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Workcrs also did sћow тџсћ i11tcrcs Гог class orgaпil.iпg _алс! political ~ctivit:'. 
They werc not coшшittcd to rcvollltioпary idcas: ,vorkcrs d1cl поt !ес!. tlщt tћсу 
ћcloпgcd to опlу опс class, ащl l!спсс clicl not l1cloпg to ?nly. опс pol1t,cal p_arty. 
Conscqнcпtly, опс сшшоl say tlщt ,шу sigпil'icaлt political w1!l ol tilc workcrs cx1sted 
iл the pcriod 1921-1931. 

Олzа Манојловиh УДК: 008(497.11),.1941/1944" 

Културни )Кивот Београда у време 
немачке окупације 1941 1944. у 
светлу писања београдске штампе 

Лйстракт: Културни живот Београда у rодиш1щ1 немачке окупације 1941-
1944. Култура и уметност као зшщи нитатюсти и живота rрада у нереrу
ларпю.1, рат11ю1 условюш, култура и умст1юст кrю оруђе пронагандпе ма

шшулацијс окупационих власти и до:-.н~hе колаборшџюпистичке админи

стр~щијс; Култур[! и уметност као ПИЈ\ отпора пред принудом. Аутор је ана

лизирајући пре свсп1 окупациону штю,шу покушао па прати рrщ нозоришта, 

биоскопски рспсртоаr, нзложбс, издавачку делатност, рад ранио станице 

и њихов утицај па духовну климу оку111-1рапс јуrословспске и српске пре~ 

стонице. 

Проучавања и анализа пер11ода П светског рата, на просторима не
кщџ1111ље југословенске државе, у окв11р11ма историјске науке и историо
графске литературе, углавном су за цпљ имдла политичка и п.огађајна пи~ 
таља (војна, пре свега). Фокусврајуlш то питаље на терен Београда, 
истраживачи су најчешће проблем БсоrраЈџ1 и II светски рат, сагледавали 
у разаршьима која јс гра,\ дожввсо, као јснну од кључних тачака у оквиру 
војних опсраю1ја (бомбардоваља у априлу 1941. године, операција за осло
бођеље - у октобру 1944, и 11стор11јски још недовољно расвстљсних аме
ри•rких бомбардоваља он априла до септембра 1944. • љвх укупно 11). 

Методологија историјске науке 1шјс успевала да одоли идеолошким 
искушењима. снажно пр11тнскш-m кшюю1зоrзшюм идеологијом јсn.нс парти
је. Строга разrраничсља у свести ЉУl\11 на 1юбсдfшкс и побеђене. на при
јатеље и непријатеље нароnа, хероје и 11з1џ~јlшкс, често ннсу пружала ме
ста научним анализама овог пср11O1џ1. а поготово нс двфсренцираљу улога 
актера прошлих догађаја.' 

Реакција у публицистичкој литератури nослс1џьих година, свакако је 
довела до одређених помака у разумевању ове проблематике, али у кон
фликтном друштву, она јс нcкpl!Tll'IHO - без врс}\носнс анализе, водила 

Од одредница у е1щиклnr1сю1ја:~.н1, до пзбнљних свнтеза, као што је тrотомна "Истор11ја 
Бео1·рада··, објављена 1974, nодаtщ 11 •111њс111щс о ж11rюту под оку11а1111ЈОМ јед11остав110 q 
заобилаже11и. Тек су аутори 1юслед11,11х rод11ш1. occl;ajyhи одсуство кn11т1шу11тста и велике 
пrаз11и11е у посматрању прошлости, по•~слн да рас11стљщшју ову тему. Ту б11смо nож~11ули најпре 
дело Гојка Тсшиhа, Утуљена бщ11т1111а. Бст·р,щ 1990. као 11 књ11rе Љуб1111ке ТрговчсnиЬ, И(..-торија 
Српске књижсв~1е заеуrе, Бсоrrал 1992, и Лстра Полка Истор11ја јуrосл(щс~н.:коr фнлма, Београд 
191:)б, делове у 1ю1юј књизи Бра11ка Петрщю1111l1а, Србнја у II рату 1939•1tJ45. Београд 1992, као 
и делове 11е111то рш111јс објаnље11е књиге Мухнмсда Крсса, ll)сма•1ка оку11ацио1щ упrава у 
Беоrрсщу 1941-1944. (са освrтом нн нс11трнл11с оку~нщ1юпс кпманде и уста1юве за Србију, 
Јуrослшщју и Балкшr), Беоrрnд 1979. 
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глорификоваљу до јуче анатемисаних и прокажсннх. Управо стога, пред 
историјском науком отвоrсн јс читан ни-з проблсr,ла, који не само да зах
тевају ноrзс анализе. всh пrс свега и поновна проучавања изrюра. Једно 
од покренутих питаља свакако ес тнчс н проблс~~а свакодневног и јавног 
живота Београда. Сагледана у пресеку културног жнвота престонице, ова 
тема би могла да покрене многа размишљшьа пз области стикс и есте
тике, питаља јавног ангажмана, културног делаља и умстш1 11ког стnараља 
у условима окупације, као и питања на nс 1 1ној релацији слоGода, ол.носно 
неслобода и културно стваралаштво. У том смислу, проучавање ове про
блематике има за циљ да из заборава и-звуче оне догађаје и људе који су 
били жртве хсростратизма2, да из другачијег угла сагледа тс четири го
дине, које мож11а нису донеле много новог у срнској култури, али су сва
како дефинитивно O1\РСI\ИЛС смер културног живота у наредним децени

јама. 
Овај priд покушавn ЈЏl питаља културног живота Београда сагледа у 

светлу писаља београдске штампе оног времена. Како јс у периоду од 
1941. до 1944. године у Ср6ији излазило впп1е од 40 новина и часописа, 
они за истражшзача представљају нсоGпчно важан. можемо рећи незаоби
лазан извор, који нс само да сnспочн о ноп1ђајима. које јс та штампа бе
лежила. и уrрсд о самом животу Бсоrра;щ већ посрСI\НО. својим бројем 
и наменом - и о потребама окупатоrскс и нспиhсвскс пропаганпс3 Про
паrанпна функц11ја штампе јасно јс ()11ла истакнута већ у првим бројевима 
новопокрснутих листова и часописа. РсЈЏlКI(Јiјски уводшщи, оrлflн.ншали су 
напо време које је дошло. У нс11сљу 6. јула 1941. rо1џшс "Обнова" (лист 
малог српског човека, како јс стајало у заглављу), писала јс "Има људи 
који још не могу да одвоје прошлост оп са11ш11љ1щс, те ес уљуљкују у сно
ве без испитиваља опноса између сна и јnпс. Ти љуни нс r,..tory ЈЏl користе, 
штавише могу само да штете свом наrопу у сщџшпьим околностима ... 
Упошљавајуhи сваког, сваком тrсба оGсзGсдити право на рад, на део од
говорности и на зщ~овољства што учествује у обнови једне дубоко разри
вене земље. А без те обнове нема ни о6нављшьа културног живота, нити 
икакве могућности да ес "коrакнс унапрсl\". Поруке и обавезе јасно су би
ле и:fеченс - ,,Српски сељак ес врат110 рану. сада је то посао интелиген
ције' . Циљ режима. који јс шта,ша увелико требало 11а подржи, био јс, 
дакле, да сачува мнр у земљи, окунљајућн Србе на нлатфор,ш национал
ног јединства, али и па уједно повrсп11 услове за наставак уобичајеног 
жиrюта. Јер, како јс писала "Обноnа" у свом чланку "Београд јуче и да
нас", атмосфера у граду првих мссс1щ нct-·ttPrкc окупације јасно је ослика-

2 

3 

4 

I3иди: Г. Тешиh, 11.д. 

Такп су на примсr, у Бсаграду из,1ю11лн nнсв1111 листотт: ,.О61юrш" и .]Јово преме", недељни 
политички лист - биn је "Срr1сю1 лаrпд··, кnји јс урс!1н~ню Нслвбор Jomill. као и "I Iapnд11e новине" 
(изашло сдмо пет бројсвд). У ссптс~16ру 1941. 110•1е;ю је дд 11з:~юи "Срnско село", а од јануара 
1942. и недсљ11и илустровани лист "Коло" (са кnј11м се сrюј1ю .до~ и сnст"). Од октобра 1942. 
излазио је часопис "Земља и рад", orra11 Збоrа б1ю јс . .IIa111a бпrбд", а Српске нrжавне страже 
.. Гласник Срf!скс цржавнс·стражс", У npc~1c окvпшtнјс ю,1аз1ю је II нс11,с1ш .Лросвстни гласник". 
Рускд емигr,щијаје штн~палn ..1 lnвнј пут" 11 " .. ()ускос дс.10". Жсню-1ајс бно шше11,с11 11лустрова11и 
месе•1ш1к "1 lашд жена". нове токове у щ\·_1ортrrту 11рат11лс су "Српске снене", n фил~ска 
дс11нша1ы1 "Фил:чскс 1ювност11" 11 /1.Р· fЗн1t11: Б. Пстранnш1!1, Срб11јд у II светском рату", Бсосрад 
1()92. 

Об1юва. 6. ју.111 t'ЧI. 
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вала нсрасположсљс становништва пrсма новој власти "Ако изузмемо 
корз?, кафане и _плажу, има ес тужан утисак ... нс струји снажан вал живот~ 
не р,!ДОСТИ ... HaJyMHl!JII људи су утучени 11 !IOTИIIITCHИ."' 

У таквој с111уацији су ес прсl\ратиа пера југословенског новинарства 
укључила у рад новопокрснутнх листова у завнсиости од својих поли
тичких уверења, етичке дослсд1юст11 и епрсмсиости на компромисе. На 
основу уредбе о_ шт:~>нш ВОЈНОГ заповспнпка у Србији од 20. маја 1941. го
дине, основано ЈС Српско нщшнарско удружење, чнји јс председник био 
дот,џџн111ы1 по·1:прсдссдник У11ружсња новинара Југославије - Раденко То
мић, секретар ЈС био Иван Мађсв11нск11. а почасни председник Јован Та
нови~;. Чланови сталешког суда б1,;ш1 су Ратко Парсжанин (уредник "Наше 
борбе ) и Вук~1111ин Анђелковић. ПрсЈ\ратпи директор "Авале", Ђорђе 
Пернh, постао ЈС шеф ОЈ\ељсља за државну пронаrшщу при председништву 
Мпннстарскоr савета Мнлана Hc1\11ha. Са 1\ј'УГС стране, нс мали број но
винара 6110 ЈС принуђен на меља зашшшьа. 

Пoaopttruitia 

, Ос1н;m:а к~1рактерпст11ка култуr1юr жвв:>та Бсоrрщџ1. произлазила је 
из 11рокљ1м.щ11Ја рсжнма да ЈС канптулацщом Краљевине Југославије, 
почело вrсмс обнове нщџюналног пуха 11 нраhаља 113уворним традицијама 
срнскоr народа. Пср1101\ Краљсв1111с, врс1\новш1 јс као време декапснције 
и снобнзм? у култур1111,~ круrошша. време сксцс11тр11•шости и робоваља 
хировш .. :а Зашща. Зато ЈС и позор.11111тс схваћено као "ш1јсф11касннји ин
струмсн r културног напрстка ... КОЈН трс(\а 1џ1 да подстрека српском ства
ралачком духу."'Такојс всh 17. маја 1941. Г(]l\l!He об1юв11ло свој рад Умет
ничко пшоr:нште,_ под унравом Виктора Старчића. У току четири ратне 
ГDI\IJ_~c оно _Јс 7воЈС прсдст:шс нrрало на Коларачсnом нар?Ј1НОМ универ
зите1у и лс1љоЈ сцени.на К,шсмеrдану. Међутим, свакако нарна1шјнија по
зор1_:шна куhа ~ Ср_б11Ји ; Срн~ко нароЈ\НО позориште - није била у стаљу 
д~ 1~1к~) брзо рсорr,шизу,1с СВОЈ рпд. У _априлским бомбарповаљима зграда 
њ1 д(ш,1шњ?м Тргу Рс1~убш1ке знатно ЈС била оштсhсна, четворо чланова 
колектива ЈС погинуло , а Ак~џюю1 одбор на челу са Рашом Плаовиhем, 
Вланимнром Жс1\р11нским и Јованом Н11кош1ћсм. с тешком муком је успео 
да сп,~~е ~ са•1ува преосталу 1шош1ну10 . Срнско народно позориште је 25. 
авrус1,1 1941, побнло и нову унраву. На челу СНП нашао се Јован Попо
вић. адвокат. к;1ј11 је у млађим Ј\апнма стекао славу иrрајуhи улоге љубав
ника II комс1џ1ЈаЈl!а. Др Душан M11mp111h јс настао нови директор драме, 
Рудолф Ертл директор Опере, Анатолиј Жуковски шеф Балета. У свом 

Исrо. 
6 
Ново времt.:, 19. сс11тсмбnр 1941. 

7 
Об1юва. 12. јул 1941. 

8 
Српске щсне. 1. октоб,\р l94t. 

9 
6. ni;r11лn 1_941. nо~1111у11и су Мнлшщ Бсmот1!1. снс1югрнф, М11.1а11 М,1рко1шh Бahn, суфлер, 

10 
Мих,ш,'1о Ц,1рико11, ~лщ1 хџрд, Дрnгом11r I Ј11кол11I,. столщ.1. !'з11д11: Српске с111щс, 1. октобар 1941. 

Срп. сцене. 16. октоб,1р 1941. 
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прnом броју "Српске сцене" су пrснслс И'sjai~y Јована Поповиhа, у којој 
нови управник анализира позоришну с11ту,щ11Ју протеклих го11ш~а: ,,Допу
стило ес послсд1ы1х rо;џша ЈЏ1 ес на пrвој сцени у нашој земљи jauc комад~1 
са левичарском тсндсю~нјом. Запрст11лн су ЈЏI униште позоришни значаЈ, 
као васпитне устаноrзс. која има 1щљ 1џ1 оплемени ум?тн1Р1ки укус и по
кушали да љcronc ЗИЈЏ)ВС окрече отрово/'11, заклаља.1ућн ес за. лажном 
фасадом неке "више уметности". 11 Тако јс СНП за110•1сло СВОЈУ сезону 
1941/42. 1. октобра 1941. год11не. 11rpajyh11 представе у зrрщџ~ старог Ма
њежа, на Врачару. Немачке власт11, посебно наклољснс ОВОЈ умстн(_)СТИ, 
помагале су обнову главне по·юр11111не зграде, а пуковник фон Карен
берг, командант Беоrрщџ~. у изјави за "Ср11ске сцене". 11ст:1ко је да се 
зrрда СНП мора обновити за 1 ОО даиа. јер "народ !<"ЈИ се услед 
злочиначких утшџ1ја сурвао у прот1ст има нс само матсr,1алнс већ и ду
ховне потрсбс".12 

Помпезно најављиване пrомснс. на пrРiстку позор11шнс ссз?не, по
казало ес да су углавном и испуљене. Т.~ко су. по н~шо.1 кош~сшџfЈ репер
тоара најчешће играни лакн коr-.-нщп и ко1\1снщс, КОЈН су 11мали за циљ да 
привуку у дворане што већи број rлсдал,ща. Посеf\но су занимљиве ана
лизе које говоре о томе чије су 11ре11ставс углавном игране. У току прве 
"ратне" сезоне. пу61пщи јс пrию13а1ю 180 ком:ща: 89 српских писаца, 51 
немачки, 29 француских. 5 11тал11јанск11х. 2 111111шска 11 4 маt)арска аутора. 13 

Beh у јануару 1942. Јован Љшо1,11h јс 11ао свој коментар о тој трансфор
мацији позоришта за само неколико 1\tccc1iн његове упrавс: .,Позориште 
је веh дигло своју завесу да као 11стхо11н111џ1 з11равс кљижевности и умет-

"1-1 
ности укаже пут ка новом животу поштеног српства. 

Порс11 Српског народног 11mор11111та. у БсограЈ\У су у то време ра
дила и три приватна позоришта - всh поменуто Умстнн 1 1ко, позориште 
у локалу "Нови Београд" које јс во11110 ком11чар Ж11вков11h и Српско са
тирчно позориште у Дому ра11н11•1ке коморе на Врачару. са Петром Ми
лосављевићсм.1'У марту 1942. го111111с почело јс са радом 11 "Бодљикаво 
прасе" - које ће касннјс промсн11тн нмс у Српско rювлашh.сно позо
риште. Своју прву послератну премијеру јс 6. априла 1942. имало Ака
демско позориште. Била јс то пrспстава "На вн~11нн. 3.200 метара", 
Жилијсна Лишсра. Миодrаr Псн•шћ - управник. 11ао ЈС пзЈ,ШУ за "Српске 
сцене", у којој јс истакао како hc r1СУ.юр1111пс неговати на~(и.онални ре
пертоар и тежити па "опвуче" омлаюшу са улшtс и "сачувл ЈС зп добро 
народа и отаџбине" 16 

Живот у градским 11рс11rrађ1ша. такође ш1јс могао да пrо!)е без теа
тра. Тако је на Пашином fipдy (даш111111,с Лскшю бр1\о) радило чувено по
зориште ,,Љубомпр". Тај 11арод1111 театар играо јс представе, као што су 

11 
Срп. сцене, 1. октобар 1941. 

12 
Срп. сцене, 1. новембар 1941. 

13 
Срп. сцене, 1. јуд 1942. 

14 
Ср11. снене, 16. јануар 1942. 

15 
Срп. сцене. l. дснсмбар 1941. 

16 
Сrп. снене. 16. :ar1r11:1 1942. 
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,,Хајпук Вељко" и "Бој на Косову"17 У башти ресторана .,РиGш11\а'\ нска~ 
дашљсм "Брптднском кrаљу". такоtЈс су riporpar-.-1 11грал11 аматери веселог 
позоришта ,.Гане". 18 Нарочито су бrојна Љша и пс 1 111ја позоришта: чувена 
"Рона", .,Добrо 11ете". ,.Власта" на старом Ђср,1у ... Мики Маус" у улици 
Кнез Павла. 1 

У току чстнрн ратне гоп11нс посета rюзор1111п11r-.ш И11ла јс релативно 
11обrа. Новине су чак имале 11р11л11ку да бележе случајеве великих гужви 
преп rюзор1111ш11м благајнама. на 1 шк 11 слу 1 ~ајсве юща јс пол1щнја интср
вснисалn. к~1ко би ес сачувао рс/.\ пrсп благајном Мшьсжа.20 И поред ИЈl.СО
лошкс обо.1с_ности. 11озор11111тс ЈС и11ак пrсдстављало својеврстан бег од 
стварности, Jcr ,,капа ес rюн11гну око ·17 часова завесе на пст сцена - пу
бл11ка 'Заборавља на дневне 6р11гс, патље и стрепље. заборавља на оно већ 
сннвано ... и тоне у заGор,ш ш.:ког живота и·з1шн рсплност~~''. 21 

ПорСЈ\ редовних прснстава. 11 честих наступа учс11111щ балетских 
школа Смпље_ Ма~щукиh. Н1111с К11рсю1011с. Јелс~с Пољакове. СНП јс у 
току окуmщпЈе често уступало с110.1с простор11.1с не,нР1ком војнпчком 
позоришту "Kral't ,Iorћ !'roj,lc"." Када јс 20. јуна 1942. свс•1шю отворена об
новљена зr:rана СНП. у њему јс чст11р11 1џ111а гостовало ХамGуршко 
rю:оr1!штс.~ а 22. ссптсыбра нстс П~lllt-1c 11 Бсрл11нска фнлхармонија, 
КОЈОМ ЈС н11р11rовао Ханс Кш111сртсGу111. Такође су II f\согрщ1сю1 уметници 
често по31ш~11ш на гостот1ља шн ром Европе. Тако јс првак Опере Велизар 
Ђорђсвиh почетком 1942. гостовао у Брат11слав11"', у фсf\руару Зненка 
Зикова јс певала у Прагу'\ док јс пrвак Балета Анатолиј Жуковски, са 
супругом Јшьом Вас11љс11ом. гостовао у Берл11ну27 • r11e је на Дојче 
ташџ11уле (111кол11 под покраш1тсљст11,ш р,1јфсмар111ала Гср11нга) држао 
тсчаЈСВС стилизованих балканских игара. 

Занимљиво јс ;џ1 су у окв11ру рс;џшн11х посета сеоских домаћина из 
целе Србије Милану Нсд11hу, орп1нюов111ш 11 н.11хо1111 011ласщ1 у Српско на
родно позориште. На тај на•нш Јс рсалн-зовпна прокламована парола "па 

17 

Обнова, 26. јул 1941 
18 
Исто. 

lQ 

1Iоно вrс.,1с, 10. ссптс~1бар 1941. 
20 

Об11ова, 10. фебруар t 942. 
21 
Крајем рата у Бсоrр<1лу су rнщ1tла слс1t_:1,а r10:юрн111·1Ђ: Ср11~ко 11;1рпд1ю 11о·юр11ште, Уметничко, 
!")озоr1111пс удружења rлу~.ща, юю и Ср6о·ыр. от11()rс1ю у _1уну ЈЩ2. и Цснтрnла за ху:-.1ор, која 
ЈС по•tсла са радом у новембру 1942. Љщ11: Српски 11арод. 22 јvл 1944. 

п .. 

21 

Крафт дур~ Фр~јд1:· (Kraft tlшcl1 rr_ct1t!c_ - Снага кrю·Ј rалост) Сiнлн јс 11,щно11ажоц11јалист11•1ка 
орrаннзацнЈа, кор ЈС обухnаталfl !:-i џn_1rr11 1 1к11x но:юр11111та II око 200 у~н.::тннка. У Ьсоrраду се 
налазило сред11штс те орrанюаr.tщс за Југоисток. 

Срп. сцене, 16. мај 1942. 
2А 

Об11ова, 22. септембар 1942. 
25 
Срп. снене, 1. јануар 1942. 

26 
Срп. сцене, 1. фсбrуар 1942. 

27 • 

Срп. сце11е, 1. април 1942. 
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позориште треба ЈЏl духовно всщн".23 У11рава 1ю"Јоr11шта за љих јс орга
низовала пrнјсмс, а затнr-.-t су пrсп сrпск11м помаћ1111<н,н1 11rraнc орел.ставе 
- најчешће "Изб11рачшџ1" Косте Трифковића, ,,Нссу!)сн11 зсто1ш" Славсши
ра Настаснјсвиhа и "Ђнпо" Всссш-1нов11hа и Брзака. 

Коларчев 1шрщ)иu ун11всраи1Тrс1Тi1 
и.злоЈ1сбсни ГipoctТtopu, .му:зсји 

Једна од најзначајнијих културно-пропаган11них установа у Србији у 
току четири ратне rощ~нс свжако јс fi110 Коларчев наропш1 универзитет. 
Уr,.-rстни{Iко. Акансr-.-1ско II позоr1шпс Бопљпкаво пrасс, рсповно су играли 
своје пре}\ставс у Великој сали Колар1џ1, fiалстскс школе су органшовалс 
своје матинсс и всчсрљс кош~сртс. а оперски умстншщ своје вечери. Ту 
је 14. новембра 1942. го}\11нс свој п1юмот11в1111 ко1щерт онрж,ю и Бсогрщ\
ски симфонијски оркестар'''. Посст1101\11 су имали 11р11л11ку 1џ1 у Малој сал11 
рсповно слушају прсл.а~в<1.1ы1 кпја су свој11м санrжајси свс;џ1•11ша о новом 
вrсмену које јс ;џЈшло:'0 ИпсолоrЈЈКа обојеност и rrrопагш-щна функција тс 
институ1(нјс сн,1жнn су oнrct)itвaлc 11,сгову нслатност на културном плану 

- гдс јс КНУ требало ю1 ОЈ\ЈЈГЈ1'1 јс1111у 011 кљу,11111х улога у "11,~родном пре
породу''. У склщ~у са сщСI·ЈО!\1 прстхсщног псршща, юю врс1\1с11а у коме је 
у актпвност111\ш и пслатности!\rа Ун11вср-з11тста 6110 11сут1111с чест ,,интер
национални дух"11 . нова управа. на 1 1слу са комссаро1\I Бошком Богдано
виhсм, 1лвр11111ла јс љегову рсоргашва1џ1ју. И·н,1снс су биле усмерене на 
организоваље с јспнс стрпне, пр.:1rмат11 1 1ш1х. прнмсљею1х тсчајсrза (Аю.щс
мије при/\·tсrы1х уr-.ютност11. Савеза ·зсмл,ор,щm111к1rх з~щруга. Зан::~тскс и 
привредне коморе). а са щ1угс на 11окrста~1,с тако:шан11х нац11оналн11х 
течајева, који су били оrгаш~:ювшш углагшоr-.1 за школску омлщщну.32 Сто
га је у анализама rапа тс установе rеновно конс·пповано ю1ко је успела 
да сачува наrtионални карактсr свога r;:ща, органнзујуtн1 прснставс, течаје
ве и умстни'Iкс и рсrшјалнс пр11рс1t6с у mщrrош1шю~-1 нуху. разn11јајући 
шнроку акт1шност у rюглслу прс3снто1ш1ьа н,1щюнал11с уметности и фол
клора.1 "Коларац јс испунио своју узв11шсну фунющју", па окупља сµпски 
иароЈt.' 3 Свакако треба поменути и активности КНУ на организоваљу 
изложбених поставки, оп ко~! јс велику 11юю1,у привукла нзложGа сликар
ске школе Младена Ј оснћа.-

Мсђут11м, ипак јс и у врс~,с р,~та !\СНтралн11 юложGсш1 простор у 
Београду 11рсдстављао пав11љон "Ц1шјета Зузорнћ", гдс јс 21. јуна 1942. от-

28 
Срп. снене. l.ja11yi1r 1942. 

29 
Обнова, 7. нщк:мбар 1942. 

зо 

31 

У тnку март« 1942. Р!1х11рд IЗ0,1ф јс држао •11п-нв шп 11рсщта11,а о НС)'.1Н'!Юt.\1 ком1юз11т(lрима и 
о 11смн 1 1ком ромщпнз.\1у, В11н11: Срп. щс11с, !6. ~1ар.т н 1. апrнл 1942. 

Обнова, 16. јануар 1942. 
32 

33 

Тщ.::о јс, на 11рю,1ср, од 20. дсr\смбrа 110 ,1пр11н Ј(Ј.-14. ол.рж,шn Ы прсд,щ,1њс. док ЈС за око 1900 
матуrаната оргщщзотш тc•t,IJ 11,щ1ю11,1.111с ку,11урс Пнд11 Српсю, 11,1род. Н аr1р11л 1944. 

Исто. 
34 
Обнова. IK _ју,1 1942. 
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ворена I смотра српске умстност11 у орган11зац11ј11 новог рсжима.35 Бећ 2. 
августа исте гоюшс отворена јс н н·.тож◊а µускнх слнкарn нп Калемег
дану."' Известан fipoj атељеа у Беоrр:щу јс у1111111тсн у време fioмGapl\OBa
њa, и велики број платана јс том нр11л11ком 11r0Јшо. Међутим. сликари који 
су остали у Бсогr:щу37 насатаrшли су са оrганн·зо~н1њсм 11·3ложби" које не 
само да су омоrућ11лс приходе најугрожсн11ј1~м сл11кар11ма у БсограЈ\У38, 
већ и слаље помоћи колсг::н.ла кој11 су ес налазили у немачком зароб
љсништву.3() Зан11мљиво јс да су ипак највећи број посетилаца бележиле 
поставке које су нмале идсоло111ко-11ронаган;џ-ш карактер. Разлог сва
како лежи и у ч11љсш11щ ,п,а су посете такв11м изложбама углавном биле 
организоване. Тако јс. на пr11мсr, rtco ансамбл Српског народног позо
р11шта. посетио Антнмасонску ll'JЛoжGy. која јс отвоrсна у октобру 
1941. rо11ш1с"' у 11ростор1Јј,ща м"сонскс ложе Југославнја у Гарашиновој 
утщи број 8. На љеном отварш1,у јс rове1р11O Ђорђе Перић - шеф 
државне пrопаганпс. И"Јложба јс орпшн·3тщш1 у чст11рн ,п,сла: Руски па
в11љон, Масонски храм Југосла,шја, Енглеска ложа на острву Џерси у 
Ла Маншу и српск11 и нсма'ЈК!I део на крају.'' На посету јс знатно ути
цала и rсклама која јс поз1шала на lf'JЛoжGy у ноGро загрејаној сали, а 
посстиоц11ма су нел.снс II нагrанс (прва за огрев, кокошксi2 Првог ccn
тcмfipa I 942. отворена јс, такође у Гара111а11111ювој 8, Антикомунистичка 
изложfiа о бољ111сш1·1му у СССР-у.'3 И·щожС,у јс пр11рсн11O Љуба Тодо
ровиh, а отовор1ю Ђорђе Пср11h. Она јс прнк:в11вала из1џны1 тзв. ко
муш1ст11'1к11х 11·11џ1ш1'1к11х 11рсдузсћ,~ у Краљсв11н11 Југославији: Косомоса, 
Нолнта, Плејаде. као II фотографије ЈЈ<УЈ11ат11х људ11, •1ланова Комуни
ст11чкс 11арт11јс (Ру1\олф Ертл, Бој11сл:ш Кујунџић. Богдан Миланковић). 
Изложба јс трсGало Ј\а укаже ш1 11овсзаност Јевреја са комунизмом.44 

Последља у сср11ј11 всликнх 11ро11,~га1щ1111х 11·1ложG11 отворена јс 22. јуна 

35 

36 

37 

38 

3Q 

40 

,,~ксцс11тр11111ю мод~рш1сл1'rка у~1стност која јс 11рс рнта ,iсд1111а била tnвam1•1cш1, била је израз 
тvЬинске декнд~111щ1с ... Он« !!НЈС ~юr:1а на 6удс 6.111ска ·.щравом духу на111сr· народа", писнло је 
110110 време, 2. ЈШtунра llJ42, 011.c11,yJyl111 11рстхщщ11 11ср11он. 

О61ювн, 29. јул 1942 

У Бenrrннv cv б11л11 ректор Лкадс~111јс 1111ко111111х \1\1Ст11остr1 r. То~1<1 Гос,11111н!1 н професори Пет<1р 
До6ров1111: tv!11xajлo Лстров, M11.1n "1'\,f11лу1101щ!1: n,1,щ11\111р Ф11,1аков.щ. Ј kдt.::љко Гrюздсновиh 
Сретен Cт(lj<111om1!1. Ј:1.111ја К(l.'1ПЈ)()tн!!1. n11рскт(1r ткn,1с за r1р11мс11,сну умстrюст Мr1лш; 
1 k1tс,ъкот1!1, ](lrщ11 Б11,1сn11!1, Ла·шр Л,11•1сноск11. Пнса Птн1р11ннщ. l l11K(l!'IH Граовшt и друп1. У 
бомбард(l[шњу су rюпшулп: М11,11ща Ьt:111свнl1. Мщ1•mло Жщцн1rнш!1. вајар Ста:v,снко Ђурђеви!'\. 
Види: Об1101.н1, 10. јул 1У42. · 

Миодраг Пстровнh. 11рсдссд1111 к Лндс. по ку тао jt: па opra1111"Jyjc ю,1ожбу ()!!НХ кс.~ ји нс:-1нју редовне 
пrr1ходе. Исто. 

<;;рсдИ)ЮМ 1942. у ·шrобљс11н111тву су ес 11ала·щ,111 Ста111а Бсложа11скн, М11ла11 Коњовнh, Вељко 
С!'ЩЈОЈСВнh, Петар Ј убарда, Драr11 Стојш1пr111!1. Исто. 

Срп. с11снс, 16. децембар 1941. 
41 
Обнова, 23. октобар 1941. 

42 

f3нди: Б. Пстршювнh. н.д. 
43 
Обнова, 1. ccr1. 1942. 

"' НарО'!НТО су упндљ11во б11л11 Н'Ј,1()ЖСЈН1 f1ПЈl<Щ11 кojtl t:\' C!\C]lP'!!!,'111(111р(ЩСЈfТVНЛ!Юј заступљености 
Јевреја у 1.юј1ю.\1 11 н11ртr1јсющ рукn1101tстну ССС1'-а.' !11щн; ОGнова 2. есп. ·1щ2, 
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1944. у основној школи "Цар Урош" (у ул111џ1 Краља М11лут11иа 12), са на
зипом ,,Цrна Гора rюд пстокракоr-.-1 звс·.щом'' н сnспоч11ла о ,,ужасима пар-

ц ·г "" тизанскоr терора у рноЈ ори . · 

Сталне изложбене постаnкс у току rата имали су и му3сји: првог ав
густа 1941. почео јс да раl\И Музеј кнеза Павла (данашљи Народни музеј), 
чији јс директор био Милан Ка111ан11н."' Етнографском музеју простиорије 
је уступио Мин11старство проспете у Балканској ул11ц11.'' Новоформиран~ 
власти помагале су II обнову Црквеног музеја у Конаку кнегиље Љубице. 
Такође су у току окупације радплп II Војни и Музеј српске земље, као и 
Музеј националне Русије, отворен у Д,щу старог руског пославства.49 

Издавп 111-;:а дслаfП1t0с!Тt 

Највећа имена српске културе нису учсстовала у раду новог рсжнма. 
Белики број 11втслсктуалаца. уметника. професора ушшсрз11тста, који 
нису напустили земљу потпуно ес повукао из јавног жнвота~ па лик 
јунакиње роr-.н1на "Лагум'' Светлане Вrщмар-Јанковнh. која све време рата 
не напушта свој стан, делује стога готово парщџ1rмнтнчно. Радећи у 
осамама својнх станова, они су стварали оссh.ајућн YVcltscilmcrtz и трагедију 
свога народа. исписивали своја пела на искуству патље. Чак су и предратни 
"дссю111ари", који су идеолошко 11 пол11п-11щ11 11рнхват11ли нови rсжим, свој 
рад превасхопно усмерили на сарадљу у нов111-1ама н часоп11сима. Т<1ко је, 
на пример, Станислаn Краков. ypcl)t!Вao "ОGнову" 11 "Ново вrсмс", Владан 
Стојановић Зоровавел,, јс писао за "Српски народ", Бошко Токин је Gио 
урсl\НИК "Кола" и сарщ\ю1к "Филмск11х новости", а Тодоr Манојлоnић, 
сарадник "Спркоr народа'' и "Српске СI\снс" ... 0 Такође јс и научно
филозофски рад био усмерен на часоп11с "Просветни гласник'\ у коме су 
своје радове објављивали Брана Пстrош1јсвић. Миланковић, Чајкановић, 
Свет. Ристић и Ф. Медић.51 

Штампана дела имала су, мсђут11м. прсвасхсщно пропагандни карак
тер иако јс као "циљ коме треба тежити" истакнута "заједница јаких 
личности... а благодет доброг. зправног целисходног кљижсвноr и 

песничког ствараља јс то што креп кљигу рrфа доGро и благодет за 
појединца, културу, народ и државу"." 

Поред бслстр11стит1ких остваrс11,а, углавном српских н немачких 
писаца, нова издаља требало јс па пrсн српске читаоце изнесу савремене 

45 
Српски народ, 24. јун 1944. 

46 
Обнова, 16. јул 1941, Н. вре:,,.1с 19. окт. 1941. 

47 
Обнова, 18. фсб. 1942. 

48 
Обнова, 9 мај 1942. 

49 
Обнова, 19. јул 1942. 

50 
Види: Г. Тсшиh. н.д. 

51 
Срп. 11<1род. 7. сеп. 1944. 

52 
Обнтщ 9. мнј l 942. 
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оцене политике, у првом реду совјетске и енглеске влаl\С. Стога су објав
љ11ванс кљиге, као што су "Истина поGсђујс"53 која је требало да поб11је 
вести Ра)\110-Лондона ил11 "Агонија Југославије"", Милана Бакића 
прсдра;:ноr посланика са Сушаю1. у којој аутор ан~лизира "разбијачкd 
намере енглеске вљщс према Јуrослав11ји. 

Ноnннс су такође доносиле и 0611мне критике и приказе дела која 
~у рю~лкrш(а~а истину о Совјетском Савшу: ,,Наши комунисти по Сов
ЈстскоЈ РусИЈИ Милована Лопов11ћа и у "Земљи велике лажи" Анте 
Цилиrс.55 Чести су били и наслова којн ес говорили о нспобсл,ивости 
немачког оrужја и сю)'3Н ~!сма 1 1кс војске: ,.Муљев11т11 rат'', ,,До крајље 
победе", ,,Ко hc п0Gсннт11'')~. кво и 3(i11rкc на~щоналннх списn Милоша 
Милошевића "О осноn.:1ма пr:1вог ср11ског ропољуGља57 и Димитрија 
Љотића. 

. Најзначајн11јс и-.щавачко пrсну'Јсhс Giю јс прспrатн11 "Геца Кон", који 
ЈС реоrган1пован у Из1џшачко-11рометно прс1\узећс Југоисток А. Д. У току 
рата "Југоисток А.Д." јс покренуо неколико спшщја: ,,Српска кљига", 
"Немачка биGилотска'\ ,.Стrанн роман", ,,Наука и живот", ,,Сејач", као и 
серију докумената о Совјетско,~ Савезу." 

. Лоrсн "Југо11стока'', свакпко н,1ј311ачајш1јс издавачко прснузсhс била 
ЈС Српска књижевна запруrа, 01\ увоl)сља комесаrскс управе - 5. јуна 1942. 
rопинс. Нову упrаву чш111ли су Свст11слав Стсфа11ов11ћ (прс11ссдник), 
Драгушн Костић, Топор Мыю.1лоm1ћ. Мтщсн Ђуричић, п~ковю1к Јеремија 
СтаноЈСВI!ћ и државни савст1111к Илија Ђукановић.59 Од увођења 
комесарске управе. пот1т11ю1 СКЗ јс лсжаш1 у пrокламацнјаr-.-1а да је 
дошло време у к<шс треба 0Сiјављ11ват11 оне пис1\с "којн су у општем 
вр?ином колу нашег послсrатноr потп11ка11ства II опште моралне коруп
цнЈе били присиљени па са жалошћу 1юсматра_ју, (јез могућности за 
протест или моралну поGуну. св:.н<о;џ1сюю скрнављење српске кљижевнос
ти, тр~щ1щ11ја и штснrс српске лспотс".1'0 Сам Светислав Стсфановнh је 
за "Обнову" 23. ју1.1а 1942. изјав1ю 1џ1 јс у прстхоl\lЮМ периоду моrални ;,щ1 
био велики и па ЈС то Gшю време у кor-.tc се rо~нш свео на ниnо слабе 
репортаже и лоше социјалне аш1т1зс.ы У току пвс гоп1111с, колнко се нова 
управа налазилt1 на челу СКЗ. она јс успела на !I'ЈЈЏЈ и XlJV и Xl"V колоn2 

53 
Обнова.27. сеп.1941. 

54 

Јед1.н1 ол. таквих кн.ига б11,1а јс 11 ,Ji·3r·y(\1,cвo острво - mщс да11.н1111,с f2нr·лсскс", Види: Обнова 
30. Jat1 1Щ2 и Обнова, 14. јул 1941. 

55 
Обнова, 28. јун 1942. 

56 
Обнова, 16. мај 1942. 

57 
Обпоџ.а, ЗО. ја11. 1942. 

58 
Обнова, 9. мај 1942. 

59 
Срп. сцене, 1. јул 1942. 

60 
Исто. 

6! 
Обнова, 23. јув 1942. 

62 
Љ. Тrrов•~стзнh, 11.д. 
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тако да када ес у септембру 1944. r,щинс rюј.ш11ла анал113а рада СКЗ (до 
тада су објављена сабрана пела Mo1'-ttшлn Настаснјсвпhа н антологија сав
ремене српске лирике н пршювсткс), тој установи јс заправо, одато приз
наље да је уп.сл11ко омогуtшла ,да за ове тrн године на културном плану 
српски народ није зачаr-,шо''. 

На Ванредној скупштини СКЗ, 22. априла 1945. донета је резолуција 
којом цслокуиан рад тс куће од 12. јуна 1942. до 20. октобра 1944. ,,није 
рад СКЗ већ срамно дело юдајника српског наЈiода ... и стога ес пред 
цел има народом тај рад проглашава юш1тавним". ;з 

Филл-t 

Политика режима Милана Нсп11ћа. па 1-1 љсгоnа акт11вност на пољу 
културе, имала јс за циљ 11а 011рж11 притщ уобичајеног свако11нсвноr живо
та.Стога је рад институција, дол;ушс под нсмnчкпм на·.щором. постепено 
обнављан, а порушене зграде током бомЉ1rповаља реновиране су уз не
мачку помоћ. Такав јс био случај и C[I Gиоскоrшмп. Само пва н по месеца 
после априлске катастрофе по 1 тсл11 су ю1 r~щс б1юскоп1~:ы Рекс, Касина, 
Уранија, Унион, Авала, Слщшја. С11ти, Дрина, Метропол. Бс1лю1н, две сале 
биоскопа Новаковић. Нсма•1кој војсци и органша~щји Кrафт дурх фојде, 
били су уступљени Бсоrр,щ и Луксор. Шестог апрпла су били оштећени 
Коларац, Врачар, Корзо, Тrиглав.65 

На почетку ноне биоскопске сезоне новине су најпре извршиле ана
лизу рада филмске индустрије Краљсвш1с Југославије. Тако је 19. октобра 
1941. ,,Наша борба" 11011ела текст Милана Димовића. чији су 11011,щи го
ворили о потиснутости српског језика и ћир11шщс у филмској индустрији 
Краљевине. Ло Димовићсвим по1џщ11ма, у Бсоrр,щу јс током двадесетих 
и тридесетих година пrиказано НЈ.ООО филмова и журнала, од чега 4.000 
тонских. Аналитичш~ аутор, .ic поссбнn истnкао ;џ1 су сви они били 
обрађени латиницом. ·' Разлози за такве прш.-1срс углавном су налажени у 
великом проценту ЈсврсЈа који су учествовали у раЈ\У филмске индустрије, 
код нас тако и у свстi1 

• Стога су по урспGи о рану биоскопа и изнајм
љивању филмова од 25. маја 1941. коју јс юдао врховни војни заповедник 
у Србији, тим пословима могла па ес 6авс саr-.ю она т1щ1 која за то добију 
посебне дозволе, док јс искљхчнво пµаво на изнајмљиваљс филмова до
било предузеће "Тссла-ф1шr-.-1"r, иза коrп јс и у прс;т.ратннм годинама стајао 

63 

Љ. Трrов'1с1щh, н.д. 
64 

65 

"' 
67 

68 

Обнова, 10 јул 1941. 

Иако су биоскопи с1юј rа_д заrючсл11 са 11рсд1ч1т1111:,.1 т,1сш1ма. у току окушщ11јс јс велики број 
њих добио но1н~ имена, КОЈ« су о,п,р.~жа11а:1а дух н rщco,1nпr_iy Нсдн\1свс државе (тџкоЬс је и тш1е 
од 600 улица доб11ло ноnс пn·.шнс), Рекс јс постао 1\1v)<.1ал111нщ,_ Ура1111ја - Златибор, Унион -
Косово, Мс'!})оrюл - Такщю, 11оrзаковн11 - Оплс11<щ, kор:ю - Србаднја. Тр11глпв - Савам~1ла, 
Колосеум - Д1юр, П11ди: П. f3олк. в.д. 

Ново време, 19. окт. 1941. 

1 Iаро•~ит_о оr11трс 11 11еукус11с кn:-.1снтщ1с цнт11јсврсјскс садржщ1с. rн1с;ю јс у О611ови и изuесни 
КрстивоЈ Котур. 

О6ншн1, ЈО. јул 1941. 
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немачки каrштnл. Осим тога, и нrомсна рсосртоара Gила јс в,ише него 
уочљива, свакако у провом рену ·36ог пrестанка пр11казивања амерi-:Јчких 
фитt?ва''" .. Тако јс :,Обнова" 7. новсмGра 1942. 111r111у!ш о земљи у којој 
настаЈс Н~Јвсћи Gro1 америчких сtтлмова. констатовала: ,,Калифорнија _ 
земља ,:IИЈС нвсhс нс мнрш11с, 1111.ЈС воће јс Gаксу1но и чнјс жене немају 
nрл11на . Б1варност ю1ц11ст11 1 1кс пропаrа~щс. оглс1џ1ла ес у чланцима попут 
овога: ,,К_рт перверзност ф11лмск11х звез1џ1. кrоз ,~.10рал11у и а~юмист1Ршу 
тснпснtЩЈУ фнл_мске сапржннс. креп кщч~юtраног европског човека_ Мики 
Мауса, трован ЈС и уништаван наш rр1щск11 човек, гранска жена и грал.ско 
дс':с. Наш тнп човека. тнко јс постао снобовски рс~сrюложсн. жена - не 
маЈка, нс помаhнца. всh ут111ар1<Е1. блазпрш-~а мо1щенк;~, жена лутајућег ка
рактера. Дете нс че1\110 и ш1сп1па1ю. које поштује старпјс и родитеље, већ 
духовно оснкаhсно и морално унакажено ... Све јс то режирао лукави 
И·Јраиља ... Због оваквог рщџ, Јевреја II љсrон11х слугу у нашем народу _ 
српск11 наро11 јс юrу61ю своју 11р>1«111у II своју слобону."'" 

Интсн'ЈIIВШ.1 fЈrош1п1нпп ф11л1"1ш у пнсвној и нснсљној шт.:н,нш, знnтно јс уrи-
1џ~ла да Београђани нас-пшс редовно 1џ1 посећују бпоскопс. чс,1у су свакако до
пр1пн:сили п УФИНИ журнал11. са прсrлщо,1 11с11љсних доп1ђаја." Публика је _ 
како ЈС 111рп1mа 11п11мш - пр11хват11ла пове јушкс: Зару Лсанпср. Марнку Рск, Ил
зс Вернер. Карла Р,щсца. 'ЈШЮ/\Н11кс Бплп Бпрrсла - нсма•1ког Клерк Гсбла и Јо
ханеса Хсстсрсн п. наравно. Е,шл:1 Ја1ш11rс. П,1ж11,у су нр1шл<РЈЈ1ЛН рс1шја11ни фил
l\юви юю што су 611л11 ,.Акорнп љу(i;1ш~'' 11 "Вол11 мс". 1ктор11јсюr спектакли "Ка
тарнна П н н,1роч11то ашнпур11сл111ю1 сјт.1:--101ш 1 шј<1 ес 1х1;џы1 погађала у џунглама 
Афрнкс; ,,Бс:~ 11оврт1<а" и ,,Поriсн1111к С\f\УП!'',7~ У октоГiру 1942. у сшпt театра Бео
гран ~ючс~о ЈС II прню1"Ј11в:н1,с _нрrюr ф11љ,1п "у Gојам:1" - 1 ,Праг - злаrnи грщ( у 
режпЈи ВаЈЛ1 Харлана. у ко,1с ЈС главну улогу 11грал:1 Кр11ст11,ш Зсдсрбаум." Ве
лику ш-lЖIЈ,у публике пр!!ВЖ!'!Ј!ЛII су 11 "Б,1рон Ј'v11111хау-х-:н'', са Хансом Албсрсом 
и Ипзс Вернер 11 "Скшщал због 6ш1,с·· - oGa у Goj11. 

У вrсмс нсма 1 1кс окупације власти су rсновно 11р11ю1-лшалс тзв. култур
не ф11ЛЫ()ВС, намељене у нrвоr,,1 rсну 111колској омт.щшш II које јс штампа 
У пр11т111но дс/\1агошко/1.t /1.!ш-шrу <.1сјтр,,111с,1ла: ,,Нису ны1ско времена када јс 
ђшщма 61шо забрањено rюссћ11т11ы..: Giюскопск~1х прснставп. Са;џ1 јс у фнл
/\·ЮЈШ/1.Ш нема више кр11:,,.шш1т111х tш;нпура 11 110рногр<1ф11јс, он јс очшпhсн и 
6Q 

70 

71 

Тако, по rн1сан,у О611овс ОД lR. jv.:iн 1Щ2.. јс од јн11у,1ра тс Г{)J\IIIIC у 61!ОСКОЈ111.\1а f1[11!КЮ!ШННО: 40 
11сма•1кнх, 11 ма];;1рскнх, 4 r-пa.ri"1ija11cкa 11 Ј 11<1р1к-111к 11 ф 11 :щ. 

Обнова. 29 . .~вг. 194!. 

П_~1r_ед ,1·pyr1c н~1.i,1Ј11х t.11нм.атс,1,,1 којн су радш11 у Бсоrр:щу сrк- врс.,1с окущщ 11_јс, крнјсм 1942. 
1~~:,,1,1_ 1 1к,1 фш1~1::к,1 ко~оrн ЈС овде от1юр11:1а 11стурс1_:(1 опс.ъl:11,с. 1_1 а _•1с:1у сн фо,1 ксд(1ј, 1 сром Карлом 
д,1:.н111ю:-.1. У н~ку дв~.: rод11нс 01111 су с1111.\111,111 око 1)0 стор11р ко_~ с ЈС требало 1џ1 (.:Вt'до'!С O враlнш,у 
~ру111твt'11,<1г ж1нюта у ноr~а.1нс токове. к_ао щто су: Вај,1рск 11 р<щош1 Томе Ростrдн!щ, Српско 
ко.10 У 11,1r10д110.\1 r.1<УЮ[.Чшrту, Отварање I,со1·радско~- У1mвер111тета, Бокс-.\1с 1 1 Мат11јашевиtн1 и 
Жнва~1~ви!1а, Ј!с'!IIЈС куп;~ти:10 пн Ка:~с.\1сгд;щу. l)соr_радски ра~1110-коннсrт 11 др. Једино домнЬе 
пpcлy,iclie ..(~св1;r ф_и~м, Стевана М_!11!1ко1111!1а, кр,1Јс~1 1У4З. _1с по•1с,10 да ращ1 свој фнлмски 
»:Уr11нл ,ЈЈов,1 Ср611ЈН .•• Осш1т ф~1,1:-.1 ЈС с11щ11ю свега 11сколнко гснортажа. OJl којнх су неке: 
~лужба ран,а _cr;_icкc о:,,1,1а.rщ11е, С.нхр1111н /1Лн:10111а Ј'•lасапо:111!1п; f"щ11111111,rща ocr1111ш1na Српске 
r,1рдс, K()J~1tcpr ! ,щ~ю-Бсоrр,щ.а у 1nе;лошкп~111р·1у. С.норт у I)согр<111у. У.\tст11н•1кн 1 11 кола Младена 
Јосн!н1, Ol1yh,1 од кш1шн1. Корзо у Ьспr·11,щу н JiJ1\'I\.'. Љ1дн: П. ГЗ0.1к. н. Ј\. 

п . 
Филмске IЮIЮСТИ, 1. ДС!\. 1943. 

73 
Обнова, 25. окт. 1942. 
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допуна јс школском васпитаљу ... теме су оне које служе као инспирација 
. I . -~ наЈвећим к1ыrжсвн1щима ... < )илr-.-r ЈС постао 111колска лсктиrа. 

Посебно јс зшшмљппо да су у тим годшшма у Сrб11јп снимљена и три до
маћа филма. Били су то "С пером у бога'', Михаила Поrювоhа. ,,Грсшншџ1 без 
греха" и филм Драгољуба Алексића ,Ј!свнност без з,ш1111тс", чија јс прс,шјсра 
пред препуном салом биоскона Таково 01\ржана 15. фебруара 1943. године. 

Радио 

Једна од 11рвих мера нов11х власти после улnска нсl\шчких трупа у 
Беоrрrщ. било јс заузимаље радио-стающс .. која се нала'Јнла у данашњој 
згради Српске академије наука и уметности (иначе оштећеној бомбардо
вањима) и љено прсмсштаљс у пала·1у у улици Кнс·;а Милоша 16. Пре ра
та у просторијама на V спрату тс зграде смештена јс била краткоталасна 
станица "Бсоrр:щ 11'', која јс пр1шаюта Централном Прес бироу и "била 
пропагандно усмерена према иностrапству"." Тсхнпка Београда II сачува
на и неоштећена, спојена са тсхн11ком бсограпскс рnл,1ю-станице, омо
гућила је да она ускоро постане н.1јt-.юћн11ј11 пrоппг::ш;щи пулт на Балкану 
Wcћrmacћt - Scndcgrt1ppc Sll(Jost Scпclcr Bclgracl. Налазећи _се под дирсктн_ом 
управом немачке окупа~tионс власти (упrавник - обсrла1тиаит Каrл ХаЈНЦ 
Рајнтингсн), љен прсвасХО}\НI! циљ 6110 јс усмерен на пропаганду и инфор
мисаље Ромслових трупа у северној Африци. Мсl)утим, 1\СО емисија био 
је намељен и слушаоrџ1ма у Србији. У пrво време програм на српском је
зику трајао јс 2 часа и 1 11шилс су га углавном емисије вести, преноси го
вора Милана Нспиhа, Велибора Јон111lа и осталих полптн 1 1ю1х првака, ал~ 
и забавне сt-.н1сијс, као што јс био ,.Шарени час·•. Схrзатајуhи радно као наЈ
савремснијс средство масовног кому1--1Јщиршьа и као најпогодн11ј и инстру
мент пропаганде, режим се тру11110 1џ1 прокламације о обнови народних 
традиција конкретно реализује програмима радија Бсогрщ\. Тако су се већ 
у мају 1942. појавили у новинама текстови о потнснутиости српске изворне 
народне .t,,~зикс ,,од градских r-.rузпканата'' и о потреби II,cнor јачег про
пагираља. 6 Те иницијативе потпомогла су еминентна имена. као што су 
били проф. Славенски, Коста Манојлов11ћ, Стеван Христић. Светомир На
стасијевиh.77 Само шест месеци касније покrснута јс и ающјп да се уз из
ворну народну музику читају II дела Ј\о,шtшх 1111сшџ1. Поново јс тим по
водом оргнни3ована конфсрснrщја. авог пута юы1жсвника, који су акциЈis 
подржали: Сnстислав Стефановић, Мнлан Кашанин, То11ор Манојловић ... 

Београдска штампа редовно јс 0Ијављ11гнша садржај ранио-програма, 
а једном нсдљсно на српском и нсма•1ком језику юлазио јс .,Недељни про
грам" београдске радио-станицс.79 Најслушанијс емисије биле су: Београд-
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ски стражар. Пријатељи, Живот јс прсдно живети, Мала варош спрема се 
на починак, Поздрави за Фrонт и отаџбину. Посебно јс занимљива медиј
ска п_оп_Уларност те радно-станн!\С, после популарпсаља • .Лили Марлен", 
за КОЈУ ЈС текст написао Ханс ЛаЈП, музику Норберт Шулц, а певала је Ла
ле Ан1\срссн. Заинтересованим слутаоцпма Бсогр,ща ра11ио-станица је 
слала речи песме, а слушаоци су - како јс твrнилп Обнова - у знак зах
валности узвраћали пакетима са слаткишима, цигаретама, па чак и 
новчаним прилозима запосленима у Sciкier Bclgra(I80! Све време рата та ста
ница јс пршшачила пажљу нс спмо својим програмом већ и бизарним ак
цијама, као щто јс била и акција слања 100,000 рајхсмарака Хитлеру за 
рођендан 1942. годинс.81 

. Манш1улац11јс прошлошћу стални су пратиоци 11стоrијскс свести, 
по;uсднако као и саме пстор!!ЈСКС науке. Стога ес расвстљшзаље периода 
и процеса, који мож1џ1 нису имали одрсtјсну атрактивност и актуелност на
мсhе не само као питаље стикс. већ у 11зссном смислу и као питаље саме 
историјске мсто1\ологпјс. У том контексту, могло би ес рећи да јс и 
проучnваљс културног ж1шота Бсоrр<1да у врсt-.1сну немачке окупације, 
плопно тлс за разматраље навснсю,х проGлсма. Ова тема пред стрпљивим 

истражшнЈ11см отгн1rа. r,.-шora шпа~1,а (нска оп љ11х у овом чланку само су 
дотакнута - као што ЈС rшт.шьс репертоара позоришта. а нска посебно за
нимљива 11 за с:н,юr f1утора - юю што јс посматраље улпrс појединих умет
ника у ж11во-1у града тих година 11 1ы1хо1ш ю1сннја супGина. потпуно зао
биђена). Такође и компарат11вна ш1аmва жнвота Бсоrр.:щн за време ау
стро-угарске и ющистнчкс окутщ11јс може В11ти rюссВно инспиративна за 
историчаrс. Мсђутпм, у :,.-1сто;~олш11ком поглслу та пrо6лс1\·tатика иншџ1ра 
и улрспна нстраживаљ<1 рпзвоја историјске свести. Она f!LЩстиче раз
мш1.1~шьн развоја историјске свести. Она понстичс р:вмишљшьа на једној 
широј основи о ппрсктнш .. -1 и шщ11рсктн11м утшџф1ма на стварност и љи
ховим рефлексијама на rюсматра11,а r1rошлост11: захтева он историчара 
анализе само навзrлсд апстрактннх пrо1~сса II на 11rв11 поглсн неповољно 
уочљшшх појава. 

Sшшнаrу 

Olga Maпojlovic 

Cu!tura/ life in Be!grшle 1/uring 1!1е German occupmion 
1941-1944 

Coltшal Шс iп Bclgraclc cloring Worlcl War II ћаs поt ћссп st1IЛcicпtly studicd 
Ьу tћс Yt1goslav ћistoric scicncc. Лprraisal aЛll valtic aпa!ysis оС tћcsc isst1cs have 
becn шаdс witћoнt tl1e complctc сха111iпа1iоп 01· ћistoric soorccs. 'ЉcrcCorc, it Ьссате 
neccssary to stt1dy tћс writing оС nш11crot1s papcrs алd magazincs poЫisћcd al that 
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time in Bclgradc. ·л1су оПсr valtiaЬ!c data on tl1c work о!' ct1ltt1пtl institнtion and 
artistic events, providc а relatively clct.ailccl pictt1rc, abovc all 011 tћс work о!' tћcaters 
- Ьоtћ thc statc Scrblan National ·љcatcr, апсЈ private, stнclcпt, cћildrcп's. Тће prcss 
also recordcd thc activitics о!' cxћibllions. Тћс Bclgraclc prcss givcs prccisc data on 
pнЫisћing activity ot· tћс lcading pt1Ыisl1i11g l1011scs: SKZ алс! Jнgoistok Л.!). (,,Gcca 
Kon" bcforc lћс warJ. It rcports witћ particнlar dctail оп tћс cvcнts rcaltcd to Лlm, 
sincc tћс Scrblaп cincmatograpl1y slюt tl1rcc П1111s dнring tћс 1941-44 pcrioJ, while 
cinemas, in spitc ot· а considcraЫc сћанgсs in l11c rcpcrtoirc, contiпucJ to opcratc 
undcr tћс occupation. ·љс Bclgradc l<.aclio station, wћicl1 was нndcr tћс dircct Gcrman 
administration, witћ its broadcast iп Scrblaп langнagc, oftcn witl1 participation of tће 
most promincnt Scrblan intcllcctuals, also grcatly inflt1cnccd tћс cнltпral atmospћcre 
in Belgrade. 
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