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Апстракт: У раду се анализира писање другог најтира-
жни јег италијанског дневника Ла стампа о председнику 
југословенске владе и министру спољних послова Милану 
Стојадиновићу у светлу тадашњих италијанско-југословен-
ских односа. Текст прати писање торинског листа у периоду 
од формирања Стојадиновићеве владе (јун 1935) до оставке 
кабинета (фебруар 1939).

Кључне речи: Милан Стојадиновић, Ла стампа, италијан-
ско-југословенски односи, штампа, пропаганда

Односи између Италије и Југославије у периоду између два свет-
ска рата веома су битан сегмент за разумевање историје Краљевине СХС/
Југославије за све време њеног постојања. Они су битни и за разумевање 
историје Балкана, па и целе међуратне Европе. Литература о овој теми је 
сразмерно бројна, али већим делом парцијална, фокусирана на одређене 
проблеме, мања временска раздобља или шири географски контекст.1

*  Чланак је резултат рада на пројекту Традиција и трансформација – историјско наслеђе 
и национални идентитети у Србији у 20. веку (№ 47019), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

1 О италијанско-југословенским односима између два рата видети: Živko Avramovski, 
„Problem Albanije u jugoslovensko-italijanskom sporazumu od 25. III 1937. god“, Historijski 
pregled, god. IX, br. 1, (1963), 19–31; Živko Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile 1935–
1937, (Beograd, 1968); Bogdan Krizman, „Italija u politici kralja Aleksandra i kneza Pavla 
(1918–1941)“, Časopis za suvremenu povijest I, (Zagreb, 1975), 33–97; Bogdan Krizman, 
Vanjska politika Jugoslavenske države 1918–1941, (Zagreb, 1975), 92–102; Enes Milak, Italija 
i Jugoslavija 1931–1937, (Beograd, 1987); James J. Sadkovich, Italian Support for Croatian 
Separatism, 1927–1937, (New York, 1987); Jędrzej Paszkiewicz, Jugosławia w połytice Włoch w 
latach 1914–1941, (Poznan, 2004); Massimo Buccareli, Mussolini e la Jugoslavia (1922–1939), 
(Bari, 2006). Историчарима могу бити веома корисни и записи које су оставили наши 
бројни писци-дипломате из овог времена: Miloš Crnjanski, Politički portreti, (Beograd, 
1990); Јован Дучић, Дипломатски списи, (Београд, 1991); Растко Петровић, Дипло-
матски списи, (Београд, 1994); Иво Андрић, Рађање фашизма, (Београд, 1995).
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Односи две државе, који су пролазили кроз бројне фазе, успоне и 
падове, били су углавном праћени сумњом и узајамним неповерењем. Ита-
лија и Југославија имале су многа отворена међудржавна питања од којих 
се посебно истичу: границе, положај националних мањина, подршка сепа-
ратистичким покретима, пре свега усташком, утицај у Албанији. Можемо 
закључити да су периоди сарадње били сразмерно краткотрајнији у одно-
су на периоде неповерења и тихог сукоба који је тињао у већем делу међу-
ратног доба. Једна од фаза у којима је дошло до одређеног споразумевања 
и побољшања међусобних односа био је период од друге половине 1936. до 
првих месеци 1939. године. 

Иницијатива за споразум потекла је са италијанске стране. Дого-
вор са Југославијом грофу Ћану, министру спољних послова Италије, саве-
товао је и Хитлер на састанку у октобру 1936. године.2 После неких пози-
тивних изјава нижих званичника, отворени позив на сарадњу стигао је и 
од фашистичког вође Мусолинија. Он је у свом говору у Милану 1. новем-
бра рекао: „односи са Југославијом много су се поправили. Већ постоје ос-
новице за стварање срдачног италијанско-југословенског пријатељства“.3 
Уследила је позитивна реакција из Београда, пре свега Стојадиновића, и 
ушло се у вишемесечне преговоре који су резултирали споразумом потпи-
саним у Београду 25. марта 1937.4

Већ први поглед на уговор јасно показује да је југословенска страна 
њиме добила више. То се пре свега односи на: гарантовање међусобних 
граница, одрицање фашистичке владе од подршке усташкој емиграцији и 
давање одређених права југословенским националним мањинама. Од ус-
тупака с друге стране истиче се прихватање продора италијанског утицаја 
у Албанији. У суштини, значај пакта за Италију није био у самим одредба-
ма уговора, већ у његовој улози у италијанској „великој“ политици. Мусо-
лини је њиме желео да Југославију одвоји од Мале антанте и Балканског 
споразума и привуче Осовини, али у исто време и да смањи растући не-
мачки утицај у земљи свог источног суседа.5 Италијански историчар Бука-
рели ову политику назива „покушај стварања хоризонталне осовине Рим 
– Београд“.6

Као носиоце процеса приближавања две државе можемо означити 
министре спољних послова, грофа Галеаца Ћана и Милана Стојадиновића, 
који је уједно био и председник владе Краљевине Југославије (јун 1935 – 
фебруар 1939). Иако су ова два политичара имала изнад себе Мусолинија 

2 Tajni arhivi grofa Ciana (1936–1942), (Zagreb, 1952), 75–76.
3 Време, 2. новембар 1936, 1.
4 О току самих преговора, проблемима и како су они превазиђени видети: Avramovski, 

Balkanske zemlje i velike sile, 267–285; Buccarelli, Mussolini e la Jugoslavia, 336–361. 
5 Avramovski, Balkanske zemlje i velike sile, 286–288.
6 Последње поглавље његове књиге носи управо тај назив. Bucarelli, Mussolini e la 

Jugoslavia, 327–383.
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и кнеза Павла, који су политику сарадње подржали и усмеравали, можемо 
рећи да је сам процес зближавања имао лични печат Ћана и Стојадиновића. 
Југословенски државник је оставио снажан утисак на италијанског колегу. 
После њихових сусрета и разговора гроф је остао убеђен да је председник 
југословенске владе фашиста, „иако он то није с формалне партијске стра-
не, али је сигурно по својој концепцији о ауторитету, држави и животу“.7 
Однос између Ћана и Стојадиновића био је донекле специфичан и треба 
му посветити додатну пажњу. Обојица су важила за људе који су знали да 
уживају у животу, били су љубитељи доброг вина, плеса и лепих жена.8 У 
периоду о коме је реч састајали су се више пута: у Југославији 1937. и 1939. 
и у Италији 1937. и 1938. године. Њихов пријатељски однос и срдачност 
видљиви су и на бројним фотографијама, као и на архивском видео-ма-
теријалу који је снимио италијански филмски институт „Луће“.9 О уважа-
вању које је Ћано имао према Стојадиновићу сведочи и његова супруга Еда 
Мусолини, која је Стојадиновића упознала тек после Другог светског рата 
када су обоје боравили у престоници Аргентине Буенос Аиресу.10

Одлазак Стојадиновића са власти за Мусолинија и Ћана био је не-
пријатно изненађење. У својој дневничкој забелешци на дан кад је сазнао 
вести из Београда, Ћано пише: „Стојадиновићев положај чинио се сигур-
ним“, он га је лично уверавао само четрнаест дана раније „да га нитко и 
ништа не може изгурати с власти“.11 Сам Мусолини био је бесан. Закључио 
је да је пад Стојадиновића доказ да се само са Немачком може правити си-
гурна политика. Све је то имало везе са разговорима о подели Албаније 
који су са Стојадиновићем вођени током Ћанове јануарске посете Југо-
славији.12 Након неповољних вести из Београда Дуче је закључио: „Ако се 
споразумимо са Стојадиновићем, диоба Албаније између нас и Југославије; 
без Стојадиновића: запосједање Албаније мимо Југославије, буде ли по-
требно против ње“.13 Наведене речи брзо су спроведене у дело. Уследила је 
једнострана окупација Албаније почетком априла, као и захлађење односа 

7 Tajni arhivi grofa Ciana, 118.
8 Милан Јовановић Стоимировић, директор агенције „Авала“ и партијског листа ЈРЗ 

Самоуправа, у својим забелешкама више пута говори о Ћану као о развратном човеку. 
Занимљива је и наводна афера приликом посете Бледу 1939. године у коју је била 
умешена и ћерка једног „угледног војника и заслужног ратника“. Стојадиновић је 
наводно заташкао аферу. - Матица српска, Рукописно одељење, документ под ознаком 
М 13.407.

9 Велики број снимака и фотографија може се видети на сајту: http://www.archivioluce.
com/archivio/

10 Сусрет се десио 1953. године. О томе видети: Milan Stojadinović, Ni rat, ni pakt, Jugoslavija 
između dva rata, (Rijeka, 1970), 447.

11 Dnevnik grofa Ciana, (Zagreb, 1948), 38. Забелешка је од 5. фебруара.
12 О томе више: Živko Avramovski, „Pitanje podele Albanije u razgovorima Stojadinović–Ćano 

januara 1939. i stav nekih diplomatskih i vojnih ličnosti“, Godišnjak Pokrajinskog državnog 
arhiva (Priština, 1965), 131–159; Stojadinović, Ni rat, ni pakt, 513–520.

13 Dnevnik grofa Ciana, 38. Забелешка је од 5. фебруара.
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са Југославијом, повратак на политику подршке хрватском сепаратизму а 
у пролеће 1941. и показивање отвореног непријатељства.

Штампа у Италији у овом периоду била је диригована и контро-
лисао ју је режим, а пре свега Министарство за штампу и пропаганду 
(Ministero per la Stampa e la propaganda) основано 1935, а преименовано 
у Минстарство народне културе (Ministero della Cultura Popolare) током 
1937. године.14 Оно је редакцијама листова издавало прецизна упутства 
која је требало следити приликом избора вести, састављања наслова, из-
раде прелома и употребе језика. Уочи рата поменуто министарство изда-
вало је штампи више од 4.000 директива годишње.15

Ла стампа је основана 9. фебруара 1867. у Торину под именом 
Gazzetta Piemontese, а садашње име носи од 1894. У почетку је излазила у 
тиражу од неколико хиљада, да би веома брзо стигла и до 50.000 приме-
рака. У првим годинама фашистичке владавине лист је покушао да заузме 
опозициони став, нарочито после убиства Матеотија, али је због тога био 
забрањен. Обнова рада је уследила заједно са променом руководства и до-
ласком кадрова оданих режиму. Вишедеценијски уредник и сувласник листа 
Алфредо Фрасати морао је да оде.16 У периоду фашизма смењивало се више 
уредника, а најдуже је на том месту био Алфредо Сињорети (1932–1943).17 О 
свом раду оставио је сведочанство у виду књиге индикативног наслова Ла 
Стампа у црној кошуљи.18 Према подацима из 1939. године, лист је био други 
по дневном тиражу у Италији са око 300.000 примерака, иза неприкоснове-
ног Коријере дела сера који је имао рекордних 600.000.19 Током ванредних 
ситуација, као што је био рат у Етиопији, тај тираж био је и за четвртину 
већи. Ла стампа је до данашњих дана остала један од најомиљенијих и нај-
читанијих листова у Италији.20

14 О делатности поменутог министарства видети: Nicola Tranfaglia, La stampa del regime 
1932–1942, Le veline del Minculpop per orientare l’informazione, (Milano, 2005); Philip 
V. Cannistraro, La fabbrica del consenso: fascismo e mass media, (Roma, 1975); Giancarlo 
Ottaviani, Il controllo del Minculpop sulla pubblicità, il cinema, la moda, la cucina, la salute e la 
stampa, (Milano, 2007).

15 Đovani Gocini, Istorija novinarstva, (Beograd, 2001), 322–323. 
16 Алфредо Фрасати (Alfredo Frassati, 1868–1961) био је италијански новинар и политичар. 

Био је најмлађи сенатор Краљевине Италије а исту је функцију касније обављао и у 
Републици након Другог светског рата.

17 Алфредо Сињорети (Alfredo Signoretti, Капраника 1901 – Рим 1971) био је познати 
италијански новинар. Завршио је чувени универзитет La Sapienza у Риму и посветио 
се новинарству, посебно се бавећи међународном политиком. Пре преузимања 
листа La Stampa био је главни уредник и уредник спољнополитичке рубрике многих 
фашистичких листова а једно време и дописник из Женеве. И после Другог светског 
рата бавио се новинарством и уређивао је неколико мањих листова. Написао је и више 
историјских и политичких књига.

18 Alfredo Signoretti, La Stampa in camicianera, (Roma: Volpe, 1968).
19 Иза поменутих били су: Газета дел пополо (Gazzetta del popolo) са 260.000 и Пополо 

д‘Италија (Popolo d’Italia) са 250.000 примерака. Gocini, Istorija novinarstva, 324.
20 По дневном тиражу Ла стампа је у току 2014. године била пета у Италији. Извештај се 

може погледати на: http://www.primaonline.it/2015/02/20/198451/ 
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Централни део овог рада се бави анализом укупно 504 чланка, вести и 
информације у торинском листу Ла стампа које су се тицале Милана Стојади-
новића у периоду од формирања његове владе 24. јуна 1935. до краја фебру-
ара 1939. године. Временски оквир је продужен неколико недеља после пада 
владе да би се сагледала и тумачења о разлозима одласка Стојадиновића и 
евентуалне завршне оцене које је лист дао. У наведени оквир спада све што 
је написано о југословенском председнику владе, од најкраћих информација, 
које рецимо најављују Стојадиновићеву посету Италији, до дубинске анализе 
његове политике и личности. Ради се дакле о чланцима и информација које 
се битно разликују по обиму и значају, од анализе Стојадиновићевог поли-
тичког и дипломатског деловања до оних који се баве средњом Европом, Бал-
каном и југословенском државом и у којима је он поменут због функција које 
је обављао. Треба рећи да је од анализираних чланака 421 изашао у редовном 
издању листа а 83 у специјалном поподневном издању под називом Stampa 
Sera.21 За почетак дајемо структуру чланака, као и објављених фотографија по 
годинама издања:

Број чланака, вести и фотографија у листу  
Ла стампа које се тичу Милана Стојадиновића

Година
Број

чланака/вести
Број

фотографија

 1935.* 26 0
1936. 46 4
1937. 188 19
1938. 195 10

  1939.** 49 5
Укупно 504 38

* од 24. јуна 1935; ** до 28. фебруара 1939.

На први поглед се види да је најмањи број чланака и вести везаних 
за Стојадиновића објављен за нешто више од шест месеци 1935. године. 
И то готово двоструко мање него за само два месеца 1939. Тај број већи 
је него за свих дванаест месеци 1936. Имајући у виду напред изречено о 
развоју односа између две државе и да су они почели да се поправљају тек 
крајем 1936, то и не чуди. Слично је, као што се може видети, и са фотогра-
фијама. Интересовање листа за Југославију и њеног премијера било је у 
складу са генералном политиком фашистичке владе. Оно што је битније, 
јесте анализирати поменуте вести и чланке и видети да ли се у њима могу 
разликовати одређене промене у писању и евентуалне различите фазе. 
Треба додати да је у обрађеном периоду Стојадиновић био далеко најза-

21 Први број овог издања изашао је 31. децембра 1930.
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ступљенија личност из Југославије на страницама Ла стампе, много више 
присутан него кнез Павле и други представници власти.

На овом месту је важно напоменути да је само нешто око четвр-
тине чланака и вести потписано именом и презименом или иницијалима 
аутора. Управо ти потписани текстови су најважнији јер су најдужи, често 
аналитички и изражавају мишљење како листа тако и самог аутора. У на-
ставку рада бавићемо се и најбитнијим новинарима Ла стампе и њиховим 
чланцима о председнику југословенске владе.

Значајније интересовање за Стојадиновића у торинском дневнику 
почиње током 1937, што је логично везано за споразум који је он као ми-
нистар спољних послова потписао са грофом Ћаном у марту те године. О 
њему је писано и раније, али се то тешко може поредити са оним што је 
следило. Током 1935. то су биле вести о формирању владе и његове изјаве 
о спољној политици. У наредној години лист се бавио неуспелим атента-
том у Скупштини,22 његовим претходником Јевтићем, да би тек крајем го-
дине стигле вести које су директно или индиректно најавиле приближа-
вање између две земље. 

О слабијем интересовању листа за Југославију и њеног председни-
ка владе у прве две године мандата јасно говори и чињеница да Ла стампа 
тада није имала сталног дописника из Београда. Вести и коментари су уг-
лавном преношени преко Беча, у чему је тамошњи дописник Итало Цинга-
рели водио главну реч.23 Његови текстови углавном су се тицали позиције 
Југославије у ширем региону централне Европе. У складу са тежњама фа-
шистичког режима за слабљење и разбијање Мале антанте и Балканског 
споразума вести са окупљања ова два савеза редовно су праћене.

Прву значајнију пажњу Ла стампа је Стојадиновићу посветила 
приликом потписивања Београдског споразума марта 1937. На овом ме-
сту треба напоменути да је лист преносио изјаве у корист зближења две 
земље, говорио о припремама за Ћанову посету, али није доносио детаље 
о томе да ће се нешто потписати и од каквог ће то бити значаја за поли-
тику обе земље. Није тешко претпоставити да су имали инструкције да не 
објављују ништа конкретно док се споразум не обелодани. Након што су 
уследили потписи, кренули су и бројни текстови који говоре о значају до-
кумента за обе земље потписнице, као и за читаву Европу. Активности и 
говори самог Стојадиновића праћени су с поштовањем, умерено позитив-
ним тоном, али у суштини то није излазило из оквира стандардног курто-

22 На Стојадиновића је 7. марта 1936. покушан атентат у Скупштини током заседања. 
Извршилац је био народни посланик опозиције Дамјан Арнаутовић. Он је касније заједно 
са саучесницима осуђен. Више о томе видети: Todor Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića 
(1935–1937), (Beograd, 1985), 131–139; Stojadinović, Ni rat ni pakt, 345–350.

23 Итало Цингарели (Italo Zingarelli, Напуљ 1891 – Рим 1979) био је италијански новинар и 
син филолога Николе. Пре Ла стампе радио је за више листова од којих је најпознатији 
Коријере дела сера, за коју је такође био дописник из Беча и Женеве. После рата био је 
уредник римског листа Ил глобо (Il Globo).



Бојан СИМИЋ

47

Торински дневник Ла стампа о Милану сТојадиновићу

азног извештавања. Чак је и број његових фотографија био мали, само две, 
један портрет и једна са Ћаном.24

Права и коначна промена у писању листа о Стојадиновићу везује 
се за децембар 1937. године, за припреме и његову званичну посету Ита-
лији. Први потез у том правцу било је и постављање сталног дописника из 
Београда. Радило се о Алфију Русу (Alfio Russo), истакнутом новинару са 
великим искуством.25 У наредном периоду, до краја фебруара 1939, чак 73 
текста везана за Стојадиновића биће потписана његовим именом или ини-
цијалима, што га чини особом од посебног значаја за ово истраживање. Ре-
ално је претпоставити да је број достављених текстова и информација из 
Београда био и већи, јер му се и неки непотписани текстови могу приписа-
ти по стилу и локацији. Постављање сталног дописника високотиражног 
листа фашистичке епохе у једном граду и региону није било јединствен 
случај, као што смо видели, већ је то урађено у тренутку када су одређена 
земља или регион постали посебно интересантни за фашистички режим. 
Долазак Руса у Београд јасан је показатељ пораста значаја Југославије и 
њеног председника владе за Италију. Важно је напоменути да је Ћано це-
нио Русов таленат за новинарство и да је на његову препоруку Русо и по-
чео да ради у торинском листу.26

Колико је писање Руса било значајно за формирање слике о Мила-
ну Стојадиновићу у италијанској јавности говори и чињеница да остали 
новинари који су писали о њему нису оставили више од десетак текстова 
везаних за југословенског премијера. Међу њима, осим поменутог Цинга-
релија, истичемо и Ђузепеа Пјацу (Giuseppe Piazza)27 и Конћета Петината 
(Concetto Pettinato).28 Њих двојица су били дописници из Берлина и Пари-

24 Фотографије су објављене у бројевима од 25. и 27. марта, обе на првој страни дневног 
издања листа.

25 Русо је рођен 1902. на Сицилији, у сиромашној породици. Само на инсистирање и уз по-
моћ његовог тадашњег учитеља родитељи га нису повукли из школе већ после четири 
разреда. Рано је почео да се бави новинарством, са осамнаест година. Након рада у не-
ким мањим новинама прелази у римски лист Секоло (Secolo). Из њега одлази у Ла стам-
пу и ради као дописник из иностранства. Из Југославије је извештавао за време и после 
Марсејског атентата. Након тога одлази у Африку, где редовно пише о етиопском рату. 
Током Другог светског рата дописник је са Балкана. Након рата дописник је из Париза 
а по повратку у Италију уређује Ла национе (La Nazione) из Фиренце. Круна новинарске 
каријере и велико признање стиже 1961. када постаје уредник најпознатијег италијан-
ског листа Коријере дела сера. На том месту задржава се непуних седам година. Умире 5. 
октобра 1976. у Риму. Биографски подаци преузети из: La Stampa, 5. 10. 1976, 19. Иначе, 
Русов случај, тј. да истакнути новинар из фашистичке епохе настави да се бави истим по-
слом и достигне високе позиције, у Италији после рата није био ни јединствен ни редак. 
Више о томе видети: Pierluigi Allotti, Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e 
antifascismo (1922–1948), (Roma, 2012). 

26 Податак преузет из: Enzo Magri, „Alfio Russo, il conservatore rivoluzionario“, Tabloid n. 
2/2004, datum pistupa 5. 6. 2015, http://www.odg.mi.it/node/31357 

27 Ђузепе Пјаца (Месина 1892 – Рим 1969) био је италијански новинар који је радио у 
великом броју листова међу којима су и Трибуна, Ла стампа и Ђорнале д‘Италија.

28 Конћето Петинато (Катанија 1886 – Падова 1975) био је истакнути италијански новинар 
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за, па се у њиховим текстовима Стојадиновић спомињао у светлу југосло-
венско-немачких и југословенско-француских односа, као и у ширем међу-
народном контексту. Пјаца је посебно био активан приликом Стојадино-
вићеве посете Немачкој у јануару 1938, којој је очекивано Ла стампа дала 
велику пажњу.

По обиму текстова, броју фотографија и пажњи која је председнику 
југословенске владе пружена током његове посете децембра 1937. може-
мо закључити да је она била пресудна за стварање позитивног имиџа који 
је он имао у италијанској штампи. Само чињеница да је током те године 
било објављено 188 чланака и вести о Стојадиновићу, а од тога чак 74 у 
децембру, довољно говори. И број фотографија објављених тога месеца 16, 
од укупно 19 из целе 1937. године, то потврђује. Већ у најави посете било 
је јасно да је тон писања листа промењен. У чланку „Милано у ишчекивању 
посете Ћана и Стојадиновића“ стоји да је град Милано „одушевљен и по-
носан“ што може да дочека „верног и искреног пријатеља Мусолинијеве 
Италије“.29 Први текст који је Алфио Русо послао из Београда најавио је 
посету Италији и приближио Стојадиновића тамошњем читаоцу. У тексту 
пуном похвала на рачун југословенског премијера Русо истиче да се ради 
о правом наследнику Николе Пашића, као и краља Александра, који је же-
лео зближење са Италијом али га је насилна смрт спречила у остварењу 
тог циља. Стојадиновић је у чланку приказан као човек „младих година и 
још млађег духа“ и побројани су сви његови успеси у економији, спољној и 
унутрашњој политици.30

Једног од наредних дана штампано је друго издање лист Стампа 
сера, у коме су на ударном месту на насловној страни побројане све ак-
тивности које је југословенски премијер имао приликом посете Италији. 
Ревносно су бележени одјеци посете у страној штампи, нарочито они 
који су ишли на руку жељама фашистичког режима. Тако се преноси и 
писање конзервативног бугарског листа Дума, који тврди да је „италијан-
ско-југословенско пријатељство у пуном складу са политиком осовине 
Рим–Берлин“.31 Након посете Ла стампа закључује да су односи две држа-
ве постали још отворенији и срдачнији а све „у циљу учвршћења реда и 
мира“.32 Није неважно напоменути да је поводом те посете Министарство 
пропаганде штампи дало специјалну инструкцију да се „не да утисак да 
Немачка и Италија желе да награде или да се надају уласку Југославије у 
Антикоминтерна пакт“.33 Ово је било у складу са жељама самог Стојадино-

фашистичке епохе који је радио у десетак различитих листова и био њихов дописник из 
иностранства (Русија, Аустрија, Мађарска, Немачка, Француска, Тунис, Шпанија и Швајцар-
ска). 

29 Stampa Sera, 2. 12. 1937, 1.
30 La Stampa, 4. 12. 1937, 1.
31 Stampa Sera, 7–8. 12. 1937, 1.
32 La Stampa, 9. 12. 1937, 1.
33 Директива је објављена 7. децембра 1937. године. Tranfaglia, La Stampa del regime, 248.
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вића, који, иако је био ватрени антикомуниста, није желео да уђе у тај пакт 
сматрајући га инструментом спољне политике фашистичких земаља.34

Један од кључних разлога за фаворизовање Стојадиновића био је 
очекивање његове подршке политици разбијања Мале антанте и ства-
рања једне подунавске, чији би темељ поред Југославије чинила и Мађар-
ска. Други разлог на који би требало указати јесте нада да ће Стојадиновић 
својим ставом помоћи слабљење Друштва народа. Стога се он на страни-
цама Ла стампе помиње у више наврата. Један од таквих чланака био је и 
онај Цингарелијев „Шта то Друштво народа није урадило за земље поду-
навске Европе“. У делу текста у коме се анализирају југословенско-бугар-
ски односи наводи се како је Друштво народа било само неми посматрач 
проблема између две државе, који су опстајали док Стојадиновић и бугар-
ски премијер Кјосеиванов нису узели ствар у своје руке. Исто се каже и за 
односе Италије и Југославије а као доносиоца решења поред Мусолинија 
поново помињу и Стојадиновића.35

Систем билатералних споразума које је спроводио Стојадиновић 
уклапао се у италијанске планове за слабљење система колективне без-
бедности успостављеног после Првог светског рата. Та политика на стра-
ницама листа је више пута истицана као пример. Тако се после Солунског 
споразума, када је Бугарској враћено пуно право наоружавања,36 јасно 
каже да је за договор најзаслужнији Стојадиновић и да је његова политика 
„пример који треба следити“.37 Ла стампа је више пута писала о могућој 
сарадњи Југославије и Мађарске и у десетинама текстова то подстицала.38 
Чланак из августа, после Бледског споразума којим је право на слободу 
наоружавања признато и Мађарској, то чак и најављује са индикативним 
поднасловом: „На пепелу Мале антанте настаће једна Дунавска антанта?“39

Прави тест става неког европског листа према Стојадиновићу и ње-
говој влади било је извештавање током конкордатске кризе, када је његов 
положај био јако уздрман и када је био принуђен да, након дуже борбе пред-
лог закона повуче и тиме призна пораз.40 Број чланака у Ла стампи који су 
се тицали вишемесечне кризе везане за ратификацију конкордата у југо-

34 Stojadinović, Ni rat ni pakt, 514.
35 La Stampa, 19. 12. 1937, 5.
36 Више о Солунском споразуму видети у: Živko Avramovski, Balkanska antanta (1934–1940), 

(Beograd, 1986), 274–279.
37 Stampa Sera, 4–5. 8. 1938, 1.
38 Као пример могу послужити текстови листа из октобра 1937. године: „Политика 

Стојадиновића – Зближење са Мађарском“ од 5. октобра и „Стојадиновић верује у 
договор са Мађарском“ од 17. октобра.

39 La Stampa, 24. 8. 1938, 1.
40 О конкордатској кризи из различитих углова видети: Мiloš Mišović, Srpska crkva i 

konkordatska kriza, (Beograd, 1983); Meмоари патријарха српског Гаврила, (Париз, 1974), 
92–120; Stojadinović, Ni rat ni pakt, 471–492; Ljubodrag Dimić, Nikola Žutić, Rimokatolički 
klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941, (Beograd, 1992), 228–249; Радмила Радић, 
Живот у временима: Гаврило Дожић (1881–1950), (Београд, 2006), 156–186.
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словенској скупштини био је сразмерно мали. Лист је средином јула крат-
ко пренео резултате гласања у Скупштини са насловом „Стојадиновићева 
победа“.41 Неколико дана доцније за објашњење сукоба на улицама користио 
је писање једног румунског листа који наводи да иза опозиције конкорда-
ту стоји „страни фактор“, да би у чланку испод навели како је Стојадиновић 
„јачи него икад“.42 То је био познати манир којим су се служиле многе оно-
времене новине а то је да се пронађене неки инострани лист који пише оно 
што они не желе баш толико отворено да кажу. Изузетак није била ни Ла 
стампа. Почетком августа лист доноси још пар чланака о кризи цитирајући 
изјаве Стојадиновића и Мачека, али јасно подржавајући овог првог. Причу о 
конкордату лист завршава у јануару 1938. када у чланку под насловом „Срп-
ска православна црква разоружана пред Стојадиновићем“ преноси причу о 
помирењу између председника и чланова владе и СПЦ и смиривању ситу-
ације у земљи, што тешко може одговарати поменутом наслову. У чланку 
се резимирају догађања и понављају познати аргументи које је користила 
владина пропаганда: како је пројекат наслеђен од претходне владе, како 
су учињени сви могући уступци СПЦ, како је разнородна опозиција радила 
против Стојадиновића и да њих конкордат није ни занимао већ је само иско-
ришћен као повод и слично.43

Став италијанског листа према Стојадиновићу и његовој влади најја-
сније показују чланци поводом годишњица од формирања владе, када се даје 
анализа учињеног и тај рад оцењује. Очекивано, прва година од доласка Стоја-
диновића на чело владе није ни нотирана. Већ са другом годишњицом било 
је другачије. У чланку на првој страни истакнути су успеси владе у економској 
политици, а пре свега у спољној, где су наглашени споразуми са Италијом, Бу-
гарском и трговински споразум са Немачком. Лист није пропустио до подвуче 
да је та политика била на мети критике француске штампе, што је само по 
себи сматрано позитивним.44 Други чланак који је третирао исту тему иза-
шао је двадесетак дана касније и био је у још позитивнијем тону. Он је разма-
трао рад Стојадиновићеве владе из италијанског угла, значај споразума за обе 
стране, а сам председник јасно је означен као државник и човек чија „актив-
ност представља гаранцију за Југославију и за Европу“.45

Поводом трогодишњице владе чланак је обухватио трећину стране 
и садржао је и председников портрет. Ситуација у Југославији представље-
на је баш онако успешно као и у пропагандним публикацијама владајуће 
Југословенске радикалне заједнице (ЈРЗ), а за све то заслуга је приписана 
„интелигентном, искреном и храбром раду Милана Стојадиновића“. Чла-
нак се завршава следећим закључком: „Југославија сваког дана постаје све 

41 La Stampa, 24. 7. 1937, 6.
42 La Stampa, 31. 7. 1937, 1.
43 La Stampa, 24. 1. 1938, 3.
44 La Stampa, 25. 6. 1937, 1.
45 La Stampa, 16. 7. 1937, 1.
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више активан елемент европске политике и економије, елемент баланса и 
мира. То је оно што је Италија желела, то је оно због чега данас италијан-
ски народ има пуно право да буде задовољан“.46 Наредног месеца, поводом 
Стојадиновићевог педесетог рођендана, честитке су послате у име „ита-
лијанске нације“, а председник југословенске владе назван је „неупоре-
дивим“ (incomparabile) и „правим наследником Николе Пашића“.47 И ово 
повезивање Пашића и Стојадиновића наводи нас на закључак о успешној 
сарадњи италијанских и ЈРЗ пропагандиста, јер је ова тврдња један од те-
меља пропагандне слике о Стојадиновићу која је креирана у Београду.48 О 
тој сарадњи сведочи и веома често преношење писања београдских листо-
ва Време и Самоуправа, два кључна листа његове пропаганде у земљи. У 
више наврата наглашавано је да се ради о листовима повезаним са пред-
седником владе. У мањој мери, по потреби је преношено писање Политике 
и неких других листова.

Као посебан вид уважавања југословенског премијера истичемо и 
интересовање листа за госпођу Стојадиновић. Приликом обе посете Ита-
лији Аугуста је пратила свог супруга, што је Ла стампа редовно нотирала. 
Током посете у децембру 1937. објављена је чак и њена фотографија на првој 
страни (издање од 9. децембра). Осим поменутог, торински лист је отишао 
и корак даље. О госпођи Стојадиновић писано је и током њених приватних 
посета Италији. То се десило током априла 1938. за време ускршњих пра-
зника и јануара наредне године када је посетила Милано на повратку из 
Швајцарске. У оба наврата Аугуста је била са ћеркама. У првом случају су се 
дуже задржале, обишле су више градова, међу којима су и Венеција, Фирен-
ца, Ћивитавекија и Напуљ. У издању од 16. априла видимо и слику једне од 
њихових шетњи у Венецији. Вести су углавном биле кратке али редовне и 
говориле су читаоцима листа где је госпођа Стојадиновић била тога дана 
и где се упутила након тога. У једној вести се чак наводи да је грађанство 
Милана препознало „драге госте“ и дочекало их са „јасним симпатијама“.49

Фотографије Стојадиновића које су објављиване у обрађеном пе-
риоду, њих 38, такође су важне и интересантне за стварање његовог имиџа 
у италијанској јавности. Већина њих настала је током његове две посете 
Италији, као и приликом Ћанових посета Југославији. У неколико наврата 
коришћени су и Стојадиновићеви званични страначки портети, као и неке 
фотографије настале радом фото-служби листа Време и Централног прес-
-бироа. Као што се може видети из горње табеле, далеко највише фотогра-
фија је снимљено током 1937, пре свега за време Стојадиновићеве посете 
Италији, укупно 15. Посебно је интересантно издање од 8. децембра, када 

46 La Stampa, 24. 6. 1938, 3.
47 La Stampa, 22. 7. 1938, 1.
48 О томе више видети у: Бojaн Симић, Пропаганда Милана Стојадиновића, (Београд, 2007), 

185–186.
49 La Stampa, 27. 1. 1939, 5.
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су на првој страни листа објављене чак две његове фотографије. Прва са 
Мусолинијем (у позадини је и госпођа Стојадиновић) а друга са официри-
ма током посете Ватикану. Тако је председник југословенске владе постао 
једна од ретких личности која је имала више фотографија на истој страни 
од неприкосновеног фашистичког вође.50 Податак који је вредан пажње и 
сигурно није настао случајно.

Ла стампа је дала нескривену подршку Стојадиновићу и за време 
децембарских парламентарних избора 1938. године. Већ приликом обја-
вљивања вести да су избори расписани Русо даје своју јасну оцену и процену 
исхода: „Влада се представља народу са једним низом тријумфалних резул-
тата у економској и финансијској политици, али пре свега у спољној, и нема 
никакве дилеме у вези са будућим саставом скупштине и да се у овом мо-
менту предвиђа мање-више владина потпуна победа“.51 Приликом предста-
вљања две листе Русо иде и корак даље. Критикује Мачека као опасност по 
јединство државе и описује га као човека који жели да „гурне земљу у хаос 
федерализације, противно централистичкој традицији старе српске државе 
која је створила велику Југославију“. На крају текста поставља питање: „У 
таквој ситуацији може ли постојати нека дилема око избора који ће бити 
направљен 11. децембра?“ и закључује да ће влада добити „велику већину 
гласова“.52 Делом због сигурности око исхода, делом због бурних догађања у 
Европи око и после Минхенског споразума, Ла стампа није превише пажње 
посвећивала двомесечној изборној кампањи у Југославији. Преношене су 
неке изјаве које је Стојадиновић давао на митинзима, све до изборног дана 
када су поново представљене листе које су на изборима учествовале.

Стојадиновићева победа на изборима представљена је много 
убедљивијом него што је то стварно била. Мачеков резултат у Хрватској 
је регистрован, али је подвучено да је он остварен „захваљујући насиљу“. 
Занимљиви су и закључци да је парола којом је Стојадиновић дошао до по-
беде била „Један краљ, један народ, једна држава“ и да је цела земља осим 
Хрватске гласала за унитарну државу.53 И поред тога што је и Русо увиђао 
неопходност решавања хрватског питања у оквиру Југославије, дуговеч-
ност Стојадиновићеве владе се ни у једном тренутку није доводила у пи-
тање. Врло брзо и он и његови надређени увериће се колико нису били у 
праву.

Пад Стојадиновића у фебруару 1939. дошао је потпуно неочекива-
но, како за фашистички режим у Италији тако и за штампу. У првом тексту 
објављеном 5. фебруара под насловом „Криза коју је изазвао хрватски еле-

50 У издању од 6. децембра и Стојадиновић и Мусолини имали су по две фотографије на 
првој страни листа, од којих је једна била заједничка на железничкој станици Термини 
у Риму.

51 La Stampa, 11. 10. 1938, 5.
52 La Stampa, 19. 10. 1938, 6.
53 La Stampa, 13. 12. 1938, 5. Наслов чланка гласи: „Један краљ, један народ, једна држава, 
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мент“, Русо објашњава ток кризе после избора, са посебних акцентом на 
удаљавање Корошеца из владе, и као разлог кризе наводи решавање хрват-
ског питања, што ће бити и главни задатак новог премијера Цветковића. 
У закључку он подвлачи: „У случају да се то не деси ова криза не би имала 
никаквог смисла и ствари би се вратиле на старо“.54 Након два дана пише 
се о томе да ће Стојадиновић подржати нову владу а да нови министар 
спољних послова Цинцар-Марковић гарантује „продужетак постојеће по-
литике у потпуности“.55 Иако је у први мах изражено жаљење због смене, 
па и изненађење, лист јако брзо заборавља на свог некадашњег миљеника 
и окреће се извештавању о програму и изјавама новог премијера. Наравно, 
резервисано и далеко од ранијег позитивног тона.56

Укратко, слика коју је други најтиражнији лист у Италији тога вре-
мена, Ла стампа, презентовао о председнику југословенске владе Милану 
Стојадиновићу (1935–1939) била је веома позитивна. То се пре свега од-
носи на период од 1937. године. Он је описиван као способан, енергичан, 
промишљен и храбар, једном речју као државник. Такво представљање 
Стојадиновића без икакаве сумње било је у вези са приближавањем две 
земље у том периоду и у складу са циљевима и плановима Мусолинијеве 
спољне политике у којима је и југословенски премијер имао своје место.
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Turin Daily La Stampa on Milan Stojadinović

Abstract: The paper analyzes the writing of La Stampa, the 
daily newspaper with the second largest circulation in Italy, 
on the Yugoslav Prime Minister and Minister of Foreign Affairs 
Milan Stojadinović in the light of Italian-Yugoslav relations. 
The paper follows the writing of the Turin newspaper from 
the formation of Stojadinović’s government (June 1935) until 
the resignation of the cabinet (February 1939).
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 The paper analyzes the writing of the Turin daily La Stampa, one of the 
leading and most widely read Italian daily newspapers, on the Prime Minister of 
the Kingdome of Yugoslavia and Minister of Foreign Affairs Milan Stojadinović from 
June 1935 to the end of February 1939. The influential newspaper’s daily circulation 
was a few hundred thousand copies, the second largest only after the inviolable 
Corriere della Sera. As the press was controlled in Italy during the Fascist regime 
being under control of the Ministry for Press and Propaganda (later the Ministry of 
National Culture), it more or less reflected the position of the government.

 Two phases can clearly be seen in La Stampa’s coverage of Stojadinović: 
the first phase covers 1935 and 1936 and the second from 1937 to the end of the 
observed period. Interest in the Yugoslav prime minister during the first phase was 
limited to his foreign policy statements and his activities within the Little Entente 
and the Balkan Pact. Only after an agreement between Italy and Yugoslavia was 
signed on the 25th of March and especially from December 1937 and Stojadinović’s 
visit to Italy, interest in his activity was increased and articles on him became very 
positive. The Prime Minister of Yugoslavia was often referred to as an example 
of a politician pursuing a bold and correct foreign policy. Stojadinović’s policy of 
bilateral agreements weakened the previously established system of collective 
security which suited Italian foreign policy interests.

 Stojadinović’s fall from power in February 1939 was unexpected and 
unwanted by the Italian side. The press did not report on Mussolini’s and 
Ciano’s dissatisfaction with the event. After the initial surprise and amazement, 
the newspaper continued regular reporting on the situation in Yugoslavia and 
published statements of the new government officials but on a much smaller 
scale, especially lacking the previous enthusiasm.


