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Београдска периодична штампа о почетку Другог светског рата 

Апстракт: Анализирајући писање београдске периодичне 
штампе аутор је покушао да реконструише како је почетак 
Другог светског рата изгледао у очима савременика, какве 
су биле њихове пројекције, анализе, перспективе. Прили-
ком селекције часописа трудио се да у раду буду заступљени 
чланци аутора који су наступали са најразличитијих идео-
лошких и политичких позиција. 

Кључне речи: Други светски рат, Пољска, Немачка, Југосла-
вија, Београд, штампа

У међуратном периоду, поред радија, основно средство путем кога 
се информисала београдска јавност била је штампа. На територији Управе 
града Београда, током 1940, излазила су три дневна, 43 недељна и 36 ме-
сечних листова и часописа.1 Југословенско новинско удружење - секција 
Београд имало је 1939. године 183 редовна, 49 приправних и шест ван-
редних чланова.2 Од оснивања Краљевине државни органи су се трудили 
да писану реч држе под контролом. Првим законом о штампи Краљевине 
Југославије из 1925. само је декларативно прокламован принцип слобо-
дне штампе, а његове назадне уредбе рестриктивног садржаја наводиле 
су тадашње савременике на помисао да му је било прикладније дати назив 
полицијске уредбе него закон. Допуна овог закона 1929. није подразумева-
ла ни декларативно помињање слободе штампе, а све рестриктивне од-
редбе додатно су пооштрене. Министарство унутрашњих послова имало је 
овлашћења да забрани улазак иностране штампе у земљу. Вређање краља 
и чланова краљевског дома, владара друге државе, позивање грађана на 
непослушност и томе слично путем овог медија било је кажњиво по Кри-

1 Статистички годишњак 1940, (Београд, 1941), 374.
2 Вук Драговић, Српска штампа између два рата I, (Београд, 1956), 370.
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вичном законику или Закону о заштити државе. Одлуку о забрани доно-
сили су државни тужилац или полиција, што се у потпуности косило са 
појмом правне државе. Уредници су били дужни да објаве сваку исправку 
коју им власт пошаље у наредном броју својих новина.3 У априлу 1929. 
образована је установа која ће својим деловањем постићи, како то закљу-
чује историчар Бојан Симић, да често њена „истина буде изнад тадашње 
ставарности“.4 Централни прес-биро (ЦПБ) имао је задатак да врши све-
обухватну контролу и цензуру средстава информисања, али и да пласи-
ра пропаганду.5 Овај орган био је под директном контролом председника 
Министарског савета, а у организационом погледу састојао се од Одсека 
за домаћу штампу, Одсека за страну штампу, Одсека за радио-дифузију и 
Административног одсека.6

Један од најважнијих задатака чиновника Прес-бироа било је 
праћење онога што је писала домаћа и страна штампа, те извештавање 
државних органа о томе. Цензура штампе вршена je на два начина. Пре-
вентивну цензуру вршио је ЦПБ, државно тужилаштво и Министарство 
унутрашњих послова. Други метод била је забрана публикација чије је 
писање оцењено као противно интересима владе и владајуће странке. 
Недовољан број цензора био је главна препрека режиму да врши цензуру 
садржаја свих листова, те су се под лупом налазили највише листови из 
Хрватске. Од београдских листова Време, Самоуправа и Балкан били су под 
потпуном контролом режима. За разлику од њих, Политика и Правда ва-
жиле су за листове који су били најобјективнији и најинформисанији, али 
и који углавном нису били на линији владајуће номенклатуре. Без обзи-
ра на тежње режима да под контролу стави писање штампе, цензура није 
била потпуна и на истом нивоу током међуратног периода.7

Писање штампе о спољнополитичким потезима великих сила, с 
обзиром на компликован положај у коме се Краљевина Југославија нала-
зила током целог међуратног периода, представљало је осетљиво питање 
за режим и било је потребно да оно буде у складу са актуелном спољном 
политиком земље. Потребно је указати и на то да су од 1938. Југославија и 
Немачка, према споразуму о обостраном позитивном презентовању у јав-
ности, биле у обавези да не објављују вести које би нарушиле углед обе 
земље. Намеће се питање, с обзиром на нашу тему истраживања, у којој 

3 Ivana Dobrivojević, Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929–1935, (Beograd, 
2006), 302.

4 Бојан Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића, (Београд, 2007). 
5 Установа Прес-бироа није била „патент“ владајуће структуре у Краљевини Југославији. 

У Србији она датира још од шесдесетих година деветнаестог века, а посебан значај је 
имала током балканских ратова и Првог светског рата. Исто, 79, 80. 

6 Више о раду Централног прес-бироа у: Симић, Пропаганда, 79–103; Бојан Симић, 
„Организација државне пропаганде на Балкану током тридесетих година XX века – 
Анализа случаја Југославије и Бугарске“, Токови историје 3/2007.

7 Симић, Пропаганда, 121–144.
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мери је београдска штампа, посебно периодична, успела да, у оваквим 
околностима, остане независна приликом писања о агресивној политици 
нацистичке Немачке. Нажалост, морали бисмо да констатујемо да домаћа 
историографија нуди одговор на ово питање само када су у питању дневне, 
а да се периодичне публикације нису у довољној мери налазиле у фоку-
су истраживача који су анализирали писање штампе.8 Основни закључак 
који се намеће: најтиражније београдске дневне новине имале су амби-
валентан однос према спољној политици Немачке од доласка нациста на 
власт до избијања Другог светског рата и он је у потпуности произилазио 
из тренутне спољнополитичке оријентације Краљевине. Почетком три-
десетих година, у време када је Југославија била у потпуности ослоњена 
на Француску,9 садржаји најтиражнијих београдских новинских издања 
већином су били сагласни да Немачка агресивном спољном политиком 
настоји да анулира Версајски мировни уговор, што је отварало могућност 
избијања новог светског рата.10 Крајем тридесетих, како наводи Милан 
Стојадиновић, Краљевина Југославија, свесна да је „Немачка сила првог 
реда коју респектује цео свет“, тежила је да усклади своје држање како оно 
не би било „ни изазивајуће ни повлађујуће, већ коректно и реално с обзи-
ром на њене стварне потребе и интересе“.11 О томе шта је ово у стварности 
значило довољно сведочи писање београдске дневне штампе о Аншлусу 
1938. Како наводи историчар Срђан Мићић, садржаји већине новинских 
издања о моменту припајања Аустрије нацистичкој Немачкој били су исто-
ветни и окарактерисали су га као ствар унутрашњег питања аустријских 
Немаца, који су тежили за уједињењем са својим сународницима, а на ос-
нову права на самоопредељење.12 

______________________________

Одговор на питање која европска држава ће после Чехословачке 
бити нова жртва нацистичке агресивне спољне политике назирао се поче-
тком 1939. У јануарској посети Пољској, која је у суштини била помирљива, 
Јоаким фон Рибентроп, министар иностраних послова Немачке, покренуо 

8 Више о писању београдских дневних новина о агресивној спољној политици нацистичке 
Немачке у: Olivera Milosavljević, Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933–1944, (Beograd, 
2010); Срђан Мићић, Краљевина Југославија и аншлус Аустрије 1938, (Београд, 2010).

9 Више о спољнополитичкој оријентацији Краљевине у предратном периоду у: Bogdan 
Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918–1941, (Zagreb, 1975); Živko Avramovski, 
Balkanske zemlje i velike sile 1935–1937: od italijanske agresije na Etiopiju do jugoslovensko- 
- italijanskog pakta, (Beograd, 1968); Jakob B. Hoptner, Jugoslavija u krizi 1934–1941, (Rijeka, 
1972); Vuk Vinaver, Jugoslavija i Francuska između dva svetska rata: da li je Jugoslavija bila 
fancuski „satelit“, (Beograd, 1985); Мићић, Краљевина Југославија; Бојан Димитријевић, 
Станислав Сретеновић, „Спољна политика Краљевине СХС/Југославије 1918–1941“, Ис-
торија 20. века 2/2008, 45–83. 

10 Milosavljević, Percepcija fašizma, 404.
11 Цитирано према: Димитријевић, Сретеновић, „Спољна политика“, 60.
12 Мићић, Краљевина Југославија, 259.
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је питање Данцига.13 До даљег интензивирања овог питања дошло је у 
марту, након што је Немачка припојила Мемелску област, чиме је пољским 
званичницима недвосмислено стављено до знања да ће Пољска остати др-
жава само ако успе да успостави „разуман“ однос са Немачком. У пољско-
-немачки спор укључиле су се и владе Велике Британије и Француске, које 
су се обавезале да ће бранити независност Пољске, што је охрабрило зва-
ничнике у Варшави да се одупру притисцима који су долазили из Берлина. 
Извршена је тајна делимична мобилизација, појачане су војне снаге у рејо-
ну Данцига и на граници са Чехословачком.14 Нацистичком врху је постало 
јасно да пољска влада није вољна да игра улогу марионетске државе, те је 
донет план за инвазију на Пољску (Fall Weiß) која је требало да отпочне 
око 1. септембра 1939.15 Потписивањем пакта Рибентроп–Молотов 24. ав-
густа, чија је суштина била подела интересних сфера у Румунији, Пољској, 
Литванији, Летонији, Естонији и Финској, и уласком јединица Вермахта 
у Словачку 28. августа влада у Варшави нашла се пред тешким задатком 
како одбранити земљу.16 Тактички и технички инфериорна, пољска армија, 
и поред велике храбрости коју су исказивали њени припадници, није била 
способна да се у већој мери супротстави супериорним јединицама Вермах-
та. Тактика блицкрига, која је подразумевала муњевит напад оклопним 
јединицама праћеним моторизованом пешадијом и подршком из ваздуха, 
показала се као нерешив проблем за војне стратеге у Варшави. И поред 
тога што су Велика Британија и Француска 3. септембра објавиле рат Не-
мачкој, недовољна активност армија ове две државе и неспремност њихо-
вих влада да пошаљу озбиљнију материјалну помоћ Пољској суштински је 
обезвредила овај потез западних савезника. Улазак Црвене армије у источ-
не делове Пољске 18. септембра означио је почетак краја инвазије, који се 
фактички одиграо падом Варшаве 28. септембра, а формално 6. октобра 
сламањем и последње линије отпора. Територија Пољске подељена је из-
међу Немачке, СССР-а и Словачке.17

13 Одвајањем од Немачке 1920. луке-града Данцигa и околне територије формиран је 
истоимени самостални град-држава. Ова територија у предратном периоду била је под 
контролом Лиге народа, а са Пољском је била у царинској унији. Чињеница да је већина 
популације овог града била немачке националности и да је он до 1920. био део Немачке 
били су главни разлози да се и Данциг нађе у нацистичким плановима као територија  
коју треба у будућности анектирати. Министар спољних послова Јоким фон Рибентроп 
посетио је Варшаву 26. јануара 1939. и пољским званичницима понудио да се одрекну 
територије Данцига и уступе коридор на којем би био изграђен аутопут који би пове-
зивао овај град са источном Пруском. Као компензацију за ову територију нацисти су 
пону дили савез и напад на СССР који би Пољској донео територијална проширења у 
области Украјине. David G. Williamson, „Campaign Chronicles“, Poland betrayed: The Nazi-
Soviet Invasions 1939, (Barnsley, 2009), 36.  

14 Исто, 38.
15 Исто, 40.
16 Mark Mazower, Hitlers empire: Nazi rule in occupied Europe, (London, 2009), 64.
17 Више о инвазији на Пољску у: Williamson, „Campaign Chronicles“; Jonathan Walker, Poland 

alone: Britain, SOE and the Collapse of the Polish Resistance 1944, (London, 2008), 25–56; 
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Иако је влада Милана Стојадиновића пала 1939. године, попуштање 
Запада агресивном нацизму, нестабилност и нејединство Југославије, њена 
економска зависност од привреде Трећег рајха били су фактори који су оп-
ределили новог креатора спољне политике, кнеза Павла Карађорђевића, 
да не напушта Стојадиновићеву спољнополитичку оријентацију, што се 
одразило и на извештавање о инвазији Немачке на Пољску најтира жнијих 
београдских дневних новина.18 Од 2. септембра штампа у престоници са 
великом пажњом прати дешавања у Пољској, посвећујући им, у просеку, 
од три до четири странице. Београдски дневни листови прате ратне опе-
рације из дана у дан, објављују изјаве, саопштења и говоре немачких и 
пољских државника, реакције влада других земаља. Оно што је уочљиво на 
први поглед јесте да су главни извори информација биле вести које прено-
се стране новинске агенције. Преношене су вести без коментара и додат-
них објашњења немачке агенције ДНБ, пољске ПАТ, италијанске Стефани, 
француске Авас, америчке Јунајтед прес и енглеског Ројтерса. Извештаји 
дописника из Пољске објављивани су повремено и, у већини случајева, на 
самом крају рубрика које су биле резервисане за ове теме. Читајући из-
дања дневних новина у овом периоду, изузев анализе дописника дневног 
листа Политика из Варшаве Грге Златопере, нисмо успели да пронађемо 
ниједан чланак домаћег аутора који би анализирао овај сукоб.19 Стога се 
поставља питање да ли су периодичне публикације биле алтернатива 
оваквом, у суштини фактографском извештавању, те да ли се на њиховим 
страницама крију анализе и интепретације аутора који наступају са разли-
читих стручних, политичких и идеолошких позиција. 

На пацифистичке, либерално-демократске ставове наилазимо у 
полумесечном часопису за културу, социјална и привредна питања Види-
ци.20 Уводничар овог часописа 10. септембра није био у дилеми да ли ће рат 
између Немачке и Пољске прерасти у сукоб ширих размера. Неименовани 
аутор у уводном разматрању под насловом „Други светски рат“ подсећа 
да се, по окончању Првог светског рата говорило „да је оно рат који ће 
учинити крај ратовима и последњи рат, који је својим грозотама коначно 
отрезнио свет, али се не зна да ли ће овај садањи рат, много сложенији, 
тоталитарнији и радикалнији од онога – донети то коначно отрежњење“. 
Сукоб који је, попут Првог светског рата, почео „експедицијом великог сти-

Daniel Boćkowski, “’Together Forever’: The Soviet Occupation of Eastern Poland during the 
Second World War“, Occupation regimes in the Baltic states 1940–1991, (Riga, 2008), 599–615.

18 Димитријевић, Сретеновић, „Спољна политика“, 63.
19 Више о извештавању београдских дневних листова о инвазији Немачке на Пољску 1939: 

Rade Ristanović, „Invazija na Poljsku 1939. iz perspektive beogradske štampe“, Jugoslovensko-
-poljski odnosi u XX veku, ur. Andrej Zecminski, Momčilo Pavlović, Dragomir Bondzić, u štampi.

20 Часопис Видици поред актуелних политичких тема пратио је и питања из привреде, 
културе и друштва. Први број изашао је 10. јуна 1938, а последњи 10. јуна 1940, када је 
и забрањен. Његови сарадници били су неки од најистакнутијих делатника Краљевине: 
др Радомир Бјелић, др Првислав Гризоного, др Виктор Новак, др Иван Ђаја, Васиљ 
Поповић, Јован Ђоновић. - Драговић, Српска штампа, 50.
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ла једне велике силе према једној мањој сили“ пронаћи ће своје „идејно 
оправдање“, па ће се једна страна позивати на „легитимна права нације“ 
и „животни простор“, а друга на „заштиту права и интегритет малих др-
жава“. Аутор даље наводи да су ово само обриси мотива који се назиру и 
да је сигуран да ће исход овог рата „свакако бити катастрофалан за циви-
лизацију, за сваколики економски и социјални ред, без обзира на то тко 
ће бити победник“, али и помало утопистички исказује своја надања да ће 
„жртве ове друге велике светске борбе коначно довести све људе до дубо-
ког спознања да треба обезбедити у целом свету систем права, сарадње, 
слободе и неповредивости; можда ће сазрети у друштву и у вољама свију 
идеал и систем бољег, праведнијег и хармоничнијег односа међу народи-
ма, државама, класама и појединцима; можда ће после оргија суровости, 
да се јави нови хуманизам, култ човјештва без плачљивог и кукавног паси-
визма. Можда! И надајмо се! Вјерујмо у то!“21

„Пропаст Пољске“ наслов је уводног разматрања броја од 25. септем-
бра у коме аутор нема моралну дилему ко је агресор, а ко је жртва у пољско-
-немачком сукобу. На почетку текста аутор готово епским стилом истиче: 
„Варшава је и опет пала и она је покопана рушевинама својих сиротињских  
и својих господских домова, споменик своје старе славе и сведочанство 
својих нових напора и стремљења. Она, средиште државе и нације, пала је 
као последња цитадела у безнадној одбрани слободе, али у успешној одбра-
ни духа, принципа и части. Жртвовала је све материјално у витешком, ти-
пично пољачком, подвигу високо трагичног херојства, хотећи да спасе душу, 
да утисне дубок печат на једну страшну и за сва времена црну страницу ев-
ропске историје, не зато да је та историја спомиње као своју славу, него да 
спомиње њену жртву као прекор своје савести.“ Аутор је имао поруку и за 
своје суграђане, али и за чиниоце власти: „Ни у животу појединца, ни у жи-
воту народа, ни у политици државе није много уобичајно солидарисање са 
жртвама. Сватко у бури привија своје ћебе, а у бици чува своју главу; што је 
нападај страшнији и нападач јачи то је резерва оних који још нису на реду 
већа. Страх се заогрће плаштем неутралности. Он је много пута у истину је-
дини покушај одбране слабијих. А ипак остаје хиљаду пута утврђеном ис-
торијском истином, да су слаби највише зато што од почетка до краја нису 
једни са другима солидарни.“ Када аутор говори о солидарности, он мисли 
на словенску солидарност и „саосећање словенско“ „јер у Пољској се наста-
вља и завршава оно што је равно пре годину дана почело у Чехословачкој, 
обнавља се оно што је већ у неколико махова у историји догађало на северу 
и на југу: потискивање, извлашћивање и однарођавање словенских племена 
и народа и разарање словенских држава“. У жељи да код својих суграђана 
пробуди солидарност, али и да охрабри пољски народ, аутор подвлачи: „Наш 
народ је вековима живео од косовског морала, па тако и пољски народ може 
да из ове своје трагедије избије искуство и морални капитал од којег ће пре-

21 Видици, 10. 9. 1939, 385, 386.
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живети несрећу. Чак и више: прошавши кроз Голготу небеског царства, пре-
порођен и пречишћен, вратиће и своје земаљско царство. Као еуропејци и 
као људи и као Словени треба да ово желимо и очекујемо.“22 У истом броју 
уредник Видика Милан Маријановић покушао је да преиспита одговорност 
Француске и Велике Британије за брзи пад Пољске. По њему неразумљиво 
је зашто савезници нису „запослили те Немце“ нападајући „са својом толико 
бројном авијацијом позадину немачких снага у Пољској, дезорганизовајући 
њихове везе и снабдевања, паралишући њихову авијацију“, што би обезбе-
дило довршавање мобилизације у Пољској и регруписање снага на скраће-
ним линијама. Уместо наведеног, савезници су се одлучили на дефанзивну 
тактику, чија је суштина блокада немачког увоза, која би довела до оскудице 
у сировинама и храни, те онеспособила моћ њене војске за вођење „муњеви-
тог рата“, закључује Маријановић.23 

 Званичан став југословенских власти поводом напада Немачке на 
Пољску изражен је у часопису организације Народна Одбрана.24 У чланку 
„Спокојно и хладнокрвно“ од 10. септембра каже се да је став владе пово-
дом избијања Другог светског рата „доследан политици коју је Југославија 
одлучно спроводила последњих година, негујући брижљиво пријатељске 
односе са великим силама и са својим суседима, и остајући неутрална у 
сукобима“. Аутор апелује на своје суграђане да не подлежу „фантастичним 
вестима, ратној психози и свим акцијама смутљиваца и шпијона“ којима 
наведени „став није по вољи“.25 У броју од 24. септембра неименовани 

22 Видици, 25. 9. 1939, 433, 434.
23 Владе Велике Британије и Француске током инвазије на Пољску нису успеле да 

пошаљу значајнију материјалну помоћ овој земљи, те да на свом делу фронта преузму 
већу иницијативу, што би у крајњој линији смањило притисак на пољску армију. Као 
најбоља потврда овој тези говоре подаци да је на пољски захтев да јој се упути већа 
количина аутоматског наоружања, муниције, камиона и гас-маски, влада Велике 
Британије одговорила са 5.000 митраљеза марке хоџкинс за које није имала муницију 
и око 5.000 гас-маски, да су авиони РАФ-а уместо бомби на територију Трећег рајха 
избацивали пропагандне материјале, што је изазивало подсмех и у енглеској јавности, 
да се целокупна инцијатива Француске на западном ратишту огледала у преласку трупа 
њене армије границе Немачке на три места 7. септембра. Више о овој теми: Williamson, 
„Campaign Chronicles“, 97–100; Видици, 25. 9. 1939, 438; Antony Beevor, The second world 
war, (London, 2012), 23, 32.

24 Народна одбрана је организација која је основана 1908. у доба Анексионе кризе са 
задатком да прикупља добровољце и помоћ у случају рата са Аустроуграском, те 
ради на подизању српске и југословенске националне свести у новоослобођеним 
крајевима. По уједнињењу 1918. ова организација мења улогу и њен рад се огледа 
у културно-просветној активности. У политичком и идеолошком погледу њени 
чланови пропагирали су идеје интегралног југословенства, конзервативизма и 
антиинтернационализма. Народна одбрана је примала финансијску помоћ од државних 
органа. Часопис Народна Одбрана је био званични орган ове организације, који је 
излазио једанпут недељно у периоду од 1926. до 1941. године. Александар Стојановић, 
„Идеје, друштвено-политички пројекти и пракса Владе Милана Недића“, (докторска 
дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, 
2014), 33–35; Драговић, Српска штампа, 105, 106.

25 Народна Одбрана, 10. 9. 1939, 561.
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аутор у рубрици „Спољни преглед“ предочава да су све балканске земље 
„прогласиле своју стриктну неутралност; све оне без разлике, чврсто су ре-
шене да се у садашње догађаје на Истоку Европе не мешају“ и да је „прича“ 
о овом делу Европе као „бурету барута отишла из круга стварности у об-
ласт легенде“. Указујући на то да, када је капитал великих сила „на другој 
страни у толикој мери, да се не може бринути за своју превласт на Балкану, 
која је остала другоразредног значаја“, закључује да се „данас Балкан може 
поставити на своје ноге“. У неутралности балканских земаља аутор је ви-
део њихову шансу да остваре профит, јер „у времену рата употребљава се 
све, а то значи да се све може продати“. 26

 Сарадници полумесечника Напред - Лист за народ имали су објек-
тивније погледе на домете овакве спољнополитичке оријентације Краље-
вине.27 У броју од 15. септембра анонимни аутор констатује да је „краљев-
ска влада“ убеђена да ће вођењем политике неутралности најбоље слу-
жити „интересима народа и државе“, али и закључује да ће положај неу-
тралних држава у даљем развоју догађаја зависити од „става који ће према 
њима, у току вођења рата, заузети ратујуће стране, односно од решености 
ових последњих да поштују њихову самосталност и њихову територијалну 
целину“.28 У рубрици „Међународни преглед“, 29. септембра, неименовани 
аутор је покушао да „разреши руску загонетку“ тј. „да прозре којим циље-
вима греди руска дипломација“. Кључно питање, како наводи аутор, на које 
је изненађена светска јавност тих дана покушавала да одговори је: „Да ли 
је инвазија на Пољску дошла као плод пакта Рибентроп–Молотов или као 
последица страха да даље продирање Немачке у унутрашњост Пољске 
може нашкодити националним и државним интересима Русије?“ Аутор 
нема дилему у вези са војном акцијом Москве у Пољској, коју карактерише 
као акцију која је спроведена „у циљу задовољења чисто руских интереса 
и исправке извесних, раније створених стања, без њеног учешћа“.29 У овом 
периоду лист Напред имао је и рубрику „Преглед иностране штампе“, у 
којој су Београђани имали прилику да прочитају исечке из чланака разних 
европских новина, те да се детаљније информишу како стручна јавност у 
Француској, Енглеској, Немачкој, или неутралним земљама попут Бугар-
ске, Швајцарске, Финске доживљава сукоб који је у току.30

 У уводном делу Билтена Југословенског антимарксистичког коми-
тета31 од 25. септембра неименовани аутор констатује да „није наше да пре-

26 Народна Одбрана, 24. 9. 1939, 597.
27 Напред - Лист за народ је био полумесечник који је пратио дешавања из области 

политике и друштва. Први број изашао је 1938, а последњи 1941. Као сарадници за овај 
лист писали су др Јован Ђорђевић, др Љубомир Дуканац, др Божидар Марковић и многи 
други. Драговић, Српска штампа, 105.

28 Напред, 15. 9. 1939, 6.
29 Напред, 29. 10. 1939, 6.
30 Напред: 29. 10. 1939, 8; 14. 10. 1939, 8.
31 Према истраживању историчарке Надежде Јовановић Југословенски антимарксистички 
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суђујемо ко је у праву, нити да предвиђамо победиоце. Ми чак мислимо да га 
неће ни бити, толико ће они који су у њега ушли, или ће ући, бити изложени 
уништавању, да ће разлика између побеђених и победилаца бити врло мала, 
или је чак уопште неће бити.“ Овакво стање искористиће комунизам, па је „по-
требно да неко остане ко ће онда, када почне његов налет, стати на пут њего-
вим злокобним плановима, неко ко ће очувати заставу хришћанске Европе и 
ставити је насупрот сатанској црвеној крпи“.32 У истом броју аутор под псеудо-
нимом Бор. Суворин истиче да њега није изненадио упад СССР-а у Пољску и да 
је он најбољи доказ „да је Совјетима успело да раздвоје велике силе на западу 
и да у случају њихових међусобних сукоба“ „приграбе поседе малих држава 
користећи њихов тренутни пораз“.33 У броју од 10. октобра анонимни аутор 
је указао на несклад између онога што пропагирају комунистички идеолози 
и „онога што Совјетска власт стварно ради“ мислећи на улазак Црвене армије 
у Пољску. Аутор подсећа да су поборници ове идеологије „до недавно“ „на све 
стране оснивали пацифистичке лиге, премного се говорило о миру, о колек-
тивној безбедности и фашизму као непријатељу културе (...) праву малих на-
рода на самосталност“ и закључује да оваква недоследна политика комуни-
ста може само да изненади „непосвећене“ јер „се у бољшевизму све ради по 
јединственом приципу, да циљ освештава сретства“.34

Са сличних антикомунистичких позиција наступали су и аутори 
у Билтену Југословенског народног покрета Збор.35 У број од 22. новем-

комитет основан је 1936. као плод тежњи државе да укључи „приватну иницијативу“ 
у борбу против КПЈ. Организација на чијем челу је био сенатор Милан Поповић није 
оправдала очекивања, те је убрзо и угашена. Једно од најважнијих пропагандних оружја 
комитета био је Билтен Југословенског антимарксистичког комитета, који је излазио 
два пута месечно у периоду од 1937. до 1940. Више о раду ове организације у: Надежда 
Јовановић, „Пропао покушај ’приватне иницијативе’ на сузбијању комунистичке иде-
ологије“, Токови револуције XX–XXI, (1988), 150–168; Архив Србије, Фонд БИА, Списак III, 
предмет бр. 110; Драговић, Српска штампа, 40.

32 Билтен Југословенског антимарксистичког комитета, 25. 9. 1939, 2.
33 Исто, 4.
34 Билтен Југословенског антимарксистичког комитета, 10. 10. 1939, 2.
35 Организација Југословенски народни покрет Збор основна је 6. јануара 1935, а први човек 

организације био је Димитрије Љотић. Суштина њене политичке платформе била је борба 
против парламентарних странака и капитализма, а све у циљу политичког препорода Југо-
славије, оствареног кроз дириговану привреду и стварање сталешке државе. Под утицајем 
европског фашизма и изразитог антисовјетског става припадници ове организације изгра-
дили су екстремно анисемитске и антикомунистичке ставове. На изборима 1935. и 1938. 
Збор није успео да освоји ниједан посланички мандат, што нам даје за право да ову органи-
зацију назовемо маргиналном појавом југословенског предратног друштва. Припадници 
Збора по окупацији Србије 1941. постаће једни од најоданијих сарадника окупатора. Бил-
тен је био службено гласило овог покрета. Излазио је нередовно у периоду од маја 1939. 
до октобра 1940. Више о организацији Збор у: Mirko Bojić, Jugoslavenski narodni pokret „Zbor“ 
1935–1945. Јedan kritički prikaz, (Beograd, 1996); Младен Стефановић, Збор Димитрија Љо-
тића, (Београд 1984); Василије Драгосавац, „Идеолошки утицај европског фашизма на ЈНП 
Збор (1935–1940)“, Историјска трибина: Истраживања младих сарадника Иснтитута за 
новију Србију, (Београд, 2013), 93–111; Christian Kurzlydlowski, „Тhe early ideological influences 
of Dimitrije Ljotić: the making of a fascist and traitor?“, Срби и рат у Југославији 1941. године, 
зборник радова, ур. Драган Алексић, (Београд, 2013), 33–57.
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бра објављен је „Извештај из Пољске“, који је редакција примила од „на-
шег пријатеља који се није ни једног тренутка кретао из Варшаве“. Аутор 
се после уводног дела, у којем је покушао да читаоцима дочара животне 
прилике у Варшави под окупацијом, сконцентрисао на факторе који су по 
његовом мишљењу били главни узроци пада Пољске. Као кључне, он ис-
тиче „безглавост“ која је захватила пољски политички и војни врх, лоше 
спроведену мобилизацију, продају „1000 контраавионских топова које су 
купили Енглези“ и „шпијуноманију која је достигла кулминацију и где се 
више није знало ко је шпијун, а ко није“.36 За нашу тему инетересантан је 
и чланак „Извештај из нових совјетских крајева“. Као и у претходном слу-
чају, редакција, уместо имена аутора, наводи да је он њихов „стари зналац“ 
који је у Пољској живео под „бољшевичком окупацијом“. Београђани који 
су читали овај извештај могли су да сазнају да првих дана „пољске трупе 
нису уопште давале отпор бољшевичкој црвеној армији“ јер је „код мно-
гих било распрострањено уверење да долазе у помоћ Пољацима“. Овакво 
уверење међу грађанима Пољске настало је захваљујући „успешној бољ-
шевичкој пропаганди и њиховим агентима (подвучено у оригиналу – Р. Р.)“ 
закључује аутор. Целокупан отпор Пољака Црвеној армији оцењује се као 
„слаб, јер је и снага пољске војске на овом делу била скоро ништавна“.37 
Војнике Црвене армије аутор описује као прљаве, поцепане, деморалисане, 
„врло бедно“ обучене и наоружане. Поред антикомунистичких, у овом из-
вештају наилазимо и на антисемитске ставове, о чему сведоче наводи ау-
тора: „одушевљење ’руског становништва’ Украјинаца и Белоруса не може 
се ни поредити са оним које су показали Јевреји (подвучено у оригиналу 
– Р. Р.).“ Терор је „вршен над бившим пољским чиновницима, свештенством 
и поседницима“ и спровођен од „месног становништва предвођеног, скоро 
по правилу, од Јевреја“.38 

 Комунистичка партија Југославије (КПЈ) поред илегалних имала је, 
у међуратном периоду, под својом контролом и одређен број легалних гла-
сила преко којих је популаризовала своје идеје и политичке платформе.39 
Какви су политички ставови КПЈ поводом инвазије Немачке на Пољску, 

36 Билтен, 22. 11. 1939, 8.
37 За инвазију на Пољску Црвена армија груписала је седам армија, 17 корпуса, 25 

пешадијских и 16 коњичких дивизија и 12 тенковских бригада, што је укупно износило 
око 1.000.000 војника. Пољска армија је на овом делу територије имала између 100.000 
и 150.000 војника. Williamson, „Campaign Chronicles“, 116, 117.

38 Билтен, 22. 11. 1939, 9.
39 Комунистичка партија Југославије основана је 1919. у Београду. Од 1920. забрањен је 

рад ове организације и свако пропагирање комунистичких идеја, те од овог периода 
њени припадници делују илегално. Основни циљ КПЈ у предратном периоду био је 
извођење револуције и образовање власти по својетском обрасцу. У периоду од 1921. 
до 1929, КПЈ се реорганизовала у кадровски малу, вертикално устројену партију 
бољшевичког типа. Више о раду КПЈ у међуратном периоду у: Историја Савеза 
комуниста Југославије, (Београд, 1985); Коста Николић, Бољшевизација Комунистичке 
партије Југославије 1919–1929. Историјске последице, (Београд, 1990); Бранислав 
Глигоријевић, Коминтерна, југословенско и српско питање, (Београд, 1992). 
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Београђани су могли да прочитају у листу студената Београдског универ-
зитета Наш Студент.40 У броју од 24. октобра аутор чланка „Рат је крвава 
стварност“ упозорава да је „прошло тек четврт века од Великог рата“, а „по-
ново су испражњене радионице и учионице, поново су напуштена поља, 
поново су занемели домови, млади су поново гурнути да постану топовска 
храна за туђе интересе“. О самом карактеру сукоба каже се да се он „не води 
за одбрану мира и националне независности“, да његови покретачи нису 
борци против фашизма „јер они који га воде постадоше првоборци фаши-
зма у својим сопственим земљама“ и да је њихов основни циљ „нова подела 
света“. Као главне задатке југословенске омладине у оваквој ситуацији ау-
тор види: борбу против ратне психозе, остваривање „фронта мира са свим 
народима који се данас искрено залажу за мир, у првом реду са балканским 
народима и Совјетском Русијом“, проширивање „јединства младих кроз 
заједничку борбу против империјалистичког рата“.41 Овакви ставови били 
су у потпуности у складу са тренутном политичком платформом КПЈ чија 
суштина је била да је карактер Другог светског рата империјалистички, да 
је он самим тим противан интересима пролетеријата, те да треба тежити 
за што бољом сарадњом са СССР-ом.42

 И сарадници лево оријентисаног недељника Радничке новине, по-
ред стандардних социјалних тема, анализирали су сукоб који је у току.43 
Непотписан аутор у чланку под насловом „Перспективе данашњег рата“ од 
15. септембра указује да Велика Британија и Француска против Немачке 
воде и „економски рат“ чија је суштина блокада спољне трговине Трећег 
рајха.44 Под овим околностима, поред Италије, неутралне земље југоисточ-

40 Како би спречили државне органе да забране излажење њиховог гласила Студент, 
комунистички оријентисани студенти Београдског универзитета променили су назив 
листу у Наш Студент 1939. године. Овај лист излазио је два пута месечно, а основни 
циљ био му је „популарисање комунистичких идеја међу студентима и народним 
масама“. Последњи број под овим називом изашао је 1940, када је преименован у Нови 
Студент. - Студент 1937–1940, ур. Венцеслав Глишић, (Београд, 1977).

41 Наш Студент, 24. 10. 1939, 1.
42 Од преласка КПЈ на илегалан рад Коминтерна је помагала југословенске комунисте. 

Прихватање наведене помоћи значило је и губитак независности за КПЈ, која од тог 
периода све своје директиве усклађује са одлукама Коминтерне. Ово је најуочљивије 
на примеру односа југословенских комуниста према агресивној политици нацистичке 
Немачке. Од 1935. КПЈ је била на линији стварања Народног фронта, организације 
која је имала за циљ да окупи све оне који су спремни да се боре против фашистичке 
опасности. Потписивање пакта Рибентроп–Молотов донело је нову реалност за 
југословенске комунисте, који од избијања Другог светског рата до нападе Немачке на 
СССР овај сукоб карактеришу као империјалистички. Више о односу Коминтерне и КПЈ 
у: Глигоријевић, Коминтерна, југословенско и српско питање; Nikita Viktorovič Bondarev, 
Misterija Tito: moskovske godine, (Beograd, 2013).

43 Радничке новине основане су 1897. као централни орган Српске социјалдемократске 
партије. У међуратном периоду, до Обзнане су биле главни орган КПЈ. Од овог периода 
до 1941, када престају да излазе, биле су орган Социјалистичке партије Југославије и 
Главног радничког савеза Централног синдикалног већа Југославије. Драговић, Српска 
штампа, 138. 

44 Од првог дана сукоба влада Велике Британије, поучена искуствима из Првог светског 
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не Европе су једини поуздан спољнотрговински партнер Немачке, али и 
оне имају капацитета да подмире само 15% немачког увоза.45 Исти лист је, 
у броју од 22. септембра, пренео и информацију да су „месне организације 
социјалистичке партије и слободних синдиката у Варшави“ образовале 
„одреде који броје преко 10.000 лица“ и да њиховим акцијама „треба бла-
годарити што су немачке моторизоване трупе одбијене из Варшаве“.46

 Карикатуристи хумористичко-сатиричних недељних новина Оши-
шани јеж још једном су потврдили тезу да слика говори више него хиљаду 
речи.47 У броју од 9. септембра 1939. објављена је карикатура на којој су на-
цртане славне војсковође попут Цезара, Тамерлана, Наполеона, који заједно 
са једног облака посматрају земљу и питају се „Гле чуда на земљи – Једни 
не објављују рат, а ратују, а други објаве рат, па не ратују“.48 Јасно је да аутор 
алудира на напад Немачке на Пољску без објаве рата и на недовољну ак-
тивност армија Велике Британије и Француске на Западном фронту. Ученик 
који на питање професора: „Кажи ми границе европских држава“ одговара: 
„Не могу господине професоре, ја сам неутралан“; коњ који на ливади, док 
тенк поред њега пролази, говори другом коњу: „Ништа друже, можда ћемо 
у будућем рату остати потпуно неутрални“; супруг који се у кревету крије 
испод покривача од своје оскудно обучене агресивне супруге и говори: „Ос-
тави ме, жено ја сам неутралан“ – делови су колажа карикатура којим је гру-
па аутора извргла руглу политику неутралности коју је водила Краљевина 
Југославија, али и многе друге европске државе.49 Трагедија пољског народа 
представљена је на карикатури са насловне стране од 23. септембра на којој 
су нацртана два мушка лика која седе за столом у амбијенту полусрушеног 
града и питају се: „Јутрос смо се пробудили у Пољској, ручали у Немачкој, 
вечерамо у Русији, а где ћемо се наћи сутра, ко зна?“50 Општи утисак који се 

рата, придавала је велику пажњу вођењу привредног и финансијског рата. Најважнији 
његов сегмент била је поморска блокада, чији је основни циљ био да се Трећи рајх лиши 
главних сировина неопходних за вођење ратне привреде. Драган Алексић, Привреда 
Србије у Другом светском рату, (Београд, 2002), 90. 

45 Ауторове пројекције нису далеко од званичних података. Упркос чињеници да је Трећи 
рајх постао главни спољнотрговински партнер земљама југоисточне Европе, удео у 
немачком увозу ових држава се повећао са 18,5% у 1938. на 23,8% у 1940. Алексић, н. д., 
92; Радничке новине, 15. 9. 1939, 2.

46 Утемељење за ове наводе нисмо успели да пронађемо у релевантној литератури. С 
обзиром на датум када је објављена ова вест наше су претпоставке да аутор мисли 
на успехе регуларне пољске армије, која је у овом периоду у првој фази битке на реци 
Бзури успела да успори напредовање јединица Вермахта ка Варшави. Више о овој бици 
у: Williamson, „Campaign Chronicles“, 100–107; Радничке новине, 22. 9. 1939, 1.

47 Ошишани јеж је био часопис који је путем карикатура и сатиричних и хумористичких 
текстова пратио актуелна друштвена и политичка дешавања. Његови сарадници били 
су доајени југословенске карикатуре Пјер Крижанић, Живојин Вукадиновић, Љубомир 
Максимовић и други. Излазио је једном недељно од 1935. до 1941. године. Драговић, 
Српска штампа, 123.

48 Ошишани јеж, 9. 10. 1939, 1.
49 Ошишани јеж, 16. 10. 1939, 2.
50  Ошишани јеж, 23. 10. 1939, 1.
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намеће приликом анализа свих карикатура које су објављиване у овом пе-
риоду на тему почетка Другог светског рата у недељнику Ошишани јеж јесте 
да су аутори настојали да се не сврставају ни у један политички блок, да су 
оштрину њиховог пера осетили сви главни актери сукоба, те да је порука 
коју њихови радови носе пацифистичке природе.

______________________________

 Можемо закључити да је периодична штампа која је излазила у 
Београду, за разлику од дневне штампе, читаоцима нудила палету најра-
зличитијих анализа на тему инвазије Немачке на Пољску, која је, нема 
сумње, у највећој мери била продукт другачијих идеолошких позиција 
са којих су наступали аутори. Пацифистичке, националистичке, антико-
мунистичке, антисемитске и комунистичке позиције су, уз недостатак 
историјске дистанце, биле главни кривци да аутори ову тему проматрају 
из суженог хоризонта, да редукују садржаје, изврћу чињенице, поједно-
стављују представе, у циљу пропагирања или дискредитације различитих 
и, у већини случајева, супротстављених идеолошких матрица. Претрагом 
периодичне штампе нисмо успели да пронађемо ниједан рад чији је аутор 
наступао са пронацистичких позиција, што је и разумљиво с обзиром да 
ова идеологија у предратном српском друштву није уживала већу подр-
шку. Поред идеолошки обојених радова, објављиване су и стручне анализе 
чији аутори су указивали на различите аспекте овог сукоба и доносили 
закључке који нису далеко од оних које нуди савремена историографија. 
Kао што смо подвукли у уводном делу рада, домаћа историографија није 
посветила довољно пажње писању периодичне штампе, те је самим тим и 
изостао увид у којој мери се она налазила у „загрљају“ цензуре. На приме-
ру извештавања београдских периодичних гласила о инвазији Немачке на 
Пољску показало се да он у овом периоду у односу на дневну штампу није 
био у тој мери чврст.
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Belgrade Periodical Press on the Outbreak of the Second World War

Abstract: The aim of this paper is to reconstruct how 
the outbreak of the Second World War was perceived by 
its contemporaries, what their projections, analyzes and 
perspectives were by analyzing the articles published in the 
Belgrade periodical press. 
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 We can conclude that the Belgrade periodical press when compared 
with the daily one offered to their readers numerous and diverse analyses of 
the German invasion on Poland. There is no doubt, that the press reflected the 
journalists’ different ideological stands: pacifist, national, anti communist, anti 
Semitic and communist, which apart from the lack of historical distance, was the 
main reason why the analyses of this subject was limited, the contents reduced, 
facts inverted and ideas simplified. This was implemented by propaganda activity 
or by discrediting different mostly opposing ideological stands. When conducting 
this research not one column colored with Nazi propaganda was found. This is 
not surprising, because Nazi ideology did not have many supporters in Serbia 
before World War II. However, besides ideologically characterized articles and 
columns, expert analyses dealing with different aspects of this conflict were 
also published that had conclusions similar to those offered by contemporary 
historiography. As we have already underscored, domestic historiography has 
not dealt enough with issues of the periodical press, thus we lack real insight 
into press censorship. Taking the Belgrade periodical press reports on the 
German invasion of Poland as an example, we can say that censorship was not 
as present as it could have been. 


