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Убиство Џона Ф. Кенедија у светлу 
југословенске штампе

Апстракт: У чланку се кроз анализу писања југословенске штампе о 
атентату на Џона Кенедија осветљава један тренутак југословенско
америчких односа у доба Хладног рата и, донекле, позиција Југославије 
на међународној сцени. 

Кључне речи: Џон Кенеди, атентат у Даласу, југословенскоамерички 
односи. 

Овај рад представља покушај осветљавања односа Југославије према уби
ству председника Сједињених Америчких Држава Џона Кенедија.1 Питање од
носа две државе било је оптерећено супротстављеним идеолошким назорима, 
који су одређивали сваку врсту међусобног односа. Рад би требало анализом 
новинских текстова, као одразом званичне југословенске политике, да прика
же спољнополитичко одређивање према убиству америчког председника и да 
утврди утицај написаног на формирање јавног мњења и става југословенске 
јавности у односу на смрт Џона Кенедија.

Кључни делови рада заснивају се на изворном материјалу, штампи, уз 
сав опрез који намеће рад са том врстом извора. Као историјски извор штампа 
сведочи о политичким и друштвеним кретањима и о односу јавности према фе
номенима свакодневног живота. Обиље извора, које често може да буде кобно, 
овде је селекцијом ограничено на најрепрезентативније југословенске дневне 
и недељне новине. Уложен је труд да штампа свих југословенских република 
буде подједнако заступљена у раду, али је различит степен развитка штампаних 
медија федералних јединица СФРЈ наметнуо да се одустане од тог принципа. 
Издвојени су карактеристични узорци. Пошто за тему нису била битна издања 
која се у суштини нису бавила политичким и друштвеним темама, одбачени су 
ревијални листови, илустроване ревије, забавни часописи. Такође, у обзир није 
узимана ни локална штампа која није могла да на прави и репрезентативан начин 
третира тему. Коришћени су листови организација Савеза социјалистичког рад

1 Рад је настао на основу ауторовог дипломског рада одбрањеног на катедри за 
Општу савремену историју на Филозофском факултету у Београду новембра 2004. 
године.
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ног народа сваке републике (Ослобођење, Вјесник, Нова Македонија, Побједа, 
Дело), београдски дневник Политика, гласило ССРН Југославије Борба и два 
издања недељних новина који су својим писањем зачела облике истраживачког 
новинарства, НИН и ВУС. Поред дневних издања, као извор су коришћена и 
вечерња издања новина: Вечерње новости, Вечерњи лист и Вечер.

Новине као историјски извор представљају огледало друштва. Штампа 
сведочи о политичким и друштвеним кретањима. Слобода штампе је пропорци
онална политичкој слободи у једном друштву. Органска повезаност партијске 
државе и партијске штампе намеће опрез приликом приступања том типу изво
ра. Унутрашња критика, коју Кнут Ћелстали рачуна у један од зидова темеља 
научног истраживања, овде добија на значају. Зато треба следити његов савет 
и �живети са изворима“, упознати епоху, средину и климу у којој су настајали.2 
Штампа у Југославији је почетком шездесетих година XX века представљала 
гласника Партије и у потпуности је била контролисана. Али, колико год биле 
под стегом Партије и у функцији пропагатора званичне идеологије �одозго на
доле“, новине илуструју и став јавности.

Стварање аналогије у јавности на убиство српског премијера Ђинђића по
будило је занимање за питање колика је, заправо, дубина колективног сећања 
на догађај који се десио пре више од 40 година и на другом континенту. Тема о 
колективном сећању само је овлашно дотакнута и остаје као смерница за неке 
будуће истраживачке радове.

Џон Кенеди, мит и стварност

Џон Фицџералд Кенеди (����� Fi���������a��� ����������) био је по много чему 
особена фигура америчке историје. Син богатог банкара ирског порекла, не
кадашњег амбасадора Сједињених Америчких Држава у Лондону, Џозефа 
Кенедија, образован на Харварду, испољавао је веома важне особине лидера: 
личну привлачност, изванредну интелигенцију, физичку и моралну снагу и 
префињен смисао за хумор, што је било важно за руковођење у демократском 
друштву.3 Спој његове младости и сјајне политичке каријере употпуњавала 
је његова супруга Жаклина, �најпривлачнија од свих првих дама Америке“.4 
Многи историчари се, додуше, не слажу са оценама Кенедијеве личности и 
успешности његовог мандата. За једне је он био оличење покварености аме
ричког политичког система, најцрњи пример како се новцем стицала моћ у 
политици. Приписујући све заслуге новцу и утицају његовог оца, �Папа Џоа“, 
Кенедија оптужују за изборне махинације, доводећи у сумњу његово физичко 

2 �. Ć���s��a�i, P���š����� nij� �iš� š�� j� n�k�� �i��, ���������a�� 2004, стр. 201–203.
3 �. �. �a���s, �������ij� SAD, ���������a�� 19�5, стр. 74�.
4 Исто, стр. 750.
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и ментално здравље, те способност да обавља било коју јавну функцију – ти
пична слика америчког антијунака.5 Говорећи о Кенедијевој политици �великих 
гестова“, Ерик Хобсбаум сматра га �најпрецењенијим америчким председником 
овог века“.�

Долазак на власт младог и амбициозног председника 19�0. године, који 
је у предизборној борби најављивао еластичнију спољну политику и програм 
реформи унутар САД, изазвао је пажњу југословенске јавности.7 Личност Џо
на Кенедија је због рационалних и емотивнопсихолошких разлога изазивала 
је наклоност југословенских политичких кругова и јавности. Његова иниција
тива у Конгресу да се Југославији и Пољској одобри статус најповлашћенијих 
нација у трговању са САД утицала је на пораст његове популарности. Оно што 
је посебно допринело подизању популарности Кенедија у Југославији био је 
његов сусрет са југословенским председником Титом. Савременици су били 
опседнути Титовом комуникацијом са светом, тако да је� Први званични сусрет 
председника САД и председника Југославије добио је огроман публицитет.9 
Природа режима у Југославији и Титова лична амбиција да себе представи као 
светску историјску личност учинили су ту посету значајнијом него што је она 
по својој суштини била. Посета је, несумњиво, велики успех југословенске 
дипломатије и потврда улоге СФРЈ у биполарном свету. Међутим, осим тог 
промотивног ефекта, посета није донела ништа ново ни значајно у односима 
Југославије и САД. Југословенска пропаганда није пропустила да тој посети 
припише обележје сусрета �двојице једнаких“. Југословенски председник је 
допутовао у САД 1�. октобра 19�3. године, на позив америчког колеге. Титов 
долазак у САД изазвао је жестоко противљење југословенске емиграције и аме
ричких �реакционарних кругова“. Упркос протестима, посета је организована, 
а југословенски медији и званични органи тврдили су да је, и поред отпора, она 
била знак добрих односа две земље и значаја који се у свету придаје Југослави
ји и њеном председнику. Публицитет који је посета добила у југословенским 
медијима још више је приближила личност америчког председника грађанима 
Југославије. �Разговор с Кенедијем прошао је у веома пријатељском тону“, 
изјавио је Тито после повратка у Београд.10 Тема разговора углавном су била 
питања светског мира. Тито је рекао Кенедију да је задатак његове посете да 

5 �. �ž���s���, �������ij� �m���ičk�g n������, ���������a�� 2003, стр. 7�4 – 7�5.
� �. ���bsba���, D��� �k������m�: �������ij� k����k�g ����������g ��k� �9�� – �99�, ���������a�� 2002, 

стр. 1��.
7 �. �a�ić, �. Šć���ić, Sj��inj�n� Am���ičk� D��ž���, ���������a�� 19�1, стр. 1�5.
� �. �������a���vić, M. ���č��vić, Ag�nij� ��� J��g������ij�, ���������a�� 1991, стр. 305.
9 Тито се 19�0. године сусрео са тадашњим председником Ајзенхауером на јубиларном 

заседању ОУН у Њујорку, међутим то није био званични сусрет (прим. М. Л.).
10 Нова Македонија, 23. XI 19�3.
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изнесе шта мисли �да би требало учинити да би се избјегло оно најгоре – то 
јест нова свјетска катастрофа, нови свјетски рат“.11 

Убијен је Џон Кенеди

Вест о убиству Џона Кенедија муњевитом брзином је обишла свет. Дога
ђај од великог значаја, чији мотиви, узроци и последице у први мах нису били 
никоме познати, нашао се у свим хитним агенцијским извештајима.

Убиство се догодило 22. новембра 19�3. године, у граду Даласу, држава 
Тексас. Два од три метка погодила су америчког председника док се у пратњи 
своје супруге и тексашког гувернера Конелија возио отвореним аутомобилом 
улицама Даласа. Убрзо после рањавања Кенеди је издахнуо у оближњој болници. 
Полиција је ухапсила Лија Харвија Освалда, радника у локалној књиговезници, 
као главног осумњиченог за убиство.

Југословенске дневне новине пренеле су вест о погибији америчког пред
седника 23. новембра на насловним странама. Телефонски извештаји дописни
ка били су исцрпни, а стил је одавао потресеност и шок због убиства младог, 
популарног човека. �Председник САД Џон Кенеди је мртав... У ових неколико 
речи хладног слога садржана је сва трагедија која је данас, у 14 часова по вре
мену источне америчке обале, задесила америчку нацију и која је још једанпут 
са собом донела ону грубу истину – да је једина извесност живота његова неиз
весност“, писала је Политика.12

�Председник САД Џон Кенеди погођен је мецима и нешто касније је под
легао ранама. Смрт председника САД потресла је читаву земљу која у овом 
тренутку стоји уз радио и ТВ апарате слушајући појединости о неочекиваном 
и драматичном крају популарног лидера“, наводи у свом извештају дописник 
Борбе Ж. Милић.13 Извештаји осталих медија су слично интонирани. Говори 
се о �ужасу и збуњености који се виде на лицима свију“, �злочиначким мецима 
испаљеним из притајених снајперских пушака“, и све у тону који не може да 
сакрије узбуђење и огорченост због убиства америчког председника.14

Готово сви листови пренели су реаговање југословенског државног врха. 
Интегрално су пренети Титови телеграми саучешћа новом председнику Лин
дону Џонсону и Кенедијевој удовици Жаклини, телеграм југословенског шефа 
дипломатије Коче Поповића америчком колеги Дину Раску и Титова изјава 
дата T�nj��g�� на вест о убиству. �Вијест о злочиначком атентату на предсједни

11 �. Š��a��b��i�������, ����š�� mi���, �a������b 19�0, стр. 147.
12 М. Радојчић, �Убијен председник Кенеди“, у: Политика, 23. XI 19�3.
13 Ž. Mi�ić, �Ubij��� p������s�����i� S�� �ž��� ��������i“, у: B�����, 23. XI 19�3. 
14 �. Fi��i, �������i�a ����b����� p��������s���a“, у: O������đ�nj�, 23. XI 19�3; �. V�����v���, ����������� j�� 

bi�� vj����a� �i����”, у: Vj���nik, 23. XI 19�3. 
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ка Сједињених Америчких Држава Џона Фицџералда Кенедија и о његовој 
трагичној смрти дубоко је изненадила и мене и све наше људе... Предсједник 
Кенеди је на мене оставио снажан утисак и као државник и као човјек... Наро
ди Југославије дубоко жале овај велики губитак који је претрпио народ Сједи
њених Америчких Држава, утолико више што је предсједник Кенеди својим 
односом према нашој земљи показао да је пријатељ југословенских народа“, 
изјавио је југословенски председник државној новинској агенцији.15 Тито је 
у телеграмима Кенедијевој супрузи и новом америчком председнику изразио 
дубоко жаљење и потресеност због губитка који су они лично и читава аме
ричка нација доживели. Он је, такође, позвао отправника послова америчке 
амбасаде у Београду Ериха Кочера да му лично изрази саучешће. Савезно 
извршно веће донело је одлуку да се 23. новембар прогласи за дан жалости 
и да се због тога откажу све забавне и спортске приредбе, и забавне емисије 
на радију и телевизији. Изненадни догађај на другом континенту пореметио 
је свакодневицу југословенских грађана. Првенствена утакмица између бео
градског Партизана и нишког Радничког одложена је у знак саучешћа поводом 
смрти америчког председника.1� 

Убрзо после атентата ухапшен је двадесетчетворогодишњи Ли Харви 
Освалд (����� �a��v��� Oswa���), за кога се сумњало да је убица.

Југославија је била шокирана због убиства. У првим извештајима, по
ред реакција државног врха, новине доносе реаговања обичног света. Борба 
и Вечерње новости дају фотографије великог броја људи који се гурају за 
новине. �Вест о смрти председника САД Џона Кенедија стигла је у Београд 
синоћ после 20 часова... Иако је било већ прилично касно, велике групе људи 
похитале су ка редакцијама да би што пре и потпуније биле обавештене о зло
чину у Даласу. Где год смо синоћ прошли осећала се потиштеност и искрена 
жалост за прераним нестанком једног од великих државника нашег времена, 
Џоном Кенедијем.“17 На радију су даване ванредне вести, а југословенска 
телевизија приказала је специјалну емисију вести с филмским снимцима о 
атентату, примљеним путем вештачког сателита Телстара.1� И поред напора 
штампе, која је одмах после пријема вести о атентату избацила своја ванред
на издања, радија и телевизије, који су се трудили непрекидним емитовањем 
вести да на прави начин и правовремено информишу грађанство, појавиле су 
се и дезинформације. Вечерњи лист на последњој страни, великим словима 
уоквирено, доноси информацију за читаоце: �Редакцији Вечерњег листа непре
стано стижу телефонски позиви читалаца о наводној смрти супруге убијеног 

15 B�����, 23. XI 19�3.
1� Политика, 23. XI 19�3.
17 B�����, 23. XI 19�3.
1� Вечерње новости, 23. XI 19�3.
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америчког председника Кенедија. Никакве вијести у том смислу нису стигле 
из Вашингтона.“19

Шокиран је био и готово цео свет вестима из Даласа. Дописници југосло
венских листова из светских метропола слали су извештаје који су по свом садр
жају били готово истоветни са реакцијама у Југославији. Посебна пажња била 
је, свакако, поклоњена реакцијама из Москве. Док је свет жалио за Кенедијем, 
истовремено се плашио и за сопствену будућност. Убиство америчког председ
ника био је велики изазов за ионако крхке односе две суперсиле, посебно што 
су први коментари из САД злочин приписивали прокомунистички настројеним 
елементима. Из Совјетског Савеза стизали су извештаји да је вест о погибији Ке
недија �примљена у Москви са великим жаљењем и изазвала тежак утисак“.20 

Дописници југословенских листова дали су велики простор реакцијама 
америчке јавности на изненадну трагедију која је задесила САД. �По први пут, 
што се није десило ни за вријеме најкритичнијих часова кубанске кризе, теле
визијске и радиостанице су престале са преношењем реклама, по чему се, с 
обзиром на овдашње прилике, може судити са каквим је узбуђењем Америка 
примила вијест о атентату на Кенедија“, пише у свом извештају Јосип Финци.21 
Најпоетскији и најдетаљнији у исти мах били су извештаји Мирослава Радојчи
ћа. �У Њујорку је ово био дан и био је тренутак који генерације и генерације неће 
вероватно никад доживети. Један прекинут тренутак живота, готово један часак 
када се цео велеград дословце укочио. Аутомобили који су непрекидна помична 
трака на његовим улицама претворили су се у једном раном поподневном часу 
у непомичну траку. Све је стало и све се претворило у уво: је ли вест из Даласа 
тачна... Дуги редови стајали су пред новинским киосцима у очекивању првих 
подневних издања. Када су се она појавила долазило је до физичких навала и 
отимања од стотине жељних руку. Новина је било премало.“22

Дневни листови у Југославији су у својим првим издањима објавили некро
логе америчком председнику. �Ријетко је који предсједник у америчкој историји 
морао да уложи толико динамизма, виталности, одважности, политичке вјешти
не и државничке мудрости да би се за релативно мали број година и са својом 
релативном младошћу афирмисао као једна од најзначајнијих фигура америчке 
историје и једна од најзначајнијих личности савременог свијета... Показивао је 
државничку разборитост у опасној кубанској кризи, у берлинском спору, у Ла
осу, био је приврженик забране атомских проба и противник термонуклеарног 
рата, поборник сарадње са Совјетским Савезом и свим земљама без обзира на 

19 V�č���nji �i���, 23. XI 19�3.
20 Vj���nik, 23. XI 19�3.
21 �. Fi��i, �������i�a ����b����� p��������s���a“, у: O������đ�nj�, 23. XI 19�3.
22 М. Радојчић, �Како је Америка примила вест о злочину у Тексасу“, у: Политика, 23. XI 

19�3.
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различита друштвена уређења... Борио се против расизма, против мегаломан
ских екстрапрофита и гангстеризма“, каже о Кенедију коментатор титоградске 
Побједе.23 Ни остали листови нису заостајали за овако благонаклоном оценом 
трогодишњег мандата 35. америчког председника. Смелост у процени Кенеди
јеве историјске улоге навела је коментаторе да покојног америчког председника 
сврстају у ред највећих личности америчке историје и савременог света. Исто 
као коментатор титоградског листа, Кенедија види и новинар Вечерњих новости: 
�Џон Кенеди је био личност која је показала да сагледава сву дубину опасности 
пред којима стоји човечанство у могућности сукоба. Био је човек који се храбро 
ухватио у коштац и са опречним мишљењима у сопственој земљи – да би се 
борио за тражење путева споразумевања и јачања мира.“24

Убиство америчког државника створило је свест о пресудном тренутку 
у светској историји, о прекретници и часу одлуке од које ће зависити судбина 
читаве планете: �Со смрта на Кенеди САД изгубија голем и храбар државник. 
Го изгубија во еден решовачки момент не само за својата судбина туку и за на
тамошниот развиток на светските односи. Штотуку започнатото дело на Џон 
Кенеди, со неговата смрт, ке се најде на пресвртница.“25 Новинари у текстовима 
подсећају и на сусрет Тито – Кенеди, дајући трагедији и лични печат губитка 
�југословенског пријатеља“. Божидар Пахор пише у Делу: �Sp���i�ja� s�� ��a, 
�a����� s��� ��a vi����� ���p����a j��s���s�����a j������a p������ ������ �iš��, ��� j�� sp����j��� p������s�����i�a 
Ti��a... ����� ���������� j�� ��is������a �����, ��� j�� sp����j��� �aš����a p������s�����i�a i� s������i� vs��, ��a 
bi bi��� ���j��� s����ča�j�� p�������� i p��is��č���, ��av�a� p������i v���ji sv��ji� p���i��ič�i� s��v��až�i
���v. ����� ��i �is�� ������i �����i��i ��b��a�����a s����ča�ja v ����i �iši, s�� ���j���i p��šči��� b�����i� 
��������s����a�����v v N��w Y�������, ��a bi s�a�i�i ����������� v�����šj�� p�� p������b������ p��sv������ 
��v��� v���i�i� ����žav�i���v.“2� Подсећање на овај сусрет најснажније је на страни
цама Вјесника. Слика сусрета два званичника је слика два стара пријатеља, а 
официјелност састанка губи се у, како га представља Ј. Врховец, дубоко личном 
односу Тита и Кенедија: �Тешко је не подсјетити читаоца на службено неуоби
чајену, али људски изванредно топлу гесту Титова домаћина који је, премда 
се од њега већ службено опростио, поново дошао у пратњи своје кћеркице на 
травњак иза Бијеле куће да би свом госту правио друштво док се не доведе у 
ред хеликоптер спреман да узлети.“27 

Емоције које је изазвала смрт Џона Кенедија данима су се после атентата 
показивале на најразличитије начине у југословенској јавности. Скупштина оп
штине Косовска Митровица дала је једној улици у том граду име Џона Кенедија 

23 �Америчка трагедијаѕ, у: Побједа, 24. XI 19�3.
24 Вечерње новости, 23. XI 19�3.
25 �Загуба на САД и светот“, у: Нова Македонија, 23. XI 19�3.
2� �. �a�����, �S����� v���i�����a ����žav�i�a“, у: D���, 23. XI 19�3.
27 �. V�����v���, ����������� – č��vj��� i ����žav�i�“, и: Vj���nik, 23. XI 19�3.
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у спомен на погинулог председника САД.2� Сличну иницијативу упутила је и 
група чланова градске скупштине града Загреба. Они су затражили да на првој 
седници Скупштина града једној улици или тргу да име Џона Кенедија у �знак 
пажње и признања према државнику који се толико залагао за очување мира у 
свијету, а посебно због његовог односа према СФРЈ“.29 Било је и других израза 
поштовања према Кенедију. Грађани Скопља и представници власти СР Маке
доније изразили су саучешће америчкој инжињерској јединици која је радила на 
подизању монтажних барака, у оквиру програма америчке владе пострадалом 
граду.30 Амбасада САД у Београду и Генерални конзулат у Загребу отворили 
су своја врата грађанима Југославије који су желели да се упишу у књигу жало
сти. Први је то учинио први грађанин СФРЈ, председник Тито. Југословенски 
председник посетио је америчку амбасаду 23. новембра у пратњи министра 
иностраних послова Коче Поповића и генералног секретара Председништва 
Богдана Црнобрње. Високу делегацију дочекао је отправник послова амбасаде 
Ерих Кочер. После уписивања у књигу жалости, југословенски званичници су 
се задржали око 20 минута у разговору са Кочером. �У интимној, присној ат
мосфери, кроз коју су саосећање и туга били тим више изражени, још једном 
је поменут трагичан догађај. Председник Тито се интересовао за здравље су
пруге преминулог председника, Жаклине Кенеди као и за појединости о самом 
злочину... У току разговора Тито је изјавио: ‘Просто нисам могао да поверујем 
кад сам чуо за трагични догађај. Пре, тако рећи, неколико дана, био сам с њим 
у пријатељском разговору’.“31 Амбасаду су дан касније посетили председник 
Савезне скупштине Едвард Кардељ и председник СИВ Петар Стамболић, у 
пратњи нижих функционера. Представници власти СР Хрватске посетили су 
конзулат у Загребу и изразили усмено саучешће. Генерални конзул САД у Загребу 
Џозеф Годсон примио је председника Сабора Ивана Крајачића и секретара ЦК 
СК Хрватске Владимира Бакарића.32 Поред највиших државних функционера, 
амбасаду САД су посетили и многобројни грађани, који су се уписали у књигу 
жалости. Такође је у амбасаду непрекидно стизао велики број телеграма сауче
шћа грађана читаве земље.33 �Један сам од 19 милиона Југословена који су се 
искрено дивили његовој динамици и напорима на очувању мира“, написао је 
један студент из Београда. �Његовом смрћу губимо великог пријатеља“, само 
је још један од коментара који су Београђани оставили у књизи жалости.34 И 
мариборска предузећа су послала телеграме саучешћа амбасади у Београду и 

2� Вечерње новости, 23. XI 19�3.
29 Vj���nik, 4. XII 19�3.
30 Нова Македонија, 23. XI 19�3.
31 Вечерње новости, 24. XI 19�3.
32 Vj���nik, 24. XI 19�3.
33 Политика, 24. XI 19�3.
34 Исто.
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својим пословним партнерима у САД. Заједница Југословена у Трсту осудила 
је злочин, а југословенски конзул у том граду изразио је саучешће свом америч
ком колеги.35 

Сахрана Џ. Кенедија била је заказана за 2�. новембар на гробљу Арлингтон. 
Југословенску државну делегацију на сахрани чинили су савезни секретар за 
иностране послове К. Поповић и председник СИВ П. Стамболић. На пријему 
у Белој кући, који је организовала супруга покојног председника, присуствова
ли су, између осталих, чланови југословенске делегације и амбасадор СФРЈ у 
Вашингтону Вељко Мићуновић. Жаклина Кенеди се задржала у разговору са 
Кочом Поповићем и �евоцирала више момената из делатности њеног супруга 
повезаних са Југославијом“.3� Истог дана када је сахрањен председник САД, 
у Београду је одржана помен миса у католичкој цркви светог Петра. Служби 
је, поред државних и војних функционера СФРЈ, присуствовао и отправник 
послова амбасаде САД Кочер.37

Америка се после сахране полако враћала нормалном животу. �Стварност 
је почела јутрос када се поново чуо глас радиоспикера где рекламира зашто да 
пушимо Кент и где да летимо Панамерикеном, стварност тим осетљивија што 
у три минула дана са радија и телевизије није изговорена ниједна банална реч 
и што је до сад тај најтужнији час америчке нације био најдостојанственији час 
ових медијума масовне комуникације“, наводи у првим речима свог извештаја 
М. Радојчић.3� Повратак реклама и огласа као поуздан знак враћања живота у 
нормалне токове приметио је и Ј. Финци: �Живот тече даље и Америка се брзо 
враћа нормалном стању. Трговине и позоришта поново су отворени, улице су 
опет пуне људи, а рекламе као обично, уз веселу музику, шире се етером и телеви
зијским екранима.“39 Опажање да је поновна појава реклама показатељ повратка 
свакодневици изражено је и у првом прорачуну колико је америчка телевизијска 
мрежа изгубила због преноса догађаја из Даласа. Агенција Франс прес прено
си да су три највеће америчке ТВ компаније за четири дана преноса догађаја 
везаних за атентат, када је прекинуто рекламирање, изгубиле скоро 29.000.000 
долара. �За четири дана пулс нације је стао“, пише Вито Силвестри.40

Дубина утиска који је оставило убиство америчког председника на Југосло
вене долази до нас фрагментарно. Новинар Политике Бошко Пушоњић пише о 
забитом црногорском селу Јасенову, где два осамдесетогодишња старца причају 
о убиству Џона Кенедија.41 Убиство се дотакло и најмлађе популације. У Делу, 

35 D���, 24. XI 19�3.
3� B�����, 27. XI 19�3.
37 Политика, 27. XI 19�3.
3� М. Радојчић, �Повратак у стварност“, у: Политика, 27. XI 19�3.
39 �. Fi��i, �Živ���� s�� v��aća ������a��i� �������vi�a“, у: O������đ�nj�, 27. XI 19�3.
40 V. N. Si�v��s����i, n�����n� ����, p. 279–2�0.
41 Политика, 29,30. XI, 1. XII 19�3.
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у додатку за децу објављено је писмо пионирке Метке из Љубљане, упућено 
ћерки покојног америчког председника Каролини Кенеди. Писмо је занимљиво 
због више разлога. Оно је вид својеврсне идеолошке индоктринације: �V��� ��a 
��� ��� p����aš, saj ���j ��č�a �i v���i� ����žav�i�, ����� j�� bi� ��v��j, a�pa� sa��� ������i� v 
���i i������ ����va���, �i s��� ji� �����a��i�i v �������s�aviji.“ Није јасан циљ писма – да ли 
је оно написано за �унутрашњу употребу“ или је заиста послато свом адресату. 
Пионирка Метка помиње и сусрет Тито – Кенеди, наводећи у писму да Каролина 
Кенеди вероватно зна за Југославију, јер је ��aš v����i�����j, p������s�����i� Ti����, ��bis�a� 
��v��j����a ��č�a i� si ��a ������i ��i s����ča�a v vaš��� ���p��� �������“.42 Пионирка из Љубља
не пише да је смрћу Џона Кенедија Југославија изгубила великог пријатеља 
и пријатеља мира и да зна да ништа не може Каролини надокнадити губитак 
оца.43 Писмо показује колики је утисак оставила смрт америчког председника на 
Југословене. Немогућност унутрашње анализе ставља у питање аутентичност 
писма, али је оно, и поред тог недостатка, занимљив извор за истраживање ста
ња духова о убиству Џ. Кенедија, као и својеврстан облик злоупотребе деце за 
идеолошкополитичке сврхе.

Харви Ли Освалд, злочинац и жртва

Прве информације о убици говориле су о томе да је реч о 24 године старом 
Лију Харвију Освалду. Међутим мотив и позадина атентата остали су тајна. Пре 
било какве вести која би бар делимично открила шта је натерало Освалда да из
веде један такав акт, новине у Југославији су спекулисале о томе са које стране је 
дошао метак. �Премда кривци и мотиви овог злочина нису још освијетљени и обја
вљени, може се према околностима и првим подацима утврдити да је предсједник 
���������� погинуо у борби за прогресивнију обнову америчке политике“, наводи 
у свом коментару Фране Барбиери, посредно оптужујући десницу за извршени 
злочин.44 Коментатор Борбе Богдан Пешић такође убицу тражи у реакционарним 
круговима, тврдећи да је �очито било свакоме да су убице из оних кругова који 
су злим оком гледали на мирољубиву политику америчког председника“.45 Кон
фузији су допринели и амерички медији. Глас Америке је након хапшења Лија 
Освалда, за кога још није било чврстих доказа да је извршио атентат, јавио да 
је он живео у СССР три године, да је ожењен Рускињом и да је био члан једне 
�прокастристичке организације“.4� Иако је амерички Секретаријат за спољне 
послове негирао да постоје било какви докази који би ишли у прилог томе да је 

42 ��is��� pi���i����� M������� i� �j��b�ja���“, у: D���, 2�. XI 19�3.
43 Исто.
44 F. �a��bi����i, ����a�a �� �a��as��“, у: V�č���nji �i���, 23. XI 19�3.
45 �. ���šić, �O�bi�j���s�� ������������a“, у: B�����, 24. XI 19�3.
4� �. ���is���, �M���s����������i p�����šaj“, у: Vj���nik, 25. XI 19�3.
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нека страна сила умешана у атентат, отворен је идеолошки сукоб на вербалном 
плану у који се, на свој начин, укључила и Југославија.

Сумње да је атентат извршио појединац близак комунистима изазвале су 
забринутост у читавом свету. Москва је, на вест о атентату, изнела став да је тај 
акт дело �десних реакционих снага“. Дискретно упирање прстом ка Совјетском 
Савезу отворило је сукоб који се најјасније огледао у медијима. Државни одно
си остали су добри, на нивоу дипломатске уљудности, међутим медији једне 
и друге земље преузели су улогу носиоца сукоба. Негирајући да је Ли Освалд 
комуниста, Радио Москва у свом коментару истиче да злочин није дело мани
јака већ �бесних ултрареакционара, противника разоружавања и оних којима 
трка у наоружању доноси високе профите“.47 

Стојећи чврсто на позицијама одбране комунистичке идеологије, југосло
венске новине су објављивале коментаре и закључке који су одбацивали сваку 
повезаност осумњиченог са комунизмом. Објашњавајући методологију поли
тичког обрачуна са неистомишљеницима, Богдан Пешић, прави аналогију са 
паљењем Рајхстага, а то чини у свом коментару и Вјесников новинар Звонимир 
Кристл.4� У написима југословенских листова наводи се јединствена оцена да 
је убиство брижљиво припремано. Новине пишу да је позивање на Освалдову 
биографију јасна инсинуација – �перфидно је смишљено каква ће се визиткар
та подметнути на место одакле је пуцано“.49 

Још један догађај је допринео стварању мистерије у вези са убиством аме
ричког председника. Само два дана након смрти Џона Кенедија погинуо је једини 
оптужени за убиство – Ли Освалд . Њега је убио власник даласког ноћног клуба 
и стриптизбара Џек Руби (�a�� R��b�) у тренутку када је Освалд пребациван из 
локалног затвора у обласни затвор. Убиство се догодило у присуству великог 
броја полицајаца, новинара и телевизијских екипа, тако да је добило епитет 
првог уживо преношеног убиства у историји телевизије. Поред тог бизарног 
детаља, убиство Освалда је изазвало и шок у читавом свету. Јавиле су се сумње 
у амерички правни систем и демократију. Скоро сва светска штампа осудила је 
даласку полицију за пропусте који су довели до смакнућа оптуженог за атентат 
на америчког председника. Руби је тврдио да је Освалда убио због тога што је 
хтео да се освети за смрт председника Кенедија.

Ко је Освалдов убица – пита се дописник Борбе – револтирани човек који 
је хтео да се освети, један од оних који немају поверења у механизам правде 
или човек који је хтео да ућутка Освалда?50 З. Кристл сумња у званичну верзи

47 P��i�ik�, 24. XI 19�3.
4� �. ���is���, �M���s����������i p�����šaj“, у: Vj���nik, 25. XI 19�3; �. ���šić, �O�bi�j���s�� ������������a“, у: 

B�����, 24. XI 19�3.
49 Вечерње новости, 24. XI 19�3.
50 Ž. Mi�ić, �Ubij��� �i �a��vi Osva���“, у: B�����, 25. XI 19�3.
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ју да је убица човек кога је погодила Кенедијева смрт (�било би све то сувише 
лијепо и сувише добродошло, а да би било увјерљиво“), указујући на то да оба 
злочина у Даласу иду у прилог �великим незнанцима“ које не треба тражити 
изван САД.51 Мистериозну �надвладу“, факторе крупније и важније и од самих 
институција власти САД види и коментатор Политике Александар Ненадовић: 
�Да ли се неко чије мрачне конце не можемо добро да видимо постарао да то 
тако буде, да се злочинству сакрије траг, да се Америка подстакне на најгоре, а 
свет обмане и његова пажња скрене на друге стране“.52 И недељник Вјесник у 
сриједу се пита није ли Освалд уклоњен зато што је превише знао и каква је сред
ства употребила полиција или завера да присили Рубија на убиство Освалда.53 
Упоређјујући догађаје у Даласу са сценаријем Хичкокових филмова, новинар 
D��� Божидар Пахор пише да све околности говоре како филм који се одиграо 
у Даласу “��p���a��ja �a s���iv�����a ����žis����ja a�i ����žis����j��“.54 У сличном тону пише и 
новинар Вечерњег листа М. Вујчић. Он каже да су смрт Освалда желеле �мрачне 
силе загрижене политичком мржњом против прогресивне унутрашње и вањске 
политике Џона Кенедија и руковођење својим профитерским циљевима“.55

Судећи по југословенској штампи, није било сумњи у умешаност даласке 
полиције у злочин. Вјесник у сриједу пише да има �и превише сумњи и превише 
елемената који могу послужити тези да се ради о завјери у којој је и полиција 
у Даласу, бар једним својим дијелом ангажирана“, спекулишући са претпо
ставком да је убијени полицајац Типит имао задатак да убије Освалда који га 
је, међутим, претекао.5� Сама полиција је доприносила сумњама у сопствену 
способност, па и у добру намеру. Након Освалдовог убиства, шеф даласких 
снага реда је изјавио да се смрћу оптуженог завршава истрага о убиству Џона 
Кенедија. Вјесник пише: �Полиција у �a��as�� је обављала свој посао на одвра
тан начин, као да се ради о једној гангстерској афери, у којој су допуштени 
сви грифови и трикови... Било је нечег шокантног у сваком потезу, у читавој 
оној неодговорној брбљивости и брљавости, и шефа полиције C�������ja и јавног 
тужиоца Wa����a и свих оних других анонимних провинцијских фигура које је 
догађај избацио у први план.“57

Није била реткост да се догађаји у Даласу објашњавају терминологијом и 
жанровским одредницама америчких филмова и петпарачких романа. Кубански 
председник Фидел Кастро, посредно оптужен за инспиратора убиства америч
ког председника, рекао је да начин на који су извршена два убиства у Даласу 

51 �. ���is���, ���������� �������s��v��“, у: Vj���nik, 2�. XI 19�3. 
52 А. Ненадовић, �Злослутне сенке“, у: Политика, 2�. XI 19�3.
53 ��va a�������a��a �� �a��as��“, у: VUS, 4. XII 19�3.
54 �. �a�����, ��v���i i� vp��aša�ja“, у: D���, 2�. XI 19�3.
55 M. V��jčić, ��������i p���a�j �� �a��as��“, у: V�č���nji �i���, 25. XI 19�3.
5� ��va a�������a��a�“, у: VUS, 4. XII 19�3.
57 Sp�����a������, ��a��ba��s��v�� �� �a��as��“, ��: Vj���nik, 2. XII 19�3.
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�подсећа на гангстерски филм холивудске продукције“.5� Совјетски криминолог 
Карпец пише за Известија да је убиство Освалда изведено у �стилу најбољих 
америчких детективских романа и филмова“.59 Ликвидацију оптуженог за атентат 
на Кенедија слично види и коментатор D���, називајући је “s�ab�� p����pisa���� �������
b��� i� ��a���s������s����� �����a�a“.�0 Освалдово убиство дописнику Политике личи на 
�недавно виђени филмски вестерн: Човек који је убио Либерти Валаса“.�1

Судећи по писању југословенских новина, јасни су били мотиви који су 
руководили Рубија да убије Освалда. Новине су писале да је Руби био само ин
струмент у рукама неке непознате силе која није желела да се открије истина о 
убиству америчког председника. �Сићушни насилник, који је читавог живота 
желео свој ‘велики тренутак’, а који је, како је утврђено накнадно, живео у Чи
кагу и друговао с гангстерима“, описује Рубија дописник Политике.�2 Сличним 
тоном представљен је Руби и у другим новинама – морално наказна личност 
сумњиве прошлости, која је, као таква, послужила за испуњавање туђих циљева. 
�Власник стриптиз бара у Даласу, полицијски конфидент, силуета из подземља 
кроји своју правду Ли Харви Освалду... и наноси овој земљи срамоту својим 
‘патриотизмом’ “, пише о Освалдовом убици Ж. Милић.�3 Неименовани новинар 
скопске Вечери прави иронију игром речи од Рубијевог презимена. Он пише 
да Руби на енглеском значи – рубин.�4 �Можда неко и мисли да је он прави ‘ди
јамант’, а може бити да то мисли и даласка полиција у чијем је друштву често 
био“, пише Вечер у коментару агенцијске вести о Рубијевом боравку у затвору.�5 
Дописник Ослобођења Освалдовог убицу описује као �бившег гангстера и врло 
нестабилног човјека“.�� 

Након Освалдовог убиства полиција је саопштила да је са нестанком опту
женог свака даља истрага у вези са убиством америчког председника заврше
на. �Није ли то и био циљ оних који су са сцене уклонили јединог службеног 
признатог свједока – и оптуженог – трагедије у �a��as��?“ – пита се коментатор 
Вјесника.�7 Притисак америчке јавности и медија натерали су новог председни
ка да нареди формирање специјалне комисије која би истражила све околности 
везане за атентат на председника Кенедија. 

5� B�����, 29, 30. XI, 1. XII 19�3.
59 Vj���nik, 27. XI 19�3.
�0 �S������� ���i“, у: D���, 1. XII 19�3.
�1 М. Радојчић, �Убијен Освалд Ли“, у: Политика, 25. XI 19�3.
�2 М. Радојчић, �Повратак у стварност“, у: Политика, 27. XI 19�3. 
�3 Ž. Mi�ić, �������i�a j�� p��v���a is����a���� �a�� sa���� s��b���“, у: B�����, 29, 30. XI, 1. XII 19�3.
�4 Рубијево презиме (R��b�) на енглеском се пише и изговара исто као и рубин 

(прим. М. Л.).
�5 V�č���, 5. XII 19�3.
�� �. Fi��i, �Živ���� s�� v��aća ������a��i� �������vi�a“, у: O������đ�nj�, 27. XI 19�3.
�7 �Oswa��� j�� bi�� i�����č��� ��bi�i“, у: Vj���nik, 2�. XI 19�3.
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У југословенској штампи чести су коментари да се није дошло до �праве 
истине“. Очекивања од специјалне комисије била су велика. Вечерњи лист 
пише да је ФБИ прихватио тврдње даласке полиције да је Освалд једини 
атентатор. �Остаје нада да ће висока истражна комисија коју је именовао 
предсједник �����s��� покушати да спаси истину коју су већ двије полиције, 
изгледа нам, олако сахраниле“, пише у загребачким вечерњим новинама.�� 
�M������a ��� b����� �i����i �v�������i p��av�� ����s�i��� �� �����, ����� j�� ��bi� ����������ja, š�� 
�a�j pa �� �����, ����� j�� p����is�i� �����i���� p��š��� v �������“, песимистично закључује 
новинар D���.�9

Кључне речи и симболи везани за Кенедија 
у југословенским новинама

Анализирајући текстове и чланке у југословенској дневној и недељној 
штампи који су се бавили убиством америчког председника, лако је уочити њи
хову тежњу. Кенеди је представљен као оличење младе, прогресивне Америке. 
Та својеврсна симболичка тежина Кенедијеве личности није била, наравно, 
оригинални производ југословенског журнализма и публицистике.

Култ личности у Америци је моћан наркотик, тврди Х. Зин.70 Кенеди је 
вероватно један од најбољих примера како се тај култ личности неговао и учвр
шћивао, јер мит о Кенедију неговали су медији током његовог живота и после 
смрти.71

Природа рада методолошки ограничава ширину поља истраживања које би 
резултирало сликом што ју је стварала југословенска штампа о Џону Кенедију 
од почетка његовог председничког мандата. Представа о америчком председ
нику коју нам дају југословенске новине у тренутку убиства релативизована 
је чињеницом његове трагичне смрти. Промашаји његове политике свесно се 
занемарују, а у први план се истичу позитивна својства његове личности и по
литички успеси.

Кључни термини се своде на: а) личност Џона Кенедија; б) Кенедијеве ак
тивности на спољнополитичком и унутрашњополитичком плану; ц) атентат. 

Личност Џона Кенедија најчешће је стављана у контекст његове младости. 
Политика у првим коментарима пише о �свирепом обрачуну са младоликим и 
полетним Кенедијем“.72 Дописник истог листа пише да су се савременици ла
ко могли уверити да је Кенеди био �најдинамичнији председник... млад човек 

�� M. V��jčić, �Ra�� p���i�ij��“, у: V�č���nji �i���, 5. XII 19�3.
�9 �S������� ���i“, у: D���, 1. XII 19�3.
70 �. �i�, наведено дело, стр. �7.
71 �. �ž���s���, наведено дело, стр. 7��.
72 �Трагедија у САД“, у: Политика, 23. XI 19�3.
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са младом породицом“.73 Борба пише да је Кенеди у три године свога мандата 
�шармирао своје суграђане... Веома добро информисан, енергичан и елоквентан, 
он је уживао углед веома виталног шефа државе, динамичног и веома доброг 
политичара“.74 Ж. Милић пише да је Кенеди �својом младошћу персонифицирао 
највиталније снаге капиталистичке Америке“.75 Новинар D��� Божидар Пахор 
пише о Кенедију каквог се сећа приликом сусрета са председником Титом: “V��
�i� i� vi����� i� ��a����s�����... M������a j�� �������i��� ����ava����� ��a v��is, ������a �������� s�� �i j��, 
�a�������a s�� ��� �������vi s����jiča p�������a���i“.7�  Јосип Врховец пише у Вјеснику 
о �хуманом човјеку и храбром државнику“, а у истом листу З. Кристл наводи 
да је �збрисан човјек у цвијету живота, у пуном жару стваралачких напора... 
државник који је енергију младости и немалу вјештину посвијетио пронала
жењу путова за учвршћење мира“.77 Храброг америчког председника описује 
НИН – �младића из Масачусетса“ – који је у свету старијих државника изгле
дао �немогуће млад“. Новинар пише о �ненамештеном осмеху ведрог дечака“ 
и беспрекорној елеганцији америчког председника.7�

Види се да су младост и динамичност били кључни изрази којима је опи
сивана личност Џона Кенедија. Опчињеност његовом младошћу глобални је 
феномен. Ако пратимо изводе из стране штампе коју преносе југословенске 
новине, видећемо да има мало разлике у описима. Кенедијев стил младалачке 
срчаности идеализован је након његове смрти.

Југословенски новинари видели су Кенедија као борца за мир и међународ
но споразумевање на спољном, а као поборника расне равноправности и грађан
ских права на унутрашњем плану. У изјави југословенског председника Тита 
наведено је да је Кенедијева активност дала �позитивне резултате у попуштању 
међународне затегнутости“, и да је његовом смрћу свет изгубио �искреног по
борника мира“.79 Сагледавање Кенедијеве политике се у коментарима креће у 
оквирима ових израза. Новинар Политике пише да је Кенеди био убеђен да је 
свету био најпотребнији �трајни мир и сређивање односа са социјалистичким 
земљама“.�0 Борба тврди да је Кенеди био велики државник, �позитивна фигупозитивна фигу
ра и са становишта међународних односа и унутрашњег развоја“.�1 Дописник 
истог листа наводи да је Кенеди сматран за �човека који је одлучио да направи�човека који је одлучио да направи 

73 М. Радојчић, �Како је Америка примила вест о злочину у Тексасу“, у: Исто.
74 Ž. Mi�ić, �Ubij��� p������s�����i� S�� �ž��� ��������i”, у: B�����, 23. XI 19�3. 
75 Ž. Mi�ić, ��i�ja���� ��a�a �ž���a ��������ija“, у: B�����, 25. XI 19�3.
7� �. �a�����, �S����� v���i�����a ����žav�i�a“, у: D���, 23. XI 19�3.
77 �. V�����v���, ����������� j�� bi�� vj����a� �i����“, у: Vj���nik, 23. XI 19�3; �. ���is���, �M���s����������i 

p�����šaj“, у: Vj���nik 25. XI 19�3.
7� N�N, 1. XII 19�3. 
79 Политика, 23. XI 19�3.
�0 �Трагедија у САД“, у: Исто.
�1 �T��a������ija �� T���sas��“, у: B�����, 23. XI 19�3. 
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прекретницу у решавању проблема америчких Црнаца“.�2 Расистички кругови 
су оптужени да су развијали атмосферу хистерије против мирољубивих стре
мљења политике америчког председника.�3 Вечерње новости пишу да су �успе
си председника Кенедија у учвршћивању светског мира и његове неумољиве 
енергичне акције у остваривању једнаких грађанских права за све Американце 
разбили наду и прижељкивања најцрње реакције“.�4 Алеш Беблер наводи да 
је Кенеди био човек мира, додајући да је његова смрт ударац фашиста против 
снага мира у САД и у свету.�5 У Вјеснику стоји да се Кенеди, као човек и држав
ник, предано залагао за побољшање међународних односа, искрено верујући у 
светски мир.�� Фране Барбиери истиче да је �����������j��va политика извршила 
избор између коегзистенције и заоштравања, рата и мира“.�7 Вечерњи лист пи
ше о �����������j��v��j толико наглашаваној стратегији мира насталој из сазнања 
да су све стратегије рата дошле у потпуну кризу“.�� D��� доноси текст о томе 
да је свет смрћу Кенедија, упркос томе што је био вођа највеће војне силе, из
губио великог борца за мир, који је ту своју усмереност исказао практичним 
корацима.�9 Вечерње новости и ВУС пишу о �бакљоноши коегзистенције и мира 
у свијету“ и �барјактару демократске, прогресивне и мирољубиве јавности“.90

Реч мир је кључна одредница у разумевању Кенедијеве политике. Титова 
мегаломанска амбиција да решава проблеме светског мира, како је назива П. 
Марковић, нашла је одразу писању штампе о атентату на америчког председни
ка. Та веза између прокламоване спољне политике СФРЈ и написа југословенске 
штампе о смрти Џона Кенедија прављена је као израз заједничког опредељења 
и блискости са погинулим председником САД. То дискретно идентификовање 
југословенске (Титове) политике мирољубиве коегзистенције са истоветном по
литиком америчког председника давало је важност и величину светској мисији 
Југославије. У ту слику уклапа се и део Кенедијеве политике који је окренут 
питањима расне равноправности. Космополитски дух, који је систематски изгра
ђиван од Прве конференције несврстаних 19�1. године, у политичком смислу 
је симболизовао неке од принципа југословенске спољне политике.91 Подршка 
Југославије ослободилачким покретима народа Африке и Азије уносила је 

�2 Ž. Mi�ić, �Ubij��� p������s�����i� S��“, у: B�����, 23. XI 19�3.
�3 �. ���šić, �O�bi�j���s�� ������������a“, у: B�����, 24. XI 19�3.
�4 �. Дечермић, �Подлост с предумишљајем“, у: Вечерње новости, 24. XI 19�3.
�5 �. ���b�����, ��i������ i ��������i“, у: Исто.
�� �. V�����v���, ����������� j�� bi�� vj����a� �i����“, у: Vj���nik, 23. XI 19�3.
�7 F. �a��bi����i, ��va a�������a��a“, у: Vj���nik, 29, 30. XI, 1. XII 19�3.
�� I. Mi���vi���vić, ��va p����a“, у: V�č���nji �i���, 29, 30. XI 19�3.
�9 �. ����i�a��, ������fi� p�������a“, у: D���, 24. XI 19�3.
90 �S�ajp����s�i �����a� �a savj��s�� ������i���“, у: VUS, 27. XI 19�3; �. ���b�����, �Дванаест дана“, у: 

Вечерње новости, 5. XII 19�3.
91 Mарковић, Предраг, Београд између истока и запада �9�8–�965, Београд 1995, стр. 

105–10�.
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расно питање у политичку анализу. Идентификовање Кенедија са решавањем 
проблема расне подвојености посредно га је стављало у исту раван са важним 
спољнополитичким принципом југословенске државе.

Осуда атентата била је оштра. Сам чин убиства различито се назива, али 
увек у оквиру истог вредносног суда о том догађају. Дописник Ослобођења 
пише о �трагичном догађају“ и �гнушању према особи и круговима који су се 
дрзнули на извршење једног тако подмуклог ударца“.92 У коментару Побједе 
стоји да је амерички председник убијен на бруталан начин, �из засједе“.93 Ту 
је честа традиционална представа мучког убиства, из заседе, када је човек оне
могућен да се брани, чиме се његовим убицама приписује кукавичлук и неспо
собност. Политика говори о �подмуклом ударцу његових непријатеља, подлом 
и мучком убиству“.94 Борба такође констатује �злочиначко убиство америчког 
председника, подмукло убиство, монструозни предумишљај“.95 У истом тону и 
Вјесник излаже о �злочиначким мецима испаљеним из притајених снајперских 
пушака“.9� З. Кристл пише о трагичној смрти која је дочекана са �згражањем, 
запрепаштењем и огорчењем“.97 Вечерње новости истичу да је реч о �политич
ком убиству, у коме се подлост и бескрупулозност надмећу са кукавичлуком“.9� 
Недељници се такође одређују према атентату као окрутном и трагичном чину. 
У НИНу се каже да је �паклена вест из тексашког града Даласа следила крв у 
жилама: огавно и свирепо у исти мах, хицима из потаје угашен је живот првог 
грађанина Америке“.99 О �ненаданој, трагичној и окрутној смрти“, која је стра
шан ударац грађевини светског разумевања говори и ВУС .100

Примећујемо да се смрт најчешће одређује као подмукла и кукавичка. На 
такво квалификовање утицао је и начин убиства – из снајперске пушке. Било 
би врло тешко истраживати колико је народна традиција имала удела у таквом 
перципирању атентата. Неке стилске фигуре као да су дошле из народне епике 
(�хици из потаје“). Какав је био узајаман однос између традиције епске поезије 
и медија видећемо на једном примеру, али је сасвим извесно да у извештајима 
југословенских новина у траговима постоји слој епске традиције и морала који 
она промовише, који осуђује мучко убиство, подмукле убице који не остављају 
жртви шансу да се брани.

92 �. Fi��i, �������i�a ����b����� p��������s���a“, у: O������đ�nj�, 23. XI 19�3.
93 �Америчка трагедија“, у: Побједа, 24. XI 19�3.
94 �Трагедија у САД“, у: Политика, 23. XI 19�3.
95 �T��a������ija �� T���sas��“, у: B�����, 23. XI 19�3; �. ���šić, �O�bi�j���s�� ������������a“, у: B�����, 24. 

XI 19�3.
9� �. V�����v���, ����������� j�� bi�� vj����a� �i����“, у: Vj���nik, 23. XI 19�3.
97 �. ���is���, �M���s����������i p�����šaj“, у: Vj���nik, 25. XI 19�3.
9� Б. Дечермић, �Подлост с предумишљајем“, : Вечерње новости, 24. XI 19�3.
99 N�N, 1. XII 19�3.
100 �S�ajp����s�i �����a� �a savj��s�� ������i���“, у: VUS, 27. XI 19�3.
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Убиство Џона Кенедија, сећања и подсећања

Убиство америчког председника остало је дуго у сећању Југословена. 
Утисак о убиству био је дубок, а љубав према Кенедију и жалост због његове 
смрти добијале су најразличитије изразе и много година после догађаја у Да
ласу 19�3. године. Вероватно најзанимљивији његов одсјај у народној свести 
јесте дело херцеговачког гуслара Јозе Караматића, који је у десетерцу опевао 
смрт америчког председника. Плочу је издао загребачки Југотон и остала је 
готово непозната до 2003. године, када ју је објавио, у оквиру своје уметничке 
инсталације Смрт у Даласу (���a��� i� �a��as), Зоран Насковски у њујоршком 
Витни музеју.101 Дубоко анахронична по својој суштини, песма Смрт у Даласу, 
говори о одличној информисаности аутора. Готово до невероватних детаља иду 
описи кобног 22. новембра 19�3. године. Караматић описује разлоге Кенедије
вог доласка у Тексас (...тексашком народу поручи да ће доћи на турнеју мању, 
предизборну водити кампању), описујући пластично тренутак атентата:

�Тек што прође подвожњачић мали 
а гусарска снајперка опали. 
С лица неста раздраганог смјешка, 
трагедија догоди се тешка. 
Први метак Кенедија гађа 
не слутећи шта се све догађа. 
То се тако муњевито збило, 
паде рањен супруги на крило. 
Жена крикну: Убише ми мужа! 
Крв потече по букету ружа.“

Гуслару су, највероватније, извор биле новине. Детаље којима аутор песме 
располаже можемо пратити у југословенским новинама. Он на крају свога дела 
помиње и телеграме саучешћа југословенских власти, означавајући Кенедија 
као југословенског пријатеља:

�Наша Влада и Извршно вјеће 
болно своје шаљу савучешће. 
На пол копља све наше заставе, 
свуд су боли изражене праве. 
Пријатеља неста Кенедија, 
жалила га сва наша нација 
и народи посвуда по свиту. 
Кад највише требао је свиту, 
кормилара изгубила лађа, 

101 S. ���s��ić, �M��j�� ����s���, ���ji s���vi“, у: V���m�, 3. VII 2003.
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таква личност ријетко се рађа. 
Премда га је судбина отела, 
Кенеди ће живјети кроз дјела. 
Жртва бише за пук и за права 
и од нас му увијек вјечна слава“.

Убиства америчког председника грађани Србије сетили су се 40 година 
касније, када је убијен српски премијер Зоран Ђинђић. Намера није да се ства
ра аналогија између та два догађаја који су различити и по свом политичком 
значају и по исходу. Циљ је показати колика је била дубина сећања грађана, 
у овом случају Србије, као дела некадашње СФРЈ, на атентат у Даласу, без 
улажења у проблем промене историјских околности. Начин на који је убиство 
изведено и приближна старост жртава била је довољна великом броју медија 
да се повуче паралела између та два државника, не водећи рачуна о контексту 
њиховог времена. Покушај митологизације погинулог српског премијера рађен 
је са ослањањем на образац већ изграђеног мита о Кенедију. Телевизијске ста
нице у Србији пуштале су филм Оливера Стоуна Џеј Еф Кеј (J.F.K.).102 Поред 
тих коликотолико дискретних паралела између судбина два државника, било 
је и простог огољавања симбола предлозима да се београдском аеродрому да 
име Зоран Ђинђић по аналогији на њујоршки �F�.

***

Убиству 35. америчког председника дат је велики публицитет у југословен
ској штампи. Разлози толиког интересовања су многоструки. Смрт председника 
једне од најмоћнијих земаља света представљала је догађај чије су политичке 
последице могле бити несагледиве. Написи који су излазили у југословенским 
новинама били су под двојаким утицајем: званичне идеологије и личних сим
патија које су новинари гајили према америчком председнику.

Важан детаљ у извештавању било је писање о идеолошкој припадности 
атентатора Лија Харвија Освалда. И југословенска штампа је стала у одбрамбе
ни став који је комунистички свет заузео поводом оптужби да су инспиратори 
и извођач атентата на америчког председника дошли са �левице“. Одбрана ко
мунистичког покрета ипак је била мање оштра него у другим комунистичким 
земљама. Југословенскоамерички односи нису трпели такву слободу спекула
ција и тешких речи који су медији у СССР или Кини могли без проблема да 
дозволе себи. То, међутим, није сметало југословенским новинама да у мањем 
или већем обиму преносе такве извештаје и коментаре, усуђујући се да и саме 
понегде изнесу критику рада америчке полиције, правосуђа па и читавог аме
ричког начина живота.

102 �. I�ić, ������i�v�����ja �i��a“, у: V���m�, 20. III 2003.
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Друга тачка прелома идеолошког сукоба било је питање убиства Лија Хар
вија Освалда. Критика аномалија америчког друштвеног живота, уз елементе 
традиционалистичког моралисања, служили су као метод вербалног обрачуна 
са убицом Кенедијевог атентатора, за кога се у југословенској штампи сумњало 
да је само инструмент у рукама реакционарних и конзервативних кругова.

Југословенске новине посветиле су много простора личности америчког 
председника и његовој породици. Трагедија једног релативно младог човека, ко
ја се одиграла наочиглед његове супруге, готово тачно у дан на синовљев трећи 
рођендан, није оставила дописнике југословенских листова равнодушним. Ван 
оквира идеолошке контроле, новинари су исписивали потресне речи о једној 
људској трагедији.

Улице су у многим југословенским градовима добиле име Џона Кенеди
ја, у знак сећања и почасти према америчком председнику. Сећања на догађај 
у Даласу оживљена су 40 година касније, када је један само по спољашњости 
сличан догађај у главном граду некадашње Југославије подсетио на даласки 
22. новембар 19�3. године.
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Summary

Mi�����a�� �a�ić

Assassination of John F. Kennedy in Yugoslav press 

�ssassi�a��i��� ��f ����� F. ���������� ������pi���� a���������i��� ��f Y������s�av p���i��i�a� ��s��ab�is������� 
a��� p��b�i�. R��fl�����i���s ��f ���a�� a���������i��� w�� �a� f������w ������������ Y������s�av p����ss. M�������������� 
������i�a� p����si������� �a�� a �������� ����p����a��i��� i� Y������s�av p��b�i�, ��sp���ia��� af������ �������i��� wi��� 
p����si������� Ti����. �ssassi�a��i��� ��f �F� s��������� Y������s�avia. �xp����ssi���s ��f sa�����ss a��� as�����is
������� �a��� f����� a�� ��v���� Y������s�avia, f����� p����si������� ���� �������� �i��i����s. M����iv��s ��f �����
������ w������ �������w�, b���� s��a���� ��ffi�ia�s a��� p����ss i� �����i�� s��a����������s a��� a�a��sis �����i���� ���a��, 
����� ���������������, �a��v��� ����� was a ��������is��. �f������ �a�� R��b� �i������ ����������’s assassi�a������, 
Y������s�av p����ss s��a�������� ���� s��sp����� ���w a�� �����s�� ��v�����s w������ ����s�����s ��f ����spi��a�� ��f “����a�
��i���a��� �i������s” i� ������i�a. ��������p��i��� ��f �F� i� Y������s�av p����ss w�� �a� ��assif� i����� ��������� 
�a����������i��s, ������a����i��� ��f ���� w������s ���w was assassi�a��i��� ���������s�������� i� p����ss: a) ����������’s 
p����s���a�i���; b) ����������’s p���i��; �) �����������. ���� w������s ab������ ���������� w������ �������� a��� vi��a
�i���. ���s���ibi��� �is p���i��, ���� w������ i� ���������s��a���i��� i�� was p��a���. ���s���ibi��� assassi�a��i��� 
was ��������� ����� s��������� i�fl�������� ��f ����a��i��i���a� ��pi� s�����s, s�� i� ���a�� wa� ����������� was ����s���ib���� 
�i��� si������, p����fi��i����s, f����� a�b��s�. ���������� b���a��� ������� ��f ����a��i��i���a� ����s���������i� ����
�as���ab��� s�����. F������� ���a��s �a������ ����������� ��f S����bia� ���i��� Mi�is������ i�spi������ �a�� p����p��� ���� 
�a��� a�a������ wi��� ����������’s ����a���.


