азерским великанима, и то носиоцима националне 
симболике – првом председнику независне државе и зачетнику републичке 
династије и, друго, највећем азерском композитору и творцу националне 
химне, и стога поставља њихове споменике. У плану је да се овај тренд на-
стави и у обрнутом смеру, именовањем парка у Бакуу именом Николе Тесле, 
коме ће тамо бити подигнут и споменик. Такође, два председника држава су 
говорила о узајамној подршци територијалној целовитости двеју земаља: 
док се Србија залаже за припадање области Нагорно Карабах Азербејџану, 
дотле Азербејџан подржава Косово као српску територију. Ово нема значаја 
за стварну политику, него представља само реторичку подршку која треба 
да потврди дубоко пријатељство и међусобну оданост двеју нација. Конач-
но, Милорад Павић је својим Хазарским речником показао да између Срба и 
Азера постоји вишевековно пријатељство, како је то приметио председник 
Азербејџана (Кртинић 2011).

Испод овог манифестативног нивоа, Азербејџан Србији донира огром-
ну суму новца за обнову парка у центру главног града, а Србија њиховим 
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значајним људима, председнику и композитору, додели споменике на углед-
ним позицијама у два своја највећа града. Што значи да Србија продаје 
свој јавни простор за промовисање туђе националне симболике. Много 
превођени, награђивани и радо читани Хазарски речник сведен је од српске 
културне знаменитости на оправдање за туђа национална обележја у срцу 
Београда и Новог Сада, на централним, изразито симболичким градским 
локацијама, које и саме имају национални значај. Не помаже овде много 
најављена узајамност са спомеником Николи Тесли у Бакуу, пошто је његов 
значај за свет – тј. за било коју земљу која има електричну енергију, радио, 
електромоторе – неупоредив са значајем већине националних великана. 
Спо меник Николи Тесли би, потпуно оправдано, могао да постоји у свакој 
престоници на свету, а да то нема везе са Србијом.

Наиме, Азербејџан је у овом случају брендирао своју државу – што у 
последње време успешно замењује феномен креирања националног иден-
титета – и на веома динамичан начин ’менаџерисао’ своје брендове ради 
постизања пробитачне позиције на међународној сцени (van Ham 2001: 3). 
Брендирање нације односно националне државе представља „низ дискурса и 
пракси које циљају ка поновном конструисању националности помоћу марке-
тиншких и ’брендинг’ парадигми“ (Kaneva 2011: 118 – превод ЈММ).3 То значи 
да већ познати и нови симболи националног идентитета бивају преиспитани с 
трговачког становишта и сагледани као маркетиншки потенцијал који треба, 
у крајњој линији, да придобије пожељне инвестиције, и да буде користан за 
туризам, трговину и таленте (Aronczyk 2008: 42). За разлику од конструисања 
националног идентитета помоћу гломазних прича о националној историји и 
традицији – које нису свима разумљиве нити су свуда популарне – брендирање 
користи систем налик етикетирању, који „омогућује владама да имају боље 
управљање и контролу над сликама које приказују свету“ (Aronczyk 2008: 
42 – превод ЈММ).4 Србија то, пак, не ради, тако да између наших двеју 
земаља ипак не постоји узајамност и реципрочност. „Имати лошу или ни-
какву репутацију је озбиљан хендикеп за државу која тежи конкурентности 
у међународној арени. Небрендирана држава има проблема с привлачењем 
економске и политичке пажње. Имиџ и репутација тако постају суштински 
делови државног стратешког капитала“ (van Ham 2001: 2–3 – превод ЈММ).5 
Азербејџан је познат једино по понуди своје нафте, али нема других произ-
вода и културних вредности које су познате ван његових граница – ако из-
узмемо популарност азербејџанске поп-музике већ неколико година уназад 

3 Уп. „А compendium of discourses and practices aimed at reconstituting nationhood through 
marketing and branding paradigms“ (Kaneva 2011: 118).

4 Уп. „Nation branding allows national governments to better manage and control the image 
they project to the world“ (Aronczyk 2008: 42).

5 Уп. „Having a bad reputation or none at all is a serious handicap for a state seeking to remain 
competitive in the international arena. The unbranded state has a difficult time attracting economic 
and political attention. Image and reputation are thus becoming essential parts of the state’s strate-
gic equity“ (van Ham 2001: 2–3).
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на такмичењу за песму Евровизије. Ипак, ова држава врло самопоуздано 
нуди оно чиме располаже: две личности којима је дато значење националних 
симбола. То су председник који је био на челу државе током скоро четрде-
сет година и оснивач републичке династије која још увек влада земљом, те 
највећи од три истакнута национална композитора, између осталог творац 
азербејџанских химни – како совјетске тако и химне независне републике. На 
Ташмајдану се, осим споменика, налази и туристички пункт Азербејџана, као 
и музичка фонтана оријенталног дизајна. С маркетиншке позиције гледано, 
ово све нису неки нарочито упечатљиви феномени који би се могли назвати 
брендовима у правом смислу, него су више симболи националног односно 
културног идентитета. Међутим, сасвим су довољни за ову прилику. То је по-
себно јасно кад се узме у обзир да Србија није прва земља која је добила 
новчана и идејна средства за реконструкцију парка, уз услов да се у њему 
нађе и споменик Хејдару Алијеву, већ да је то „пракса која се примењује у 
свим парковима чију је обнову финансирала азербејџанска влада“ (Кртинић 
2011). С обзиром на чињеницу да је таквих паркова широм света већ рела-
тивно велики број, реконструисање паркова у иностранству је, значи, прави 
бренд Азербејџана. Од свега досад набројаног, овај бренд је најефикаснији, 
јер приказује карактеристике земље (споменик, фонтана, туристички пункт) 
на упадљивим местима на којима људи проводе доста времена без обавеза 
које би им ометале пажњу, и тако покреће позитивна осећања према добро-
творима који су народу омогућили уживање у парку. Наиме, „брендирање (је) 
давање производима и услугама емоционалне димензије с којом људи могу да 
се идентификују“ (van Ham 2001: 2 – превод ЈММ).6 Тако се на Ташмајдану 
могу наћи и два дечја игралишта, павиљон за старије у коме би требало да се 
појављује медицинско особље које ће бринути о њиховом здрављу, велики 
шах, трим-стаза, отворени фитнес-центар, четири чесме, јавни тоалет досту-
пан и инвалидима и видео-надзор парка. Споменик Хејдару Алијеву је ту да 
нас подсећа коме имамо да захвалимо за све те угодности.

Уопште, брендирање државе омогућује успешнију пропаганду, пошто су 
вредности и емоције које се укључују у бренд намењене политички наивним 
народним масама, док ће стварна, ненашминкана ситуација интересовати само 
аналитичаре, и све ће мање бити занимљива – а и доступна – за једноставну 
и брзу конзумацију какву омогућују брендови. Азербејџан је нашао ефектан 
бренд – донирање паркова, који му омогућује да под маском хуманог потеза 
донесе на туђу територију своје националне симболе. Колико год да је овај по-
тез азербејџанске владе наметљив и колико год да је у први мах изазвао међу 
нашим становништвом негодовања и незадовољства, познато је да време лечи 
све и да ће се људи навићи, неки брже а неки спорије, на присуство троме-
тарског бронзаног азербејџанског председника у центру свог града. Као део 
амбијента у коме се проводе пријатни тренуци, као део срцу драгог парка, и 

6 Уп. „Branding – giving products and services an emotional dimension with which people can 
identify“ (van Ham 2001: 2).
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он ће временом постати ’наш’, близак, баш као што су то постале скулптуре 
размештене широм ташмајданског парка, „Дон Кихот“ или „Дивљи вепар“. 
Тако, Азербејџан усмерава национална осећања Срба ка блискости Србије 
са Азербејџаном, чак са нескривеном нотом азербејџанске доминације у том 
аранжману. Од оваквог саморекламирања Србија је веома далеко. Она ни 
Николу Теслу још не уме да искористи: његов споменик у Бакуу неће бити 
подигнут на иницијативу Србије, већ су сами Азери пожелели да то ураде. 
Штавише, Србија великодушно помаже Азербејџану у спровођењу његових 
националних интереса на њеној територији тако што свом веома цењеном пис-
цу и његовом најпопуларнијем делу, Хазарском речнику, одузима српски на-
ционални предзнак и ставља их у службу азерског националног идентитета.

Тако, можда није најисправније говорити о појави налик на симбиозу, 
која нам је из биологије позната као суживот два организма, што доноси 
обострану добробит. Могли бисмо имати асоцијацију на симбиозу када би 
постојао вредносни реципроцитет између Србије и Азербејџана у подизању 
споменика, пошто симбиоза подразумева задовољење обостраних интере-
са. Овде се, међутим, ради само о интересу Азербејџана који је задовољен, 
док Србија трпи озбиљан губитак вредности на ташмајданском простору, 
који је иначе крцат националним потенцијалом. Ови аргументи не губе на 
снази због тога што је Азербејџан уложио велики новац у реконструкцију 
ташмајданског парка. У погледу националног интереса новац, ипак, није 
уложен за неговање српске националне симболике, него азербејџанске, док 
је Београд заузврат добио само реконструисан парк, што је могло да се уради 
и на други начин. Тако, можемо рећи да однос који је успостављен између 
симбола националних идентитета Србије и Азербејџана на Ташмајдану 
најсличнији паразитском односу. Постављање споменика Николи Тесли у 
Бакуу треба да учини да цела ситуација делује као равноправна, док она 
то у суштини није. Због универзалног значаја Николе Тесле, заиста не мо-
жемо говорити о обостраном задовољењу националних интереса у овом 
подизању споменика великанима. Друкчије би било да су Азери одлучили 
да у својој престоници овековече у бронзи неког српског политичара кога 
би српска влада одабрала међу својим националним јунацима, уз још, реци-
мо, Стевана Мокрањца чију би бисту поставили у својим већим градовима 
– Ганџи или Сумгајиту. Овако, реципрочности нема, осим уколико не ин-
систирамо на ’српскости’ Николе Тесле, што никако није прва асоцијација 
повезана с његовим именом. Прва асоцијација на Теслу је, пре свега, уни-
верзални значај његових техничких достигнућа остварених током његовог 
живота у САД. Теслина национална припадност, зато, представља, у случају 
узајамног овековечавања националних великана Азербејџана и Србије, при-
лично варљиви површни ниво ситуације, јер би споменик Тесли као српском 
бренду имао тежину, али Србија у то иначе не улаже (Прокоповић 2011).

У Политикиној вести о отварању обновљеног Ташмајдана пише: 
„Србија ће остати нација која ће неговати мултикултурни и међуверски 
дијалог – рекао је Тадић“ (Васиљевић, Мучибабић 2011). Из ових речи, 
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види се да је тадашњи председник Србије хтео да демонстрира спремност 
своје земље да изађе у сусрет националној култури и вери које су другачије 
од културе и вере већине становника Србије. То је лепо, али да ли је по-
требна предусретљивост која ће потиснути националне вредности уписане 
у Ташмајдан зарад промоције туђих националних симбола? Када би Србија 
схватила вредност брендирања као својеврсне такмичарске стратегије која 
служи за промовисање интереса своје нације и националне државе, онда 
се не би десило да српски руководиоци угрозе српски национални инте-
рес фаворизовањем туђег националног интереса, као што се десило у овом 
случају. Размишљање о националним брендовима је размишљање у окви-
рима логике националног интереса, и ту овакве грешке једноставно нису 
могуће. Наравно, може се национални интерес заступати и без тржишног 
размишљања и брендирања, па би и у овом случају патриотизам налагао 
једноставно одбијање понуде Азербејџана да под оваквим условима уло-
жи новац у обнову ташмајданског парка. Чак и ако је национални интерес 
заступљен у оквиру осталих политичких и економских аранжмана договоре-
них током посете Илхама Алијева Београду, уклањање и маргинализовање 
српских националних симбола зарад промоције азербејџанских на сопственој 
национално значајној територији, сувише је крупна грешка коју одговорна 
власт не би смела себи да дозволи. Бојимо се да је ипак интерес био од пре-
судног значаја у вези са Ташмајданом, али не национални.
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Jelena Miljković Matić

COOpErATION OF NATIONAL IDENTITIEs

Summary

The paper discusses the situation that arose at the time of renovation of Tašmajdan Park in 
Belgrade in 2010 and 2011, which was funded by the government of Azerbaijan. The author ana-
lyzes the requirements and guidelines for the reconstruction of the park and their effect on the 
national identity. At first glance, it appears that the relationship between the two countries in terms 
of national cooperation is mutual – the Azerbaijani national symbols are represented in Serbia just 
as the Serbian symbols are represented in Azerbaijan. The Azerbaijani government funded the 
reconstruction of Tašmajdan Park provided that a monument to the first President of Azerbaijan, 
Heydar Aliyev, was located next to the main trail in the park. At the same time, a monument to the 
most important Azerbaijani composer was unveiled in Novi Sad, the second largest Serbian city. 
Along with the tourist point and the Islamic style fountain in the center of the park Tašmajdan, these 
monuments represent Azerbaijani national identity in the heart of Serbia. The fact that the statue of 
Nikola Tesla is to be placed in the Azerbaijani capital of Baku does not represent a symmetrical re-
lationship in exterritorialization of national symbols because of Tesla’s universal significance. This 
analysis shows that Azerbaijan is striving to become a branded state, which means that, in the early 
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stages of branding, it is trying to export its national symbols in other countries by sponsoring the re-
construction of their parks – which has become an Azerbaijani national brand in and of itself. Thus, 
a symbiotic relationship between the symbolic systems of the national identity has not been estab-
lished, because Serbia has still not become a branded state, not even in terms of Nikola Tesla.


