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називали су га "ново доба". У много чему оно је то заиста и било. После преврата

у мају 1903, успостављен је парламентарни систем, а новопостављени, либерално
оријентисани краљ Петар Карађорђевић сматран је поузданим чуварем де

мократског поретка. Политички живот процветао је после дугих година борбе
против јаке, ћудљиве и недемократске власти. Те политичке промене омогућиле
су и убрзавање процеса модернизације и европеизације, што се нарочито односило

Јавност у Србији 1903 - 1914.
Скица за портрет српског друштва

на градске средине. Због свега тога то време изгледа као врло подесно за анализу

нагло ослобођене и набујале штампе, која на суптилан начин говори о свом добу,
пуном трзавица између старог и новог, традиционалног и модерног.

Већ 1903. покренуто је у Србији 50 нових листова, док је последњих година
века у просеку покретано 20 листова годишње. Сличан ритам задржан је у
читавом раздобљу до Првог светског рата4, са изузетком 1913, када су се и ~а
штампу одразиле последице балканскх ратова. Међу свим новинама нарочито Је
растао број дневних листова: 1905. у Србији их је било пет, а већ 1911. чак 23. Ти
дневни листови имали су између четири и осам страна, већином је њихово
излажење било кратког века, као што су им и тиражи били ниски (изузев
.,Политике" која је имала тираж око 14 ООО, сви остали су се кретали око 1.000).
Ипак, већ сам број дневних листова и ритам појављивања сведоче о живој средини

19.
Айсшракш: У чланку се йриказује развој срйске шшамйе у йрвој
деценији

20.

века. Из анализе се извлаче закључци о развоју, модер

низацији и евройеизацији срйскоz друшшва у шом времену. Шшамйа је
схваћена и као йоказашељ йолишичких йромена насшалих йосле
йревраша 1903.
Истраживања јавности намећу, већ на почетку, нека методолошка раз

мишљања. Поставља се, наиме, питање да ли нам и колико анализа јавности може
помоћи у бољем разумевању једног времена, колико нам она може рећи о

политичком стању у једној земљи, (нпр, о степену њене демократичности -уколико

јавност схватамо као важан део демократског процеса), или о различитим
процесима у развоју друштва. Колико се, дакле, анализа јавности може схватити
као методолошки пут ка бољем разумевању друштва. Због тога смисао овог чланка

није само у приказивању стања јавности у Србији у првој деценији 20. века већ и у
покушају да се, на основу података које нам та анализа нуди, покажу и неке

политичке и друштвене контроверзе у Србији тога доба.
У овом раду ограничићемо се на анализу штампе као основног средства
модерне масовне комуникације. ТИме ће по страни остати други видови кому

никације, нарочито они традиционални, за које је готово извесно да су у Србији, у

којој је неписменост у то време достизала

45%), били од већег утицаја.

76, 97%1

(у градовима се кретала око

Ипак, они ће бити изостављени из овог рада, јер је,

овом приликом, пре свега циљ одгонетање модернизационих процеса, па самим

тим и њихових појавних облика. Уз то, овај рад је покушај да се управо објављена
комrшетна библиографија српске штампе2 представи и као речит историјски извор,
који сведочи о политичким променама, друштвеним кретањима, културном развоју,
па можда чак и о променама менталитета3 •
Раздобље од 1903. до 1914, које ће бити обухваћено овом анализом, чини,
због многих разлога, јединствен период у историји Србије. Његови савременици
1 Податак преузет из; Д. Ђор!)е1шh, ,,Српско дpynrrвo

1903-1914", у:

Маркс11сiц1tчка мисао,

Сри.ска 1иiцамйа,

1768-1995,
Булатовић, Београд 1996.

Осим тога што је у Србији човек слободно време најрадије проводио у кафани

(у Београду су биле 142 кафане на 70 ООО становника), читајући новине и причајући
о политици, тако бројну политичку штампу изазвале су пре свега политичке

прилике. Нагло ослобођење политичког живота после

1903. донело је крупне
промене на политичкој сцеIШ Србије. Бујање страначког живота донело је битне
измене у структурама постојећих и до формирања неких нових странака, а већина
њих усвојила је нове програме, прилаго:l)ене новим, модернијим полити:ким
условима. Захваљујући томе мењала се и парламентарна структура, тако да Је од

готово једностраначке у 1903. години (када је Народна радикална странка на
изборима освојила 88% посланичких места) српска Скупштина, преко двостраначке
фазе

(1904 - 1906, после издвајања Самосталне радикалне странке из крила
старорадикала) стигла 1906. и до вишестраначја у коме су већ јасно формирани
политички блокови5 • То цепање и прекомпоновање српске ~олитичке сцене било
је праћено бурним међустраначким сукобима, жестоким међусобним оптужи
вањима и честим аферама, најчешће на страницама штампе, али су се они

преносили и на скупштинска заседања и судбине влада којих је за једанаест година
било

18,

а ниједна од њих није трајала дуже од осам месеци. Читање мноштва

партијске штампе може да упути на закључак да је међу странкама владала

огорчена нетрпељивост слична оној међу завађеIШм породицама, као и да су
мотиви често били лични, што је давало нарочиту емотивну ноту.

Анализа политичке штампе у том времену јасно показује политички живот
пун превирања и трзавица изазваних увођењем новог, али још недовољно

учвршћеног система. О томе да су се околности промениле сведоче већ и наслови

4, 1985,

126.
2

брзих реакција, у којој је политика била омиљена забава становништва.

Историјско-библиографски преглед, nриредиле М. Кисић И Б.

з Види: А. Митровић, ,.Говор једне библиографије. Историјски извор за nојаву и ширење модерне
код Срба", у: Пройиiц11вање Клtю, Београд 1996, 70-75.
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1904. покренуrоје44 нова .,иста; 1905 - 45; 1906-57; 1907 • 61; 1908 - 58; 1909-48; 1910- 61; 1911- 60;
1912 - 40; 1913 - 22.
О. Поповић- Обрадовић, ,,Политичке странке и избори у Краљевини Србији 1903 - 1914. Прилог
историји стралачког ЈЈЛурализма", у: Ср611ја у модерн11Јаr111јск11м йро11есимо 20. века, Београд 1994,
344.
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листова: ,,Нови век", ,,Ново доба", ,,Нови свет", ,,Нови покрет", ,,Преображај",
као и три листа који су добили назив "Ново време". То показује да су савременици

били свесни дубоке промене која се у Србији догодила

1903. године, да су желели

да истакну да се од њиховог времена или од њиховог листа све поставља на

друкчије, нове темеље. Свест о новом увек значи свест о прекиду са старим, али

носи у себи и "престиж нечег исправног, новорођеног, чистог" 6 • Свест о томе да у
нови, 20. век, Србија улази прочишћена показивала је да савременици ту промену
нису прихватали с резервом, тек као неки нови покушај, већ да су у њој видели

безмало револуцију, суштинску промену стања после чега ће све бити другачије.
Тај "револуционарни" ентузијазам, без обзира на то колико је имао покрића у
стварности, био је важан друштвени покретач, јер је код људи стварао потребно

уверење да је кренуло набоље и да вреди учествовати. Уосталом, потреба за новим
нужан је социо-психолошки предуслов модернизације.
То "ново време" у политици су обележиле нове и модерне политичке идеје
проистекле из европског либерализма. Наслови новина као што су: ,,Демократија",
,,Јавност", ,,Слобода", ,,Једнакост", ,,Законитост", ,,Уставна Србија", ,,Јавна реч",
,,Слободна реч", ,,Јавни суд", ,,Слободна штампа", ,,Република" јасно о томе говоре.
Био је то начин јавног и конкретног изјашњавања за демократију у Србији тога
времена. То нарочито долази до израза ако се упореде са именима новина из

претходног, апсолутистичког раздобља, у коме су, осим уобичајених имена
(,,Гласник", ,,Весник", ,,Недеља", ,,Поrnед"), новине често носиле имена дата по
неким апстрактним вредностима: ,,Правда", ,,Српски завет", ,,Истина", ,,Бра
тимство", ,,Слога", ,,Србин". Само та промена показује да је "ново доба" омогућило
да се велике идеје претходног раздобља уобличе у конкретне политичке програме,
да се прецизно изразе као политички захтеви и да постану препознатљиве пароле

једног новог поретка. Ти наслови показују да демократија у Србији није више била
схватана као апстрактна слобода и идеал, веh да су се сасвим јасно познавали
елеменати парламентарног система и основи демократске процедуре, били они

законитост и уставност, јавност и слобода штампе или сама слобода и демократија.
Поплава новина које су носиле таква имена говори о успостављеном систему

политичких вредности, као и о његовом масовном прихватању. Иако у овом 1Diанку
не можемо ући у анализу садржаја тих идеја, мислим да можемо рећи да имена

новина показују даје Србија у том времену хватала корак са политичким идејама
Европе тога времена, што је још један од доказа да је "младо друштво било дирљиво
7

амбициозно да продре у модеран свет" •
Чини ми се да могућност за занимљиву анализу дају и наслови новина који
су преузети из ратне терминологије. У српској штампи тога времена велики је
број листова који су носили имена као што су: ,,Победа" (1907), ,,Смелост" (1905;
1907), ,,Борац" (1909), ,,Заставник" (1909), ,,Буна" (1910). Пет листова носило је
име "Борба" (1904; 1907; 1908; 1909; 1910;), било је пет листова са именом "Одбрана"
(1907; три 1908; 1910) , а упадљиви су и наслови "Синђелић"(1908) и "Рајића
"топ"(1907), или чак "Прве жртве"(1908). Било би свакако занимљиво та имена
•· упоредити са именима новина у другим европским земљама, јер бисмо у том случају

~ Ј.
7

Le Goff, Hi.stoire et memoire, Paris 1988, 67.
Petrovich, А History of Modem SerЬia 1804 - 1914, New York, London, 1976,577 -578.
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могли да видимо да ли је реч о моди и духу времена, или је та појава у Србији

специфична. Оно што је на основу година њиховог појављивања извесно, то је да
су оне биле реакција на спољнополитичке кризе кроз које је Србија пролазила
тих година, нарочито на ону најозбиљнију

-

анексиону из

1908,

када се Србија

налазила, после аустроугарске анексије Босне и Херцеговине, на ивици рата са

суседном царевином. Осим тога, део тих листова, нарочито оних с насловом
"Борба", били су социјалистичке провенијенције, што је било у складу са
идеологијом класне борбе као перманентним стањем друштва. Али осим тих
објашњења, чини се да би било занимљиво размишљати и о томе да ли ти наслови
говоре о специфичном схватању политике као борбе, политичких сучељавања као
рата, а супротних мишљења као издаје. Жестина политичких сукоба на новинским

страницама могла би такво мишљење потврдити, али би за неке далекосежније

закључке биле потребне и друге врсге анализа. Већ и сама чињеница да је постојао
велики број листова с таквим именима показује стање у Србији која се тих година
припремала за последњу фазу у развоју Источног питања.

Још се један важан закључак може извући из анализе "Библиографије српске
штампе". Она показује да се у годинама о којима је реч Србија политички постепено
децентрализовала, па се страначка и политичка штампа почела далеко више него

крајем 19. века јављати у свим већим или мањим градовима у унутрашњости земље.
Осим службених листова, званичних гласила поједних округа, који се такође
појављују као одлика тога раздобља, појављују се новине које су излазиле као
огранци странака или као независни политички листови. То је такође важан
податак о модернизацији земље, нарочито у случају Србије која се, као и већина

других балканских земаља, развијала као пуноглавац& - престоница Београд је
тежила да буде једини велики град, средњих градова није било, док су мали градови
(око 5000 становника) већином су били балканско-отомански урбани тип града са
једноспратницама окруженим баштама у којима се неретко гајио и кукуруз, али и
живина и свиње9 • Појава разгранате политичке шгампе у тим местима била је
последица, али и услов њихове постепене модернизације, а за истраживаче може

бити занимљив предложак за размишљање о локалној или чак микроисторији.
Упркос томе што су листови који су излазили у првој деценији 20. века у
Србији највећим делом били политички, ипак се може уочити једно ново и веома
битно кретање. Осим искључиво политичких новина, појављују се и оне у којима

се више води рачуна о "вестима неr·о о идејама, више о занимљивостима но о
полемикама, више о подлистку вего о допису, више им је стало до читалаца него

до присталица" 10 • Почетке те промене Јован Скерлић смешта у деведесете године
19. века. Он увиђа да су до тада у Србији постојали искључиво политички листови,
борбени органи појединих странака који су за "љубав уводног чланка и полемике
са противником занемаривали вести из обичног живота и занимљивости" 11 • Од
деведесетих година долази, по његовим речима, до прелома, па је развој шгампе

8

М. Екмечић, Сiиварање Југославије 1790-1918, 11, Београд 1989, 61.

9

Д. Ђорђевић, Исто, стр.128.

lO Ј. Скерлић, Исшор11јск11 йреz.лед срr7ске шruoмiie 1791
11

Исто, 84.

-1911, у: Сабрана дела, VШ, Београд 1%6, 85.
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донео "као свуда у свету" 12 нестраначке и информативне новине које главну пажњу
посвећују репортажама и занимљивостима. Све то учинило је да се број читалаца
битно прошири и то не само, као што смо видели, по унутрашњости већ и на
различите друштвене групе. Сама та чињеница показатељ је развоја друштва, јер
нам говори о томе да политика престаје да буде једmrи динамичан процес у друштву
и да је грађански слој постепено учвршћивао свој стил живота, стварао своје навике
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радника запослених у првим индустријским постројењима ( 120. ООО према 16. 09516).
Доминација мале радионице чак се у српској историографији тумачи и као препрека

модернизације, јер се из њих "ширио дух антииндустријализма" 17 • То се, свакако,
не може потврдити овом анализом, али мноштво занатлијске штампе и њена

разноврсност сведоче нам о доста доброј организацији занатских еснафа, њиховој
бројности и, свакако, утицају.

На трећем месту како у структури градског становнишва, тако и у структури

и потребе.

Упадљиво је нова појава стручне штампе посвећене различитим професијама

струковне штампе налазили су се трговци18 • Они су чинили

13%

становништва

или оне која је настала као гласило неких струковних или синдикалних

Београда и само 2,22% укупног становништва Србије. Трговци на велико углавном

организација. Последњих година 19. века може се уочити појава првих листова те
врсте, али су они претежно били посвећени пољопривредним питањима, што и
јесте била доминантна привредна грана у Србији (,,Привредник",,,Ловац", ,,Српски
пчелар", ,,Пчелар", ,,Пољопривредни гласник", ,,Баштован"). Далеко мањи број
листова био је посвећен градским струкама: ,,Весник поштанско-телеграфски",
"Учитељски весник", ,,Српски архив за целокупно лекарство", ,,Финансијски
преглед". Почетком 20. века долази до процвата струковне штампе, па је сваке

су живели у Београду, а њихов капитал чинио је претежан део укупног новца из
којег су почеле да се развијају банке и прве гране индустрије. То је била

најдинамичнија грана српске привреде и главни извор богатства. Због тога је у
историографији примећено да је та чињеница битно утицала на стварање
"компрадорског и посредничког менталитета" српске буржоазије која је себе

изградила иа прилагоlјавању измеlју истока и запада, док тек стварање
индустријске буржоазије носи са собом суштинске друштвене промене 19 •

године покретано десетак листова те врсте.

Остала струковна штампа говори нам о значају и утицају просветних радника,

Врло је занимљиво да се структура те штампе поклапала са структуром

свештеника и војске у српском друштву, јер су ти слојеви чинили најмасовнији део

професионалних и друштвених група у Србији. У Србији тога времена аристо

елите. Наставници су, уз чиновнике, сматрани "господарским редом у држави",

кратије није било, а огромну већину укупног становништва чинили су сељаци

пре свега зато што су као ретко образовани имали у малим местима ауторитет и

-

87 ,31 %. Свега 12,69% становиништва живело је у градовима. Највећи проценат
становништва Београда чинили су државни чиновници (24% ). То показује и
структура струковне штампе чији највећи проценат припада чиновничким
листовима. Осим стандардних листова (,,Чиновнички гласник", ,,Царински

гласник" ,,,Пореска служба", ,,Општина") упадљива је доминација листова упућених
запосленима у пошти 13 и на железници 14 • Свакако да је то последица фасцинације
новом технологијом (прве телефонске жице биле су инсталиране у Србији 1883, а
прва железница је саграlјена 1884), као и чињенице да је велики број људи нашао
посао у тим новим гранама, а и да су имали потребу да размењују искуства и да се
подучавају новим занимањима. Занимљиво је и то што су железнице, попrrа и

телеграф, као и штампа, били делови средстава комуникација, па можда и из те
чињенице можемо извући неке закључке.
На другом месту по броју струковних листова налазили су се листови

занатлија или њихових еснафа. И у структури градског становништва занатлије
су заузимале друго место са 23%. Међу радионицама пре~влаl)ивале су мал~·
занатске радионице, а број људи запослених у њима далеко Је надмашивао број
15

12

Тих година се и у Француској појављују популарни листови илщ<алана штампа. У Великој Британији
развој масовних модерних комуникација почиље 1896. _са појавном широко дпстрибуираног _Dai(Y

Mail којије садржавао илустрације, забавне информациЈе и писма :шталаца. Види: С._ Charle! Нlstone
sociale de Ја France au 19. siecle, Paris 1991, 153; Ј. Roebuck, Тhе Making of Modern Engl1sh Soc1ety from
1850, London 19735,42.
lз нПоnпа и журнал",,,Савез'', ,,Недељна пошта", ,,Одисај", ,,Поклич"~ ,,Наш покрет", "Савремена

nourra
14

и телеграф", .,Заједница".

,,Железнички гласник", ,,Железнвч:ки веСIШк", ,,Српски железнвчар", ,,Железничар", ,,ОдбојIШк",
,,Саобраћајни преглед".

1s "Занатлвја"; ,,Шабачкв занатлија", ,,Демократ", ,,Књиговезачкв гласник", .,Фарбарске новиuе",
,,Занатлијски гласни~',', ,,Задруга", ,,lll~ачки радник", .,Штампарски ученик", ,.Књижарске новине",
"Дрводељсхц радник

, ,,Права

истина

били поштовани. Поплава педагошких листова и учитељских гласила20 , али и

ђачких новина21 може се објаснити државном бригом за просвету, којој је из буџета
припадало 7,25%, док је у исто време Аустроугарска за исту намену издвајала 3,
17%. Био је то део велике акције описмењавања иначе у образовном погледу
прилично запуштеног становништва. Осим учитеља, приличан утицај у уну
трашњости имали су свештеници Српске православне цркве, али можда мање као
верски предводници а више као учени људи чији су ставови уважавани, и то посебно

у политици22 • Војска је у српском друштву била важан саставни део елите, што је

увек случај у неразвијеним друштвима у којима она представља најбоље ор
ганизовану и интегришућу институцију23 • Утицај војних кругова 24 у Србији био је
16 Статистички преглед за
17 Исто, 72.

1907 - 1908, 450 -459..

18 "Трговачки помоћник", ,.Омладиuац", ,,Трговачкв гласник", ,,Весник", ,,Подыладак", ,,Трговинска
посла", .,Трговина", ,,Трговинско - индустријски преглед", ,,Привредни напредак".
19

М. Екмечић, Исто, 77.

20

"Учвтељска зора",,,Учитељски гласник", ,,Школски радник",,,Педаrошки лист", ,,Светлост'',,,}iаша
народна школа", ,,Учитељска борба".

21 ,,Златна књига", ,,илустровани мали лист", ,,Дом и школа", ,,Ђачки лист'', ,,Ђачки напредак", ,.Наш

покушај", .,Омладинац", .,Ослобођ е ље", ,,Развитак", ,,Шестошколац", .,Ђачки пријатељ",
,,Заједmща",

,,Thac пиротске

омладине", ,Дечији свет", ,,Забавник наше школе", ,,МаЈtв гласник",

,,Препород".
22

"Срцски мвтрополитски гласник", ,,Православни свеurгеник", ,,Пастирска реч", ,,Духовна стража",
,,Нишка духовuа сгража".

23

Види: Д. Ђорђевић, ,,Улога војних кругова на Балкану у 19. веку'', у: Огледи 11.з новије балкашже

uciuop11je,
24

Београд

1989, 55-87.

"Војска", ,,Артилеријско-инжињерски гласник", ,,За отаџбину", ,,Српска војска", ,,Наоружани
народ".
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појачан сталним покушајима српског националног уједињења који су трајали скоро

између традиционалних вредности и оних које су долазиле из Европе. Упоредо су

читав век и који су војсци донели посебан политички и социјални значај. Осим

рекламирани француски коњак и српска шљивовица, рум "јамајка", италијанске

њих, посебно су били важни "елитни" часописи посвећени филозофији, науци и

сардине и клавири "флугел", америчке "булдог ципеле", ,,јапанске капљице против

књижевности. Таквих листова је у том времену било 20. Од којих су посебно били
важни "Српски књижевни гласник" и "Дело", у чијим редакцијама су били

зубобоље", салони за масажу и оријентални кола•ш27 • Огласне новине почињу да
се јављају тек од 1910. То говори о томе да тај вид комуникације још није био

најпознатији српски интелектуалци, махом школовани у иностранству, који су у

довољно развијен, да се трговина као и други послови који се најчешће оглашавају

тим часописима на завидном нивоу писали филозофске расправе, као и оне из

кретала неким другима, традиционалнијим путевима, или да се оглашавало у

књижевности, историје, права и политике. Скоро у сваком броју биле су при
казиване књиге које су излазиле у европским земљама и представљане најважније

дневним листовима који су имали већу читаност.

европске идеје и правци тога времена.
Анализа новинских наслова може нам унеколико помоћи и у реконструкцији

као подлистак читавог "Малог журнала", али се данас не може утврдити до када
је излазио. Осим тога, 1903. покренут је лист "Српска везиља", намењен домаћој

духовне климе која је тих година владала у Србији, посебно у српским градовима.

употреби и ручном раду, а једини ангажовани, политички женски лист био је

Женске штампе скоро да није ни било. Лист "Париска мода" појавио се

1902,

Доминатни утисак који би се могао извући био би да је прави градски живот још

"Једнакост - Gleicheit - L Egalite", орган жена - социјалдемократа, кој ије покренула

био прилично успаван и да је највећи град

Београд тек излазио из љуштуре

једна жена, али су његови уредници били мушкарци. Слаба развијеност женске

балканске провинцијалне паланке. Можда о томе најбоље говори следећи цитат,

штампе, иначе веома комерцијалне, сведочи о снажној патријархалности српског

опис из књиге Драгише Васића: ,,Знао се свак међу собом. Ни паланка, ни велики
град, са животом концентрисаним у једној широкој улици и неколико кафана,

друштва, у коме су породица и лични живот биле области до којих је модернизација
најтеже допирала. Тих година је у индустрији радило 2.378 жена, 5.009 их је радило

углавном, Београд је био, ако се може реhи оригинална, свога рода престоница у

у трговини, а

-

паланци, где је сваки шегрт познавао аустријског војног аташеа, и сваки гимназист

скоро све што се тиче политике његове земље"25 • Првих година 20. века град решава
нека важна урбанистичка питања, так.о да тек 1910, двојица француских архитеката
конструишу главни трг, градске булеваре, по угледу на париске, чиме је у ар
хитектонском смислу започето стварање европског града и напуштање паланачке

структуре малих, узаних улица, поплочаних турском калдрмом. И инфраструктуру
град добија тек у тим годинама: 1907. пребринута је брига редовног снабдевања

7.814 у слободним професијама, углавном у просвети28 • Српско
друштво је тешко напуштало јаку патријархалну матрицу формирану још у сеоским
задругама под турском окупацијом, и тек су жене припаднице вишег градског

сталежа почеле да стичу извесну социјалну улогу, пре свега преко балова и салона
које су редовно приреlјивале29 •
О постепеном продору европских мода и идеја сведоче нам неки новински
наслови. Тако се већ 1905. године појављује спортски лист "Спорт и свет". Ако уз
то узмемо податак даје Олимпијски клуб основан

1911, и даје већ следеће године

водом, од 1904. гради се модерна канализација, а 1905. уводи се електрични трамвај

постао део Меl.)ународног олимпијског комитета и послао двојицу спортиста на

који замењује коњску запрегу и битно утиче на промену лица града.

Олимпијске игре у Сгокхолму, то ће нам сигурно показати да се, бар у Београду,

Чини се да и структура штампе показује ту лежерност и успореност, јер у
новинским насловима и тематским опредељењима постоје тек наговештаји

водио жив спортски живот.

разноврсног и ужурбаног градског стила живота. У штампи која је била упућена

На основу штампе можемо закључити да се појављују и прве идеје о заштити
слабијих: лист "Заштитник" (1906) био је орган Друштва за заштиту животиња;

широкој публици преовлађује она у чијем је заглављу писало да служи за поуку

,,Дете

прилози, корисни савети26 • Те новине биле су најчешће илустроване и садржавале

- Des Кinde - Enfant" (1910) је био лист за заштиту деце; ,,Доброчинство"
(1905) је био орган Опште радничког друштва за помагање у болести, изнемоmости
и смрти; ,,Заштитник" (1907) намењен помоћи сиротињи. Појава тих листова

су информације упућене најширој публици и свим укусима. Појава таквих листова

говори о првим изразима специфичног модерног социјалног сензибилитета који

говори о ширењу читалачке публике, као и о свести издавача да је таква врста

се појављује као део великих социјалних покрета, али и као нешто општије

штампе комерцијална, што је све, у односу на деветнаестовековну, претежно

посебно осећање граlјанске дужности и одговорности према угроженима. У

политичку штампу, значило модернизацију медија и стварање популарне културе.
То је поуздан знак формирања градског стила живота, мада је у садржају тих

сличном кључу можемо разумети и појаву листа "Споменички гласник" (1908),
чија је намера била брига о споменицима и културној баштини, што такође сведочи

листова још било више народних савета за целу породицу него стресних градских

о појави модерног схватања општег добра и интереса.

тема.

О духу времена и тадашњој моди говоре нам имена листова као што је
"Српски есперантист" (1910) - пропагандни месечни лист Друштва српских
есперантиста, ,.Заједничка листа за обавештавање и интересе чланова заједнице

народа, у којој су се могле наћи разне забавне занимљивости, лако разумљиви

Специјализованих огласних новина било је у то време мало

- само четири:

"Огласне новине", ,,Реклама", ,,Хајдук Вељко",,,Новине". Огласи који су у њима

- као

објављивани можда на најбољи начин показују конфликт између старог и новог,
25 д. Васић, Девешсшо шреhа, Београд

1925,48.

26 "Народне новине", ,,Недеља", .,Забавник"; .,Крагујевачки грађански гласник"; ·.,Пролеће", .,Срба
дија", .,МачваЈШН", ,.Народ", .,Нови живот'', .,Народни пријатељ"-

27

д. Ђорђевић, Исто, 128.

28

Исто,132.

29 Т. Чодак -Антић, ,,Књижевно

шiиве1<у

- уметнички
i1ciiiopujy" 1-1, 1994,57-66.
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1903 -1914.

за куповину лозова државних и Црвеног крста"(1908) или ,,Циркуски гласник"

политици , колико нам је једна библиографија штампе мorna помоћи у одгонетању

(1910), гласило

једног времена.

"Циркуса Хенри", који је, како је писало, био "највећи путнички
циркус у целој Европи". Део моде и препознатљив знак времена били су и бројни
спиритуалистички листови, нпр: ,,Два света" (1903), који је био часопис за
проучавање спиритуалистичких појава, .,Iлас истине" (1906) лист за проучавање
бесмртности душе и за студију спиритуализма, ,,Духовни свет", који је себе називао
научним часописом за проучавање психијско-окултних појава.

Ако смо штампу узели као показатељ демократизације земље после

1903,

треба се упитати колики је стварни био утицај јавности на политичке факторе,
колико је јавност била коректив политике. Таква истраживања нису рађена у нашој

историографији, али нека испитивања политичке сфере могу нас упутити на неке
закључке, или бар на нова питања. Већина историчара се слаже у оцени да је

Упадљива је појава више листова посвећених борби против алкохолизма30 ,

демократија у Србији настала више као одраз страначког раслојавања него као

што је такође био део моде тога времена, али вероватно и последица раније

резултат стварне политичке плурализације. Слабо диференцирано друштво има

поменутог кафанског стила живота у Београду. О томе да је лагодни, пријатни и

слабо диференциране интересе, па политичка подела не настаје као природни и

чак боемски живот био на цени говори и појава симпатичног листа са именом

спонтани израз друштвене поделе. Због тога странке само условно представљају
интересе одређених делова друштва пред државом, а суштинска плурализација је

"Божић", у чијем је заглављу писало да му је задатак "умиривање телесних органа
узбуђених печеницом и божићним ђаконијама". Излазио је сваког Божића.

Има јасних показатеља да је важан саставни део градског живота био ху
мор, па

he

један познати српски историчар чак Београд назвати "балканском

замењена живом и динамичном партијском борбом која није толико резултат
друштвених конфликата колико личних или начелних нетрпељивости. Зато се и
процењује да је политичка плурализација у Србији настала пре свега као резултат

али и подсмешљивог односа према политици који је рушио баријере, ауторитет и

цепања раније доминантне Народне радикалне странке 33 , а да се политички
напредак каналисао кроз закулисни сукоб измеl;)у парламента, краља и тајне
завереничке групе официра која је извела преврат 190334• О томе сведоче и три
дубоке кризе парламентаризма: она из јануара 1905, која је изашла из сукоба

хијерархије, стварајући утисак да се у Србији могло подсмехивати сваком. Био је

скупштине и краља; мај

то традиционално важан део политичког духа који је сваку политичку ситуацију

крај

престоницом хумора" 31 • Хумор је сматран друштвеном игром или чак тестом који

је свако ко држи до себе морао проћи. Био је важан део чаршијског менталитета,
показатељ отворености и неког специфичног циничног односа према реалности,

1905,

1905, криза настала у односима измеl;)у владе и скупштине;

из односа измеl;)у владе и официра35 • Због таквих околности чини се

према свему што се догађало. И сам краљ Петар био је мета сурових шала, па се

прихватљив суд Слободана Јовановића да ,Јавно мњење још није било толико
пробуђено ц организовано да би скупштина над собом осећала његов надзор ....

и данас препричава по Београду како је напредњачки лист "Правда" из дана у дан
објављивао слику мајмуна са краљевом главом на софи која је представљала

земљама вршили краљ, горњи дом, јавно мњење, у нас је вршила скупштинска

престо. Мајмун је држао флашу коњака у једној руци. Краљ је лично спречио

мањина", путем скупштинских опструкција36 . Не бих се могла сложити да јавно

чинио лакше подношљивом и који је представљао неку врсту отклона и дистанце

Ону улогу надзирања и ограничавања скупштинске већине коју су у другим

о којима много говоре и њихова имена: ,,Враголан", ,,Пикантни журнал", ,,Сатир",

мњење није било пробуlјено, јер је и ова анализа показала његову разуђеност,
али чшrи ми се да је Јовановић био у праву када је уочио да јавност још није стекла
ону тежину која би јој омогућавала да суштински коригује политику. Сукоб

"Топуз", ,,Ђаво

лист за озбиљну шалу и киселу збиљу", ,,Бич", ,,Ракетла". На

најважнијих политичких фактора био је сувише јак и закулисан па јавно мњење,

почетку Првог светског рата покренут је шаљиви лист који је из броја у број мењао

без обзира на то колико је било отворено и критично, још није имало простора за

32

забрану тога листа речима:,,Штампа је у нашој земљи слободна" • У Србији је
током времена о коме је реч покренуто 26 листова шаљивог и сатири'-шог обележја,

-

називе да би био занимљивији (нпр. ,,Граната", ,.Ултиматум", ,,Паљба картечом",
,,Стратегијски разлози", ,,Митраљеске вести", .,Забушант"). Његови уредници су,

озбиљан политички утицај. Ипак, оно је било важан део демократске атмосфере,

допуњавало је утисак општег учешћа у политици (Србија је била међу земљама

када нису имали довољно прилога да попуне број, остављали белине да би се стекао

са најширим правом гласа у Европи) и чинило је услов за постепено освајање

утисак да је лист цензурисан, чиме би се поспешила његова продаја. У заглављу
хумористичког листа "Дум-дум", који је почео у Србији да излази са почетком

демократије. Мислим да је ова анализа штампе показала политичку динамику,

Првог светског рата, писало је да је то "независни орган меl;)ународног па

потпуна слика о степену демократије у Србији тога времена.

али да је потврдила и потребу целовИ'ГОг истраживања феномена како би се добила

цифистичког савеза новости, женског права гласа, уметности и заштите жи

С друге стране, анализа јавности даје добру и занимљиву слику друnrгвеног

вотиња", чиме су његови уредници показивали да су и те модерне идеје већ у Србији

живота, обичаја, потреба и интересовања једног младог грађанског друштва, и

биле предмет зачикавања.

чини ми се да даје могућност да се стекне представа о процесима тога одрастања,

И сад, на крају, пред нас се поставља питање са почетка: колико је анализа

процесима који се провлаче кроз конфликт старог и новог. Ипак, штампа нам је

штампе била добар методолошки пут за размишљање о српском друштву и
33 О. Поповић
30

- Обрадовиh, Исто, 344.

"Трезвеност" (1903 ), ,.Добротвор" (19045), ,,Заnпитннк" (1906), .,Трезвеност" (1908), ,,Борба против

34

М. Е:кмечић, Исто, 547.

алкохолизма"

35

Д. Ђорђевић, .,Сучељава11,е са Аустро - Угарсr-ом", у: Ис1иор11ја срйскоz народа,

(1914).,
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М. Екмечић, Исто, 69.
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Д. Живојиновић, Краљ Пei[iop 1 Kapa!Jopl;eвuh, П, Београд 1990, 96.
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помогла да стекнемо представе само о једном сегменту живота у Србији

-

Гунила-Фридерике Буде

оном

градском, док нам је о огромној већини аграрног становнишва она мало рекла.

UDK 3/6.662-055.2(430.1/2)"1945/1960"
396.6(430.1/2)"1945/1960"

Маса од 87% махом неписмених сељака остаје изван модерног феномена какав је

штампа, тако да том делу јавности треба прићи неким другим методом при
кладнијим за испитивање претежно усмене традиције. Ако бисмо се ограничили
па испитивање штампе, добили бисмо слику само једног, и то мањинског дела

друштва, што би пас можда и удаљило од разумевања целине. Због тога се чини

Вредне трактористкиње и . дотеране

да се размишљање о једном друштву преко анализе штампе као огледала може
применити на грађанска и индустријска друштва, док се у случају предин

стенодактилографкиње ·

дустријских и претежно аграрних потребно применити неке друге методе које ће
нам помоћи у стварању тачније, разуђеније слике која ће указати на суштинске

контроверзе и контрасте типичне за сложени и никако једносмеран процес

СЛИКА ЖЕНЕ У ПОСЛЕРАПЈОМ ДРУШТВУ
ДВЕ НЕМАЧКЕ ДРЖАВЕ

модернизације.

~ ТРЕНДОВИ "СОВЈЕТИЗАЦИЈЕ" И
,,АМЕРИКАНИЗАЦИЈЕ''

АПСТРАКТ:

Нове друшшвено-йолишичке околносши и 1юви идеолошки модели у
Зайадној и Исшочној Немачкој йосле Дpy'lo'i свешско'i раша ушицали

Summary

су на сшварање различиших "слика жене" и њено'i йоложаја, уло'iе у

друшшвима йодељене државе. У'iледање на йримере који су долазили

Dubravka Stojanovic

из ценшара йолишичке и војне моhи блокова којима су две немачке
PuЫic in

државе йрийадале, дало је два различита йроизвода, уйошребљавана
као "идеални модел" у јавносши. Аушор йосшавља йишање о ойрав

Serbla 1903-1914. Ап outline for the рrоШе of Serblan society.

The author faces the question to what extent can the analysis ofpuЬlic help us in gaining а better understanding of а time, how much can it tel1 us about the political situation in а
country or about different processes in the developement of society.
The time span between 1903 and 1914 appears for inany reasons to Ье а unique period
in the history of SerЬia. Its contemporaries refeпed to it as а "New Age". After the Мау 1903
coup, when the last memebers ofthe Obrenovic dynasty were killed, the parliamentary system was estaЬlished. Political life flourished after many years of struggle against strong, capricious and undemocratic rule. Owing to this, this period seems very suitaЫe for the analysis
of suddenly liЬerated and burgeoning press. The analysis of political press of this period
clearly points to political life full of agitation and tensions caused Ьу introduction of а пеw,
but rather infiпn system.That circumstances have changed witness also the titles of the papers, such as "New century", ,,New age", ,,New world", ,,New movement", ,,Transformation", as well as three papers which were named "New time". This "пеw time" was marked Ьу
new and modern political ideas arising form Ешореаn liЬeralism.
The analyses of newespaper titels may to some extent help us in recreating the spiritual
climate which prevailed in SerЬia, particulary in the cities. Some titles indicate the gradual
penetration ofEuropean fashions and ideas. ,,Sports and the world", ,,SerЬian Esperantist",
"Circus herald" or "Spiritual world", which claimed to Ье а scientific paper for the study of
occult phenomena, can show the spirit ofthe epoch and fashion ofthe period.

даносши сшавова о "американизацији" и "совјешизацији" немачко'i
друшшва йослерашних 'iодина и ушицају ових йроцеса на йоложај и

,, слику жене".
"Нећу више да живим као Пепељуга", гласио је

1954.

године императивни

поклич у уводном чланку високотиражног женског часописа

Brigitte.

Овај

илустровани часопис саветовао је немачким женама да се ослободе имиџа жене

која рашчишћава рушевине и да се угледају на Американку. Поред "профе
сионалног рада" и рада у домаћинству она налази довољно времена за читање, за
вожњу аутомобилом и, што да не, за негу лепоте, како би и даље била атрактивна
за свога мужа. На тај начин је "њен живот богатији и вреднији него код наш. Боље

рећи, него код нас данас. ,,Та слика се може променити већ сутра", гласио је
оптимистички закључак. 1 Драгоцене савете за приближавање овој слици идеалне
жене пружала је након 1948. године немачка верзија америчког часописа Најбоље
из Reader's Digest-a, који се најчешће могао наћи у фризерским салонима и
чек_аоницама гинеколошких ординација и који је педесетих година ширио круг
СВОЈИХ претплатника меЬу женским светом2 • Истовремено је у немачком издању
1

Brigitte 21, 1954 стр. 3.

2

Овај часшшс шаље и даиас рекламе на адресе женских чланова породица.

