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УДК 070(460)“1923/1941”

Владан Виријевић

ШТАМПА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ 1923–1941. 
КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ И ДРУШТВА

Значај и улога штампе, као секундарног историјског извора, у проучавању 
прошлости једног друштва и државе има немерљиво важан значај. Иако њено 
коришћење императивно налаже методолошки поступак појачане критике, што 
пред истраживача поставља одређене захтеве и потешкоће, целовитији приказ 
појединих историјских процеса и догађаја тешко је потпуније сагледати без 
употребе новинских написа. Посебно истакнут значај штампа има у истражи-
вању тзв. погледа са стране, односно посебно су важни написи у иностраним 
новинским гласилима који са „друге стајне тачке“ осветљавају поједине теме.

Штампа Републике Турске посебно појачано интересовање за прилике у 
Кра љевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији исказивала је након 1925. 
године, односно након успостављања билатералних односа између две државе, 
живо заинтересоване за очување версајског мировног поретка на југоистоку 
Европе, а посебно након склапања Балканског пакта 1934. године, војно-поли-
тичког савеза чије су чланице биле. У чланцима публикованим у турској днев-
ној и периодичној штампи доминирала су бројна питања из сфере узајамних 
дипломатских односа, економије, културе, просвете, спорта, друштвене свако-
дневице и геополитичких позиционирања југословенске државе, те сарадње на 
војном плану.
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УДК 821.163.41.09 Krakov S.

Младен ВЕСКОВИЋ

ВАЗДУХОПЛОВНЕ РЕПОРТАЖЕ 
СТАНИСЛАВА КРАКОВА КАО СЛИКА 
МЕЂУРАТНЕ ДРУШТВЕНЕ ИСТОРИЈЕ

Станислав Краков је један од најзначајнијих српских књижевних стварала-
ца у периоду између два светска рата. У његовом разуђеном опусу публицисти-
ка има значајно место, како по свом обиму тако и као вид комплексне допуне 
његовим књижевним делима. У другој половини његовог живота публицистика 
и журнализам постаће и примарни облик његовог стваралаштва. Захваљујући 
својем таленту, али и друштвеним контактима, Краковљеви публицистика и жур-
нализам имаће значајно место у друшвеном животу Краљевине Југославије, а 
пре свега Србије и Београда. Радозналог и авантуристичког духа, још током ра т-
них дана постаће фасциниран авијацијом и писаће много о њој. Авион и ваз-
духопловство у целини за њега су истински симбол новог времена, модерните-
та и техничког напретка, који муњевито и из корена мења дотадашњи начин 
живота и на Балкану. Кроз мноштво текстова о вадухопловству, писаних за дне-
вне новине и периодичне публикације, Краков је постао један од главних попу-
ларизатора авијације у Краљевини Југославији. У својим публицистичким тексто-
вима посвећеним авијатици, он је помно пратио све значајне домаће и међуна-
родне догађаје те врсте у међуратној епоси, објашњавајући својим читаоцима 
основне појмове цивилне и војне авијатике, али је истовремено пор третисао 
епоху, друштвени живот, економију, политику (унутрашњу и спољну), туризам, 
културу и сећање на минули рат. Без икакве сумње, може се рећи да су публи-
цистичко-журналистички текстови Станислава Кракова о авијацији имали изу-
зетан значај за њену популаризацију у Србији и Југославији, уводећи тако наше 
друштво у нову епоху, која је недуго пре Првог светског рата изгледала као ап-
солутна фантастика за највећи део становника Србије. Тиме што су написани 
руком једног од најталентованијих српских писаца прве половине 20. века, ови 
текстови су добили и посебан уметнички квалитет и након једног века и даље 
плене својом лепотом.
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УДК 821.163.41.09 Zakić R.

Дарко ГУЧАНИН

РЕПРЕСИЈА У КРАЉЕВУ: 
„НА ЉУТУ РАНУ, ЉУТУ ТРАВУ“

ЗАБРАНА КЊИГЕ РАСТКА ЗАКИЋА

У узбурканој политичкој ситуацији крајем 60-их у Краљеву, када се поку-
шаји промене начина деловања и организовања Савеза комуниста Југославије 
на државном нивоу одражавају на локалну борбу за превласт између предста-
вника владајуће, и једине дозвољене, странке и функционера Скупштине 
општине, појављује се дело Растка Закића На љуту рану, љуту траву. Издато 
октобра 1967. године поменуто дело испрва пролази неопажено и без отпора, 
али само неколико месеци касније Општински комитет, изазван реакцијама 
месних одбора, а делимично и незадовољством јавног мњења и писањем штам-
пе, приморан је на деловање. Афоризми, истина не сви, у Закићевој првој књи-
зи, без улажења у процену њеног литерарног квалитета, означени су као дестру-
ктивни, малициозни и идејно-политички штетни. Ранији суптилни притисци на 
издавача, чланове Редакције краљевачке Повеље, прерашће у отворен сукоб са 
ауто ром и његовим делом, које се сматрало преоштром критиком владајућег 
система у тадашњој Југославији. Последица таквог става Општинског комитета 
Савеза комуниста Србије у Краљеву била је, на крају, забрана Закићеве књиге. 
Показало се да је, упркос привидном усвајању новог правца поступања и при-
хватања, барем декларативно, нешто либералнијег погледа на идеолошку ком-
поненту писане речи, успостављени систем и даље био спреман да се обрачуна 
са свим оним што је доживљено као претња. Најзад, начин на који је третирано 
прво сатирично дело Растка Закића трасираће и добар део његове потоње спи-
сатељске каријере, пошто је, у каснијим деценијама, још неколико његових књи-
га било забрањено.
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УДК 930.1

Љубодраг ДИМИЋ

ИСТОРИЧАР И ДРУШТВО
(између политичких захтева и критичке мисли)

Место историчара у друштву одређивали су политички и друштвени услови 
у којима се истраживало и писало о прошлости, доступност историјских изво-
ра, отвореност сазнања, стручна спремност и сензибилитет генерација истори-
чара. Идеолошке и политичке околности деценијама су спутавале историчара 
и нису погодовале сазнавању прошлости југословенске државе. Систематска 
историјска истраживања годинама су изостајала. О савременој историји, по-
себно оној крајње политички „осетљивој“, дуго је писано на основу политичких 
налога и захтева идеологије. Званични политички ставови партије на власти, 
закључци државних органа и говори партијских вођа обавезивали су историча-
ре. Овенчан славом победника у рату комунистички покрет је у Југославији био 
убеђен да „историју прави у ходу“ и да једини има права да је тумачи. Предста-
ве о прошлости најдиректније су обликовале конкретне политичке и историј-
ске околности. Смисао тог типа литературе није био у истраживању и сазна-
вању противуречности друштвеног развоја, већ у пропагандном наметању 
кључних ставова званичне политике. Данас тај тип литературе, за историчаре, 
представља важан извор о времену у коме је настао, убеђењима која је афи-
рмисао и утицају који је вршио.

Уочљиво је да је током послератних деценија свака промена политичког 
курса налазила свој одраз у постојећој историографској литератури. Ипак, пут 
преваљен од политичких говора и пропагандних текстова до првих критичких 
анализа историчара, заснованих на архивској грађи, није био формалан већ 
суштински. Отварање архива, установљење научних историјских института, 
обликовање првих институтских пројеката, формирање школованих историча-
ра допринели су развоју историографије и стицању научног знања, које никада 
није коначно. У постојећем историографском наслеђу садржана је целина до 
сада пређеног пута. Ако се то занемари или потцени, онда друштво осиромашу-
је свест о себи, а историчар губи могућност да свеобухватно и критички мисли.
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УДК 94(44)(497.11 Kraljevo)“1903/1941“

Драган ДРАШКОВИЋ

ФРАНЦУСКО-СРПСКЕ ВЕЗЕ И КРАЉЕВО
(1903–1941)

Династичка промена у Краљевини Србији 1903. године донела је промену 
спољне политике Србије, која се од Аустроугарске окреће Русији и Француској. 
У Великом рату 1914–1918. године француско-српске везе су прерасле у са ве-
зничке.

Краљево је у 1915. години, после ратног преокрета и продора аустроугар-
ске војске у централну Србију, имало значајну одбрамбену улогу. У њега се 
слио велики број избеглица, у њему је заседала Влада, око њега су вођене велике 
бор бе. О свим овим дешавањима, успесима српске војске у 1914. години, 
страда њима, непријатељским зверствима и храбрости малог српског народа, 
фран цуска штампа је извештавала јавност стварајући позитивну слику о срп-
ском ратнику и народу.

Поред тога што је у својим извештајима описао агонију француске колони-
је од стотину људи, жена и деце из рудника у Бору и групе од двадесетак члано-
ва француске санитетске мисије, ратни дописник париског Журнала (Journal) 
Анри Барби (Henry Barby) извештавао је и о ситуацију у Краљеву крајем окто-
бра и почетком новембра 1915. године.

Помоћ Француске Србији и српском народу у најтежим ситуацијама рата: 
прихват и лечење болесних и рањених војника, опремање и транспорт опора-
вљене војске од Крфа до Микре, заједничке војне операције, прихват и школо-
вање српске деце, створили су код српских војника и у српском народу вечиту 
захвалност, а код француског народа један изузетно искрен и присан однос 
према Србима. У Краљеву је томе допринео и боравак француске јединице по-
сле ослобођења, 22. октобра 1918. године.

Снажење француско-српских веза интензивирано је у периоду између два 
рата, 1918–1941. године. Фабрика авиона „Бреге“ дала је посебан импулс фран-
цу ско-српским везама у Краљеву. Од 1928. године утицала је на развој града у 
свим сферама живота.
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УДК 271.22(497.11)-674(497.7)”1959/1967”

Далибор ЂУКИЋ

МАКЕДОНСКО ЦРКВЕНО ПИТАЊЕ У ВЕСНИКУ, 
ЧАСОПИСУ САВЕЗА УДРУЖЕЊА 
ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕНСТВА

1959–1967.

У раду ће бити анализирани чланци и прилози објављени у Веснику, часопи-
су чији је издавач било Удружење православног свештенства, а из којих се ви ди 
однос тог удружења према тзв. македонском црквеном питању. Рад обухвата 
период од успостављања аутономне Македонске православне цркве 1959. го-
дине до неканонског, једностраног проглашења аутокефалности те црквене 
орга низације 1967. године. Оснивање Удружења православног свештенства пред-
стављало је један од механизама државне (или боље рећи партијске) контроле 
Српске православне цркве. Удружењу је приступало „прогресивно свештен-
ство“ које је било блиско режиму, док се рад Удружења налазио под надзором 
савезне и републичких комисија за верска питања. Удружење је издавало Ве
сник, часопис у којем су објављивани прилози свештеника из већине република 
СФРЈ. Њихови прилози су, по правилу, били усклађени са државном политиком 
и неретко веома критични према одлукама највиших црквених органа. Удру-
жење је 1959. године подржало стварање аутономне Македонске цркве сма-
трајући да је тиме решен македонски црквени спор. Међутим, занимљиво је на 
који начин је у Веснику писано о неканонској одлуци о проглашењу аутокефал-
не Македонске православне цркве, пошто је она била у складу са тадашњом 
државном политиком. Чланови Удружења нашли су се у незгодној дилеми: да 
ли да се приклоне црквеном и канонском поретку или неканонским одлукама 
усклађеним са државном политиком. У раду ће бити анализирани прилози 
објављени у Веснику који се тичу самог македонског црквеног питања, али ће 
истовремено пажња бити посвећена и свим објавама из којих се на посредан 
начин види однос Удружења и уређивачког одбора листа према том питању 
(титулисање патријарха, извештаји о дешавањима у Македонији и сл.). Основна 
хипотеза која ће бити проверена у раду јесте да је преко објава и прилога у 
Веснику, понекад отворено, а понекад прикривено, вршен притисак на Српску 
православну цркву да прихвати формирање аутокефалне Македонске право-
славне цркве.
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УДК 821.163.41.09 Andrić I.

Драженко ЂУРОВИЋ

КЊИЖЕВНОСТ ИВА АНДРИЋА 
И ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ

У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
(1950–1968)

На основу увида у архивска документа, партијску и муслиманску емигра-
циону штампу, школске уџбенике и релевантну литературу биће сагледани су-
протстављени погледи револуционарне власти и дијела муслиманских инте-
лектуалаца, вјерских службеника и бивших политичара из Босне и Херцеговине 
према књижевном стваралаштву Ива Андрића. Биће анализиран позитиван од-
нос Комунистичке партије Југославије према овом књижевнику, што је уочљи-
во кроз запажено мјесто које је имао у јавном и културном животу земље, те 
заступљеност његове књижевности у уџбеницима „народног просвјећивања“ и 
слично. С друге стране, биће указано на ставове махом антикомунистички на-
стројене муслиманске интелектуалне, вјерске и политичке елите, која је у на-
словљеном периоду поједина Андрићева дјела и њихово промовисање у Југо-
славији и Босни и Херцеговини доживљавала као удар на исламску вјеру и тра-
дицију. Та дјела окарактерисана су као израз „великосрпства“ усмерен против 
муслимана, са тенденцијом да их прикажу у „најгорем свјетлу“. У раду ће бити 
размотрено колико је тако дихотомо схватање и тумачење Андрићевог дјела 
утицало на промовисану политику братства и јединства и сложено питање иден-
титета становништва исламске вјере у Босни и Херцеговини, током педесетих и 
шездесетих година двадесетог вијека.
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УДК 316.734(497.11)(497.2)“18/19“

Tsenka IVANOVA

SERBO-BULGARIAN CULTURAL AND SCIENTIFIC 
TOPICS IN THE MEDIA (19TH AND 20TH CENTURY)

The relations between two neighboring nations, distinguished by a common 
genealogy, proximity between languages, national psychology, etc. presuppose a 
specificity of media coverage that is primarily a function of the political factor in 
diachrony. Despite the widespread opinion that Serbs and Bulgarians know each 
other well, each new generation knows less and less about the old cultural and sci-
entific ties between the two nations. This paper is dedicated to several types of pub-
lications in the Serbian and Bulgarian press, which contain important and little-
known information about public life and mutual awareness in the second half of the 
19th century and in the 20th century. Special attention is paid to a travelogue of the 
Serbian intellectual Milan Milićević from 1895 about the only trip of the great Slav-
ist Vatroslav Jagić to Serbia and Bulgaria and about the visit of the high delegation to 
the town of Kraljevo and his meetings with the local distinguished figures. Emphasis 
is also placed on cultural and scientific events, which first paved the way for dia-
logue after the military and political confrontations. The idea of the proposed fac-
tual material is to show that cultural and scientific contacts, as well as their compe-
tent media coverage, have contributed and will contribute to the stable foundations 
of good neighborly relations.
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УДК 316.734

Дагмара Анна ЛУКОВИЋ

ПРОМОЦИЈА И АНТИПРОМОЦИЈА КУЛТУРЕ 
– ИНДИРЕКТНИ НАЧИНИ УТИЦАЈА 
НА ЈАВНО МЊЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

КУЛТУРНИХ ДОСТИГНУЋА

Предмет анализе чине облици промоције и антипромоције књижевности и 
културе у широком смислу речи с којима се сусрећемо у данашње доба. Пола-
зну тачку истраживња чини системски преврат (пад комунизма) који се десио у 
Пољској након 1989. године. Системске промене у Пољској и другим државама 
источног блока, али и распад Југославије, изазвале су потребу за развијањем 
нових облика промоције, који одговарају новим политичким и тржишним усло-
вима рада уметника и менаџера културе. Иако су институција цензуре и радно 
место цензора званично престали да постоје, државне структуре не одустају од 
жеље да врше контролу, утичу и креирају слику културе – како у оквиру до-
маћег тржишта, тако и за потребе културне дипломатије.

Потреба за својеврсним контролисањем „тржишта културе“ односи се не 
само на утицајне средине (нпр. политичке) у појединим државама већ и светске 
моћнике. С друге стране, драстичан пад квалитета садржаја које нуде класични 
медији (штампа, радио, телевизија) и затрпавање јавног простора садржајима 
свеприсутних друштвених медија довели су до дисхармоније у вредновању књи-
жевних дела и других културних производа.

Јавни простор, некада намењен познаваоцима културе – књижевним, позо-
ришним, филмским, музичким критичарима итд., чије су рецензије чиниле 
својеврсне одреднице у вредновању културних садржаја и путоказ за њихове 
кориснике, запосели су квазистручњаци, који културна достигнућа оцењују 
кроз призму политичких уверења, друштвеног ангажмана, сексуалне оријента-
ције стваралаца и сл., а не по објективној вредности самих дела.

Већа него икад пре, доступност писаних медија (штампа, друштвене мреже), 
непостојање филтера за контролу компетенција самозваних „промотора“, не-
кажњавање аутора текстова чији је једини циљ омаловажавање и вређање уме-
тника (често кроз пласирање неистинитих чињеница), све чешће води ка мани-
пулацијама приликом представљања вредности уметничких дела и стварала-
штва – од умањивања њихове вредности до глорификације безвредних (с умет-
ничке тачке гледишта) културних садржаја.
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УДК 821.163.41.09 Dučić J.

Драга В. МАСТИЛОВИЋ

ЈОВАН ДУЧИЋ ИЗМЕЂУ 
ИСТОРИОГРАФИЈЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ

Јован Дучић спада у ред оних историјских личности за које се са правом 
може тврдити да су обиљежиле епоху у којој су живјеле. Још за живота Дучић је 
привлачио пажњу савременика, а многи од њих имали су потребе да своје им-
пресије и доживљај Дучићеве личности оставе забиљежене. Иако често некри-
тички писана и са препознатљивим личним печатом, запажања његових савре-
меника неретко су служила каснијим истраживачима да прецизније реконстру-
ишу не само живот већ и личност Јована Дучића. Међутим, дубљом анализом 
појединих публицистичких радова о Дучићу, посебно ако се они посматрају 
кроз призму научне историјске критике, стиче се утисак да неки од њих или њи-
хови поједини дијелови представљају прилично непоуздан извор за проуча-
вање Дучићеве личности.
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УДК 070(497.11)“17/18“

Александар М. МИЛАНОВИЋ

РАЗВОЈ СРПСКОГ ПУБЛИЦИСТИЧКОГ СТИЛА 
КРАЈЕМ XVIII И ПОЧЕТКОМ XIX ВЕКА 

КАО ОГЛЕДАЛО ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

У раду се анализирају језичко-стилске карактеристике текстова у првим 
српским новинама из периода до 1822. године (Српскија повседневнија новини, 
Славеносрпске вједомости, Новине српске), а акценат се ставља на оне језичке 
нивое који су најсигурнији показатељ друштвеног развоја – лексички и синтак-
сички. Указује се и на промену перспективе у сагледавању важности пу бли-
цистичког стила и наводе докази за наведену тврдњу. На основу аргументације 
у текстовима Јернеја Копитара и Вука Стефановића Караџића види се како се 
као основа језика српске писмености и културе не сагледава више само књи-
жевно-уметнички стил него све више и публицистички.
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УДК 94(497.15):070(497.15)”1914”

Боривоје МИЛОШЕВИЋ

ВИЂЕЊА САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА 
У ШТАМПИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Негативно приказивање Срба у аустроугарској штампи послије сарајевског 
атентата имало је за циљ да припреми јавност Монархије за планирану агресију 
на Србију. Непосредно послије атентата, свим српским политичким и култур-
ним листовима одузете су дозволе за рад. Не уважавајући резултате званичне 
истраге, аустроугарске власти су инсистирале на колективизацији српске кри-
вице за убиство престолонасљедника Франца Фердинанда. Власт је водила 
оштру политичку кампању која је имала за циљ да из јавности елиминише било 
какву симпатију према младобосанцима, док се сваки знак подршке атентато-
рима и њиховом чину оштро кажњавао. У антисрпској пропаганди предњачио 
је клерикални лист Хрватски дневник.
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УДК 338.2:070(497.11)“18“

Бојана МИЉКОВИЋ КАТИЋ

ПРИВРЕДНЕ ТЕМЕ 
У ПОЛИТИЧКИМ ЛИСТОВИМА 

КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ

Привредне теме биће анализиране у органима политичких странака, као 
par excellence политичким листовима, али и у листовима који себе одређују као 
лист/новине за политику и право, политику и културу, науку, трговину и слично. 
Истраживањима су обухваћени Видовдан (покренут 1861) и Јединство (покре-
нуто 1868), будући да су та два листа имала статус полузваничних органа тада-
шњих влада, кнез Михаилове, односно либералне. Предмет анализе су и Срп ске 
новине, званичне новине Кнежевине Србије, које су објављивале не само ре-
шења, указе и уредбе, већ и вести из земље и иностранства и чланке најразли-
читијих садржаја.

Током постојања Кнежевине Србије излазило је двадесетак политичких ли-
стова. Циљ рада је да се утврди у коликој су мери у тим листовима били прису-
тни чланци о привредним темама, као и особине тих чланака, односно да ли се 
радило о програмским чланцима, који су нудили предлоге за решавање при-
вредних проблема у земљи и успешнији привредни развој или су се бавили 
анализама привредног стања. Поред тога, биће испитано да ли су и у којој мери 
преношени чланци о привредним темама из страних новина и да ли су то биле 
само вести о различитим аспектима привредне делатности у одређеним земља-
ма или су српској јавности представљани они прилози који је требало да под-
стакну државу да на сличан начин управља привредом, а привредну елиту да на 
сличан начин решава проблеме.
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УДК 050(497.1)ZENIT“1921/1926“

Ена МИРКОВИЋ

КОМУНИСТИЧКЕ ИДЕЈЕ 
У ЧАСОПИСУ ЗЕНИТ 

(1921−1926)

Часопис Зенит је био значајан авангардни часопис у међуратној Југосла-
вији, познат по пропагирању модерних, интернационалних авангардних уме-
тничких праваца. Излазио је најпре од фебруара 1921. до маја 1924. године у 
Загребу, а након тога уредништво се преселило у Београд, где је због цензуре 
часопис штампан нередовно од маја 1924. до децембра 1926. године. Иниција-
тор, оснивач и главни уредник часописа био је Љубомир Мицић, а укупно су 
штампана 43 броја. Иако су касније Зенит и зенитизам, покрет проистекао из ча-
сописа, били оптужени за ширење претераног ,,национализма и србизма“, у пе-
риоду излажења часописа (1921−1926) ово је био авангардни лист који је крити-
ковао буржоаско друштво и његове вредности, а промовисао совјетску аван-
гардну уметност и комунистичке идеје, због чега је 1926. године његово изла-
жење и коначно било забрањено. Циљ рада је да се, из угла историјске науке, 
анализирају текстови у којима се пропагирају вредности марксизма и лењини-
зма и уклопе у ширу слику о односу према комунизму у међуратној Југославији.
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УДК 32.019.5(497.1):070(494)“1919/1939“

Срђан МИЋИЋ

ЈУГОСЛОВЕНСКА НОВИНАРСКА ПРОПАГАНДА 
У ШВАЈЦАРСКОЈ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

У излагању ће бити обрађено питање новинарске пропаганде Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије између два светска рата. Швајцарско ја-
вно мњење је било изузетно значајно за српску ратну пропаганду током Првог 
светског рата, пошто је Швајцарска као неутрална европска држава била у по-
себном фокусу зараћених страна. Током међуратног периода, швајцарска јав-
ност није била интересантна за југословенску пропаганду само због традицио-
налне неутралности ове државе у међународним односима. Додатни значај за 
све европске државе стекла је после одлуке да седиште Друштва народа, новог 
субјекта међународних односа без преседана, буде у Женеви. Због тога, југо-
словенске службе нису водиле рачуна само о одбрани државних интереса, већ 
су морале да воде рачуна и о идентичним или сукобљеним интересима држава 
са којима су имале савезничке односе. Посебна пажња биће посвећена најзна-
чајнијим аспектима југословенске новинарске пропаганде у Швајцарској изме-
ђу два светска рата. Рад је заснован на архивској грађи и стручној литератури.
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УДК 821.133.1.09:050(497.11)“1919/1939“

Јелена НОВАКОВИЋ

ФРАНЦУСКИ ПИСЦИ У СРПСКИМ 
НАДРЕАЛИСТИЧКИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА

Фокусирана на присуство француких писаца у српским надреалистичким 
публикацијама (алманах Немогуће – l ’Impossible, три броја часописа Надреали
зам данас и овде), ауторка испитује сарадњу између београдске и париске над-
реалистичке групе у раздобљу између два светска рата када српско-француске 
везе достижу свој највиши ступањ. Француски писци авангардног усмерења (А. 
Бретон, Л. Арагон, П. Елијар, Б. Пере, А. Тирион) присутни су у тим публикација-
ма како својим текстовима, објављеним у оригиналу или у преводу, тако и у 
текстовима самих српских надреалиста (М. Ристића, Д. Матића, Ђ. Костића, Ђ. 
Јовановића, В. Бора, А. Вуча), који се на њих позивају разматрајући неке од тема 
универзалног значаја. Те теме имају како свој уметничи и књижевни, тако и свој 
социјални и политички аспект који се везује и за историјске прилике у Европи 
у међуратном раздобљу. Објављујући те текстове, поменуте публикације ука-
зују не само на типолошко јединство српског и француског надреалистичког 
покрета, него и на положај српске књижевности, која се у међуратном раз-
добљу развија упоредо са француском, у европском културном простору и још 
једном потврђује да је она његов неразлучиви део.
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УДК 050(497.11)СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК

Мира РАДОЈЕВИЋ

АНКЕТА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ ГЛАСНИКА
О КРИЗИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

И ДРЖАВНЕ ИДЕЈЕ

Политичка и међунационална криза изазвана изгласавањем Видовданског 
устава 1921. године подстакла је наредне године неколико акција преко којих 
се превасходно интелектуална елита изјашњавала о постојећем стању и буду-
ћности југословенске државе. О југословенству као о државној и националној 
идеји расправљано је у низу листова и часописа, поготово у Недељном гласнику, 
који је ради тог циља и покренут, потом на конференцији на Илиџи, одржаној у 
јуну, и на конгресу интелектуалаца у Загребу, организованом у септембру. Ва-
жан допринос дискусији дао је и Српски књижевни гласник, отворивши од апри-
ла до октобра анкету о смислу југословенства и српско-хрватским односима. 
На позив Уредништва одазвало се више десетина махом српских и хрватских 
интелектуалаца, уметника и политичара, међу којима је било како страначки 
ангажованих личности, укључујући партијске вође, тако и аполитичних, али ис-
такнутих појединаца, за чије је мишљење била заинтересована шира јавност. 
Сви пристигли одговори континуирано су објављивани, показујући велику ра-
зноликост политичких ставова, уз очигледну тенденцију да се најодговорнијом 
сматра српска политичка страна, али и свеприсутну наду да проблем државног 
уређења може бити решен политичким компромисом. Управо из тог разлога, 
могло се закључити да су учесници дебате углавном подржавали већ испољена 
настојања да се изврши ревизија Устава. Изнад свега, међутим, доминирало је 
сазнање да је југословенство стварањем Краљевине СХС реализовано као др-
жавна, али не и као национална идеја, чиме је, макар и посредно, дато при-
знање да је „формула“ о троплеменом или троименом народу представљала 
израз прагматичне потребе у времену рушења вишенационалне Аустроугар-
ске монархије и тежње да се формирање југословенске државе образложи ње-
ном националном јединственошћу.
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УДК 659.4(497.11 Beograd)“1941/1945“

Раде РИСТАНОВИЋ

АЛТЕРНАТИВНИ КАНАЛИ ИНФОРМИСАЊА 
БЕОГРАЂАНА ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Приоритет окупационе управе на територији војног заповедника за Србију 
током Другог светског рата било je пацификовање и обесхрабривање стано-
вништва у намери да пружи отпор. У овом погледу контрола и цензура свих 
средстава информисања, као и спровођење свеобухватне пропаганде, били су 
међу најважнијим превентивним мерама. Но, без обзира на сва настојања оку-
патора, Београђани су имали на располагању и алтернативне канале информи-
сања. Један од најважнијих била је пропаганда коју су вршили покрети отпора. 
Аутор у овом раду настоји да анализира организациону структуру, методоло-
гију рада, циљеве и домете и разлике и сличности илегалне пропаганде комуни-
стичког и равногорског покрета отпора. Други важан канал био је слушање за-
брањених радио-станица и прикупљање и ширење информација путем свакодне-
вних разговора. Настојаћемо да одговоримо на питања: у којој мери и на који 
начин су Београђани слушали Радио Лондон и Радио Слободна Југославија; које 
информације су бележили; да ли су те информације делили међусо бно и на ко-
ји начин. Истраживање је утемељено на примарним архивским изворима, ана-
лизи садржаја илегалне штампе и радио-програма, као и релевантној литератури.



— 25 —

УДК 070.13(497.11)“1903/1914“

Љубодраг П. РИСТИЋ

УВРЕДА ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА:
ИЗМЕЂУ ЗАКОНА И СЛОБОДЕ ШТАМПЕ

(1903–1914)

Током развоја српске државности од аутономне кнежевине тридесетих го-
дина 19. века до напредне краљевине са карактеристикама западних парла-
ментарних монархија у првим деценијама 20. века, развијала су се штампана 
гласила и, с њима, слобода јавно изговорене и написане речи. Дуг пут од првог 
увођења цензуре (1832) до уставних одредаба и закона којима је прокламова-
но право сваког Србина да своје мисли износи слободно у писаној или штампа-
ној форми или на сликама (1888, 1903, 1904) обиловао је забранама и кажња-
вањима, како уредника и власника јавних гласила тако и аутора текстова.

Што се више развијало новинарство у Кнежевини/Краљевини Србији, то су 
биле бројније, у почетку скромне, могућности јавног критиковања политичког 
система, власти и владара. Тешко изборена и прокламована слобода јавне речи 
гушена је кад год су власти назирале било какву опасност по владара и припа-
днике династије. Снажно оружје власти у ограничавању слободе јавне речи 
огле дало се у законским одредбама којима су забрањиване увреде или клевете 
нанете владару.

Бројне критике владања и понашања Његовог величанства краља Алексан-
дра Обреновића, које су бујале током његове владавине, умножиле су се на 
самом њеном крају, почетком 20. века. Долазак династије Карађорђевића на 
престо Србије (1903) и извесна демократизација политичког живота нису бит-
није утицали на слободу јавне речи у Србији када је у питању био однос према 
владару и династији. Чланови Устава из 1903. године (незнатно измењен Устав 
из 1888) који су се односили на слободу штампе и Закон о штампи донет 1904. 
године нису се разликовали од претходних а број забрањених новина и опту-
жених уредника и аутора текстова, у периоду од 1903. до 1914. године, био је и 
даље велики. Они су оптуживани не само за увреду Његовог величанства, краља 
Петра I Карађорђевића, већ и за увреду или клевету чланова династије (Ђорђа 
Карађорђевића), па и за увреду владара других династија (Николе I Петровића) 
или дипломатских представника.
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УДК 929.52(497.11 Kraljevo)

Мирјана САВИЋ

МАРЖИКОВИ И КРАЉЕВО 
(1881–2021)

Историјски најбурнији и друштвено најдинамичнији период у развоју Кра-
љева, од краја 19. до почетка 21. века, подудара се са живљењем чланова поро-
дице Маржик на овом подручју и са њиховом професионалном и приватном 
посвећеношћу граду, која је оставила трајне трагове у различитим областима. 
Током периода од 140 година три генерације Маржикових доприносиле су 
развоју здравства, просвете, уметности, спорта, угоститељства, градитељства, 
историографије, институционализацији културе и свеукупној урбанизацији 
Краљева. Овај комплексан и благотоворан уплив чешке породице на једну срп-
ску варош, започиње доласком лекара Јосифа Маржика, једног од оснивача 
Војног санитета Краљевине Србије, са чином санитетског поручника, у Карано-
вац, 1881, на дужности трупног лекара и управника Војне болнице. Касније је 
био општински лекар, први школски лекар у Ратарској школи и наставник у 
Гимназији. Венчао се 1885. Краљевчанком Ангелином Протић, са којом добија 
ћерку. Након смрти таста, откупио је његову имовину и 1887. отворио кафану 
„Златни Праг“. Оставши удовац, у други брак ступа 1892. са Елеонором Колиаш 
из Моравске, са којом је живео у Краљеву. Имали су петоро деце. Ћерка Ста-
нислава удала се за инжењера Петра Ојдровића, који је у Краљеву 1928. сагра-
дио гвоздени мост преко Ибра и Пољопривредну школу са пратећим објекти-
ма. Син Владислав Маржик, први школовани краљевачки сликар, својим лико-
вним стваралаштвом сачувао је изглед старог Краљева и неких својих савреме-
ника. Тиме је створио непроцењиво уметничко и документарно полазиште за 
целовито сагледавање развоја града. Након плодотворне каријере у београд-
ском „Енергопројекту“, Владислављев син Славољуб Маржик, магистар гео-
лошких наука, дочекавши пензију 1991, посвећује се писању књига о свом и 
животу своје породице (Маржикови и Путовање данским краљевским возом). 
Најзначајнији допринос краљевачкој историографији представљају његова ис-
траживања преточена у четири књиге које обједињују помињање Карановца/
Краљева у српској штампи од 1835. до 1918.
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УДК 070(497.11)29. NOVEMBAR

Јован СИМИЈАНОВИЋ

ЛИСТ 29. НОВЕМБАР 
(1947–1950)

У јесен 1947. године покренут је лист 29. новембар у издању Среског и Град-
ског одбора Народног фронта у Краљеву. Лист је био уређивачки конципиран 
по моделу сличном ономе који су изградила два најзначајнија дневна листа у 
годинама након Другог светског рата. Политика и Борба, али на локалном ни-
воу. Једним својим делом лист је, локалном нивоу, био еквивалент савезном и 
републичком Службеном гласнику, а другим делом је имао форму градског ин-
формативног листа са разним сервисним информацијама и редовним изноше-
њем новости о раду масовних организација. Лист је излазио у периоду од 1947. 
до 1950. године, током којег је објављено укупно 50 бројева. Излазио је десе-
тодневно у тиражу до 4500 примерака. Међутим, већ почетком 1949. године 
уредништво локалног листа 29. новембар свело се на једног човека, у потоњем 
времену лист је стагнирао, да би на крају 1950. године био и угашен.

Лист 29. новембар је ревносно вршио улогу „агитатора и организатора из-
вршења задатака Народног фронта у петогодишњем плану“. Између осталог, на 
његовим страницама су изношени резултати аналфабетских течајева, описме-
њавања, просвећивања. У њему су објављивани извештаји о раду масовних дру-
штвено-политичких организација, о активностима културно-уметни чког друштва 
Абрашевић и сл. Такође су објављивани извештаји о обнови и изгра дњи и из-
вештаји о делатности привредних предузећа. У рубрици Фискултура и спорт 
писано је о спортским дешавањима, а од првог броја је био објављиван и репер-
тоар тада обновљеног биоскопа Југославија.

Лист 29. новембар представља важан извор за реконструкцију што потпу-
није представе о друштвеним околностима и процесима у Краљеву (и у једном 
кратком периоду у Ранковићеву) до 1950. године.
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УДК 342.4(497.11)“1888“

Ђорђе СТЕПИЋ

УСТАВ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 1888. ГОДИНЕ
Непосредни одјеци и анализе у домаћој штампи

Унутрашње државне прилике, као и приватни потреси, навели су краља Ми-
лана да отвори уставно питање у другој половини 1888. године. Свега два ме-
сеца, колико је прошло од издавања прокламације о доношењу новог устава до 
његовог изгласавања, било је довољно да домаћа штампа почне да коментари-
ше предложена нормативна решења, састав и рад Уставотворног одбора, као и 
друга питања важна за промену устава. Такође, у периоду након доношења 
Уста ва, теме његове примене или непримене битно су заокупљале пажњу јавно-
сти, због чега се о њима пише у листовима – дневним новинама, страначким гла-
силима, стручним публикацијама.

Различити формати штампе су имали и другачији приступ у извештавању, 
коментарисању и анализи Устава. Стручне публикације пре доношења Устава 
износе релевантна правна акта (прокламације владара, одлуке Велике народне 
скупштине…) и извештаје о раду Одбора, као и један омањи „уставни нацрт“, да 
би, по његовом ступању на снагу, прешле на анализу усвојених решења.

Дневне новине, поред позивања на делове из званичних докумената доно-
се и нешто „личније“ осврте на уставно питање, начин његовог решавања (и ре-
шења), док страначка гласила нови Устав сликају светлим или тамним бојама 
спрам тога колики су уплив имали на његово доношење и примену – то јест, да 
ли прве кораке нове уставности посматрају из угла власти или опозиције. Оче-
кивано негативно о овом акту изјашњаваће се напредњачка или њима блиска 
издања, а позитивно радикалски Одјек. Ови листови ће имати и рубрике које 
могу послужити као хронике практичног уставног живота.

Најпосле, о Уставу су се изјашњавали и листови из српских крајева у тада-
шњој јужној Угарској. Иако у том моменту нису били домаћи per se, њихово пи-
сање и живо занимање за правнополитичке прилике у Краљевини Србији, језик 
и усмерење и на публику јужно од Саве и Дунава, чине их нужним извором за 
проматрања којима овај рад стреми.
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УДК 316.774

Драган ТАНЧИЋ, Ванда БОЖИЋ

МЕТОДОЛОШКИ И КРИВИЧНОПРАВНИ 
ПРОБЛЕМИ ИСТРАЖИВАЊА МЕДИЈА 

СА АСПЕКТА ДРУШТВЕНИХ, ПОЛИТИЧКИХ 
И ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА

Из наслова овог научног рада уочава се да је тема научно одређена и да 
припада политичким и кривичноправним наукама и научним дисциплинама, да 
има одређен научни садржај из две научне области и више научних дисципли-
на, да се њоме истражују битне везе и односи, као и разноврсни утицаји између 
две и више појава, да је извршен увид у доступни научни фонд, резултате нау-
чних истраживања, констатовање постојања одређених научних, теоријских, 
емпиријских и методолошких чињеница из области политичких и правних нау-
ка, да je дат потребан категоријално-појмовни и терминолошки апарат. Темом 
су одређени и садржаји овог научног рада, формулација проблема, предмет и 
ци љеви истраживања. Први део овог оригиналног научног рада односи се на 
методолошке проблеме, почев од дефинисања теме, пројектног задатка, идејне 
скице, нацрта научне замисли, предистражавања, израде извештаја о истражи-
вању и извештаја о резултатима истраживања односни на концептуализацију и 
реконцептуализацију научних истраживања. Другим делом рада се обрађују 
кри вичноправни основи и проблеми са аспекта правне теорије и праксе при-
ликом истраживања медија, однос правосудних органа према медијима, закон-
ска регулатива, судска пракса и др.
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УДК 050(497.11)SRPSKA POLITIČKA MISAO

Предраг Р. ТЕРЗИЋ

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО: 
ТЕМЕЉНИ ЧАСОПИС СРПСКЕ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ 

ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС

Аутор у тексту истражује настанак Српске политичке мисли, најважнијег ча-
сописа српске политичке науке у последњих двадесет година. Бави се издава-
чком делатношћу Института за политичке студије из Београда, оснивањем ча-
сописа, његовим уредницима, сарадницима, садржином и утицајем Српске по
литичке мисли на развој политичких наука у Србији.

Радове у Српској политичкој мисли објављују политиколози, али и сарадни-
ци часописа који су правници, економисти, историчари. Осим чланака који обу-
хватају област политикологије у ужем смислу, објављивана истраживања се одно-
се и на области међународних односа, међународне безбедности, те поље еко-
номских и правних наука и других сфера које се граниче с политичким наукама.

Целовитост и свеобухватност радова у оквиру поља друштвено-хумани-
стичких наука, научни значај уредника, сарадника и рецензената, као и научни 
и друштвени утицај објављених прилога чине Српску политичку мисао темељ-
ним часописом српске политикологије.
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УДК 796.01

Милош ТИМОТИЈЕВИЋ

ГРАД, СПОРТ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА: 
РИВАЛСТВО КОШАРКАШКИХ КЛУБОВА 

ИЗ ЧАЧКА И КРАЉЕВА
(1945–1991)

Модернизација је, у другој половини XX века, постала глобални процес ко-
ји није мимоишао ни земље социјализма. Интегрисани живот традиционалног 
друштва темељно је преображен, укључујући и свакодневицу. Посао и слобод-
но време раздвајају се до супротности, а све бројнијим житељима градова ну-
ђена је најразличитија забава изван времена које су проводили на послу. Важна 
атракција постао је спорт, који је из игре и доколице прерастао у посебан фе-
номен уско везан за организацију слободног времена.

Спорт је истовремено захвално поље за истраживање процеса стварања 
идентитета на глобалном, потом националном, али и локалном нивоу, нарочито 
код деце и омладине, која кроз интеракцију с вршњацима стварају осећај при-
падности. На тај начин се усвајају норме и вредности, обичаји, традиција, начин 
размишљања и веровања.

Кошарка је од самог почетка била један од најистакнутијих тимских спорто-
ва карактеристичних за урбана подручја, који је по свом садржају, правилима 
игре и динамици представљао модеран стил живота. Овај спорт је због изузе-
тних успеха репрезентације постао и део популарне културе социјалистичке 
Југославије.

Идентификација са кошарком није се исцрпљивала само на нивоу репре-
зентације Југославије, у такмичењу клубова из различитих република, оних из 
главног града и провинције, већ се огледала и у ривалству суседних градова. У 
овом истраживању разматра се однос Чачка и Краљева, који су, за разлику од 
неких других насеља у Србији, имали и кошаркашку традицију.

Штампа и други масовни медији увек активно конструишу културне поруке 
и системе представа, а дискурс у коме се представља спорт може пружити ви-
ше података о друштву него званична саопштења политичара и друге врсте 
јавног говора. На тај начин медијске поруке брзо постају део свакодневног 
јавног дискурса, али и локалних идентитета.
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УДК 070(497.11)TEŽAK

Немања ТРИФУНОВИЋ

КРАЉЕВО И ОКОЛИНА У ЛИСТУ ТЕЖАК 
(1882–1914)

Географски положај Краљева, у котлини на саставу Ибра и Западне Мора-
ве, са брдско-планинским залеђем, погодовао је развоју свих грана пољопри-
вреде у околини овог града. Разграната пољопривредна делатност допринела 
је да вести и извештаји из Краљева и околине буду широко заступљени у илу-
строваном листу за пољопривреду Тежак у периоду од 1882. до 1914. године. 
Највећи број чланака односи се на активности Жичке подружине Српског пољо
привредног друштва, удружења које је било издавач часописа. Из текстова се 
такође ишчитавају подаци о раду Ратарске школе у Краљеву, извештаји о пољо-
привредним изложбама организованим у краљевачким селима, анализе о оп-
штем стању пољопривреде у краљевачком крају, са акцентом на стање усева, 
воћних и лозних расада, исхрану и негу сточног фонда. Као допуна архивској 
грађи, чланци из Тежака представљају важан историјски извор за проучавање до-
минантне привредне делатности у Краљеву и Србији на прелазу из 19. у 20. век.
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УДК 070(497.2)

Marieta TSANOVA, Varban TODOROV

THE CONTRIBUTION OF THE JOURNAL 
OF BULGARIAN STATE ARCHIVES

AS A SOURCE FOR THE BULGARIAN 
AND BALKAN HISTORIOGRAPHY

(1957–2022)

This paper is a presentation of the scientific-theoretical and documentary peri-
odical of the Bulgarian State Archives „Известия на държавните архиви“ (ИДА) 
[Journal of the State Archives], based on the broader understanding of historiogra-
phy as a scientific source not only for the history of the historical science, but also 
for the historical knowledge in general.

“Meeting with IDA” will be in some way a statistical review of the publications 
(historiographical sources) which contribute to different approaches in historiogra-
phy and which were first printed in the 1957 edition. The year 2022 is the 65th in a 
row since the release of the first volume and at the end of it volume 122 will be re-
leased. The journal is published twice a year.

The journal’s brief business card indicates that:
• its strongest point is searching for and publishing unknown documents and 

collections owned by individuals and/or institutions that have arrived for storage in 
the archives;

• with the publications in all its columns, valuable sources and testimonies on 
the history of Bulgaria, the Balkans and the world enter scientific circulation for the 
first time;

• the articles direct researchers and readers to the preserved documentary trea-
sures in the Bulgarian and foreign archives;

• it is distributed in more than 30 archival institutions worldwide.
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УДК 070-055.2(497.11)

Љубинка ШКОДРИЋ

БЕОГРАДСКА ЖЕНСКА ШТАМПА 
И СЛУЧАЈ ЧАСОПИСА ВЕСНА 1953. ГОДИНЕ

У време укидања Антифашистичког фронта жена (АФЖ), током 1953. годи-
не, ова организација је у Београду издавала три часописа намењена женској 
читалачкој публици. Били су то: Жена данас, Зора и Укус. Њихов изглед и форма 
углавном су били стандардизовани и једнолични. Садржина часописа Жена да
нас и Зора постепено је усмеравана ка пасивизацији и деполитизацији жена, уз 
потискивање тема посвећених активним женским улогама. Док су у ова два ча-
сописа афирмисани традиционални погледи на жену, уз фокусирање на пита-
ња из области социјалног и здравственог старања, часопис Укус је био намењен 
практичним саветима из света моде.

Велики конкурентски изазов АФЖ штампи представљало је покретање мо-
дно-забавног часописа Весна заснованог на идејама популарне културе, са мо-
дерном и комерцијалном концепцијом и приступом женским темама. За ра-
злику од промовисања стереотипних представа жене у оквиру репродуктивно-
-породичних улога, у часопису Весна могао се наслутити афирмативни став 
према активнијој улози жене у друштву. Управо је тај део садржине био изло-
жен највећој критици. Од стране сарадница АФЖ-а оспорени су чак најава и 
реклама часописа Весна. То није учињено преко гласила АФЖ-а, већ у листу 
Борба, што је имало већу тежину и значај. Иако је први број часописа распро-
дат, он није наставио да излази.

Случај часописа Весна је показао да је, без обзира на неспремност да одго-
вори на потребе модерне жене, АФЖ и пред укидање успевао да задржи моно-
пол у свету београдске женске штампе. Следећи партијски идеолошки дискурс, 
АФЖ је потиснуо еманципаторске садржаје и посветио се промоцији тради-
ционалних образаца у конструкцији женских улога, што му је обезбедило снагу 
у сузбијању конкуренције у сагледавању ових тема.
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