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Мирослав П. Лазић

Смедерево у америчкој штампи
током Првог светског рата
Апстракт: У раду су разматрани текстови о Смедереву
у америчкој штампи током Првог светског рата (1914–
1918) који су доступни на веб-сајту Конгресне библиотеке САД (Library of Congress), прецизније – изабрана
дигитализована грађа која је доступна у оквиру секције
Chronicling America (Historical Newspapers) на веб-адреси: http://chroniclingamerica.loc.gov/. Конкретније, рад
представља покушај критичког ишчитавања оновремене
америчке штампе и нуди квантитативну и квалитативну
анализу новинских текстова, као и контекста њиховог
објављивања. Преглед ових текстова заснован је хронолошки и представља допринос како историји Првог
светског рата у Смедереву и делимично у Србији, тако и
историји новинарства, друштвеној историји медија, али
и разумевању значаја пропаганде у контексту првог „тоталног рата“ у историји човечанства.
Кључне речи: Први светски рат, Смедерево, Србија, САД,
Конгресна библиотека САД, новине у САД, пропаганда,
историја новинарства, друштвена историја медија

Н

„

“

Први светски рат био је сукоб глобалних размера до тада невиђеног степена разарања, нових начина ратовања, као и рат који је донео и велике промене у сфери обликовања јавног мнења. Током Првог
светског рата пропаганда је имала глобални замах. Ни налик на раније
ратове, овај сукоб био је први тотални рат у којем су се сукобљавале
читаве нације, а не само професионалне армије. Овај, као и потоњи
ратови, захтевао је од пропагандне машинерије да мобилише нације
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подстичући мржњу против непријатеља. Осим тога, уз помоћ средстава пропаганде било је неопходно убедити читаво становништво у
исправност ратних напора, обезбедити активну потпору и сарадњу неутралних земаља и ојачати везе са савезницима.
У међуратном периоду (1918–1939) историчари и непосредни учесници сукоба, у светлу страшних последица рата, сматрали су да је
сукоб био „заснован на принуди, а не на сагласности“.1 И данас је
жива оваква критика пропагандне ратне машинерије. „Шта год да
смо научили из пропаганде Првог светског рата, она остаје један од
најупечатљивијих феномена двадесетог века у читавој његовој бесрамној употреби.“2
Међутим, недавно су се појавила мишљења која су у фокус увела
анализу идеја и ратног језика коришћених у пропаганди, које су неки
научници разумели као покушај „самомобилизације“ ратних друштава, а не присилу.3 Наиме, многи доносиоци одлука и људи на власти
веровали су у погледе које је обликовала оновремена пропаганда. Због
тога се анализа ратне пропаганде, самим тим и једног њеног важног
сегмента – журналистике, не сме свести само на њену употребу, или
начине њене појавности, већ се фокус мора усмерити и на „значења
која су савременици придавали рату“.4
С обзиром на чињеницу да се у раду бавимо анализом новинских текстова у којима се помиње Смедерево у америчкој штампи током читавог
трајања рата, важно је да укажемо на контекст Великог рата у САД, јер
је Први светски рат у овој земљи имао своје специфичности које су утицале и на штампу. Током већег дела рата, тачније од његовог избијања
1914. до формалног уласка САД у рат на страни Антанте 6. априла 1917,
догађао се континуиран процес учвршћивања америчког јавног мнења
око концепата које је на крају председник Вилсон изнео као оправдање
за улазак у рат.5 Врло брзо након уласка САД у рат председник Вилсон
1 J. Horne, „Public Opinion and Politics“, in: A Companion to the World War I, ed. J. Horne,
Malden, MA, 2010, 280–281.
2 C. M. Kingsbury, For Home and Country. World War I Propaganda on the Home Front,
Lincoln, NB, 2010, 269.
3 J. Horne, „Public Opinion and Politics“, 280–281.
4 Исто, 280–281.
5 „Ови концепти сведени на најпопуларније фразе попут Рат за завршетак рата и
Учинити свет безбедним за демократију добијали су у почетку свој облик лагано,
али како се наш стваран улазак ближио, дошло је до груписања мишљења, а овај
процес је убрзаван од стране бројних сила, као што су економски интерес, англоамеричко пријатељство, британска пропаганда, откривање немачких завера у
Америци, надахњујући замах елоквенције председника Вилсона, амерички ко-
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Слика 1 The Washington Herald (Washington, D.C.), 7. 4. 1917, насловна страница
новина (детаљ) штампаних дан након уласка САД у рат

је већ 13. априла 1917. потписао указ којим је оформљен Одбор за јавно информисање (The Committee on Public Information), познатији
као Крилов одбор (Creel Committee), колоквијално називан по Џорџу
Крилу (George Creel), шефу овог одбора.6 У складу са новом формом
рата – тоталним ратом, који је подразумевао учешће цивила у ратним
напорима, „морал је препознат као важан војни фактор, а пропаганда
се полако појавила као основни инструмент контроле јавног мнења и
важно оружје у националном арсеналу“.7
Слично Великој Британији или Француској, да не напомињемо Кајзерову Немачку, где је војска већ прожимала све поре живота током
рата, тако је и у САД „рат искушавао владу да трага за привременим
начинима ограничавања опозиционих потенцијала медија. Закон о
побуни из 1917. и злогласни Закон о шпијунажи из 1918. омогућили су
Вудроу Вилсону да пошаље у затвор свакога ко критикује ратне напоре;
Врховни суд је подржао ратна ограничења слободе говора и штампе“.8
Међутим, иако је поседовао моћ принуде или цензуре, Крилов одбор је „преферирао да се дође до неформалних договора са штампом“.9

6

7

8
9

мплекс Великог брата, наде у стварање бољег света итд.“ (J. R. Mock and C. Larson,
Words that Won the War, Princeton, NJ, 1939, 9)
Осим њега, чланови одбора били су ex oﬃcio и државни секретар Р. Ленсинг,
секретар за морнарицу Џ. Денијелс и ратни секретар Њ. Д. Бејкер. „Крил је окупио
сјајну и талентовану групу новинара, академика, новинских агената, уредника, уметника, као и других манипулатора симболима јавног мнења какву Америка до тада
није видела окупљену за овакву једну потребу.“ (J. R. Mock and C. Larson, Words that
Won the War, 4)
D. Welch, „Introduction: Propaganda in Historical Perspective“, in: Propaganda and
Mass Persuasion. A Historical Encyclopedia, 1500 to The Present, eds. N. J. Cull, D. Culbert et D. Welch, Santa Barbara, CA, 2003, xvi–xvii.
D. Culbert, „United States“, in: Propaganda and Mass Persuasion. A Historical Encyclopedia,
1500 to The Present, eds. N. J. Cull, D. Culbert et D. Welch, Santa Barbara, CA, 2003, 410.
S. Badsey, „Propaganda: Media in War Politics“, in: 1914–1918-online. International Ency-
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Ипак, према једној студији из међуратног периода, „сваки новински
чланак ратних вести који су видели у обласном недељнику, у магазинима, или повремено покупили у градском дневнику у продавници не само да је био званично одобрена информација, већ потпуно
исти са оним који су милиони суграђана добијали у истом тренутку.
Свака ратна прича била је цензурисана негде између линије извора,
у пролазу, или у новинским канцеларијама у складу са добровољним
правилима која је издавао поменути CPI. Иста машина за копирање
снабдевала је већину вашингтонских вести, а иста цензура телеграфа
је прегледала све новинске чланке из иностранства“.10

П

,

У раду је разматрана америчка штампа која је доступна на веб-сајту
Конгресне библиотеке САД (Library of Congress), прецизније – изабрана дигитализована грађа која је доступна у оквиру секције Chronicling
America (Historical Newspapers) на веб-адреси: http://chroniclingamerica.
loc.gov/ . Овај сегмент веб-сајта Конгресне библиотеке нуди несметан
„приступ информацијама о историјским новинама и одабраним дигитализованим новинским страницама“11 које су настале у оквиру „Националног програма дигиталних новина“ (The National Digital Newspaper
Program или NDNP). Овај програм је резултат партнерства између Националне задужбине за хуманистичке науке (National Endowment for
the Humanities или NEH) и Конгресне библиотеке. Програм представља дугорочан план ових установа да се на интернету развије претражива база података америчких новина са дескриптивним информацијама и одабраним дигитализованим историјским страницама.12 Сходно
томе, овај рад се заснива на тренутно доступним и претраживим страницама историјских новина штампаних у САД, и као такав не може да
понуди апсолутни преглед спомињања Смедерева и, посредно, Србије
у америчким новинама, а закључке које доноси заснива на бази података која је била доступна током истраживања и писања рада.

clopedia of the First World War, eds. U. Daniel et al., Berlin, 2014, http://encyclopedia.19141918-online.net/article/propaganda_media_in_war_politics/2014-10-08, посећено 9. 9. 2015.
10 J. R. Mock and C. Larson, Words that Won the War, 7.
11 URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/about/, посећено 9. 9. 2015.
12 Исто.
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Тренутно доступна база дигитализованих новинских страница13 садржи укупно 10.049.276 веб-страница и покрива временски распон од
1836. до 1922. године. Сходно теми овог рада, у бази смо претраживали
новинске странице омеђене временским периодом од 1914. до 1918, а за
који је укупно доступно 1.363.093 новинских страница. Резултати претраге зависе од термина упита, и зато је веома важно разумети како
специфичности оновременог језика, тако и важност прецизног уписивања жељеног термина за претрагу. Ово истичемо као важан предуслов за успешан рад на претраживању дигитализованих база овакве
или сличне грађе. Конкретно, назив Смедерева се у оновременој терминологији у највећем броју случајева среће као топоним Семендрија
(Semendria), док се Србија (Serbia) у време Првог светског рата још увек
не ретко среће као Servia.14
Од укупног броја тренутно доступних новинских страница које се односе на период 1914–1918 (1.363.093 веб-страница), а које би могле бити
узете у разматрање теме којом се бавимо у овом раду, у највећем броју се
помиње „Serbia”, док се најмањи број веб-страница односи на термин упита „Smederevo”. Како бисмо боље разумели проблематику претраге ове
базе, дајемо упоредну табелу са резултатима претраге за период 1914–1918:
13 Подаци се односе на упите обављене на веб-сајту до 4. 11. 2015. Ово напомињемо јер се
база података и даље свакодневно допуњује и мења, а број страница динамично расте.
14 Тек када је Уједињено Краљевство и званично објавило рат Аустроугарској 12. августа
1914, тачније у недељама након ове објаве, долази до промене у навођењу назива Краљевине Србије у оновременој британској штампи и креирања другачије представе Србије
у британском јавном мнењу: „... до августа Британци су одлучили да изоставе раније
писање имена државе Србије (Serbia) са словом „v“ (Servia). Сад је постало неприкладно
да њихова мала савезница носи име које подсећа на ропство“. (S. G. Markovich, „British
Perceptions of the Balkans until 1918”, in: Problems of Identities in The Balkans, eds. S. G.
Markovich, E. B. Weaver and V. Pavlovic, Belgrade, 2006, 124) Очекивано, овакав тренд
имао је свој ехо преко океана, тачније у сродном англосаксонском говорном подручју
у САД, између којих су постојале снажне културне и политичке везе. Најбољи показатељ ове промене долази нам из саме базе дигитализоване грађе новинских страница
на веб-сајту Конгресне библиотеке: у периоду од 1836, откада су доступне новине за
претраживање, па до 1914, када је почео Први светски рат, термин „Servia“ у претрагама
даје чак 49.693 различитих новинских страница, док за исти период термин „Serbia“
даје само 984 резултата. Промена је више него евидентна са избијањем Првог светског рата, јер у периоду од 1914. до 1918. термин „Servia“ за Србију је више него двоструко мање у употреби од термина „Serbia”. Међутим, уколико анализирамо ову појаву по
ратним годинама, видећемо да је термин „Servia“ био у употреби у америчкој штампи
све до краја рата, иако је више него приметан тренд промене у именовању Србије већ
након завршетка прве ратне године. Наиме, од укупног броја појављивања термина „Servia“ током читавог трајања рата (11.424), далеко највише се појављује 1914. (6.605), да би
се заступљеност овог назива током наредних ратних година драстично смањивала. Са
друге стране, те исте ратне 1914. термин „Serbia” се појављује само 77 пута, а већ наредне
1915. чак 11.525 пута, што довољно говори у прилог анализе историчара С. Марковића,
која се потврдила и када је америчка штампа у питању.
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Термин
претраге

Укупан број дигитализованих
новинских страница
по термину претраге

Број дигитализованих
насловних страница новина
по термину претраге

Serbia

29.724

7.917

Servia

11.424

2.986

Semendria

367

169

Smederevo

26

12

Без намере да преувеличавамо значај једног за Србију важног пограничног трговачког града са богатом историјом, какво је Смедерево
било, оно је у европским, а још више у светским оквирима било само
једно мало место на споредном ратишту до тада највећег светског сукоба какав је Први светски рат био. Па ипак, само квантитативна анализа доступног дигитализованог материјала указује да се сваки други
помен Смедерева (Семендрије) односи на вести објављене на насловним страницама америчких новина, што ипак говори о значају Смедерева у вестима из Србије које су штампане у америчким новинама.
Имајући у виду значај штампе у време Првог светског рата, било какво озбиљније разматрање историје Смедерева током трајања Великог
рата мора да укључи студије како домаће, тако и стране штампе у којој
се помињу Смедерево, догађаји, процеси и значајније личности везани
за овај српски град. Сабирањем ове големе архивске грађе у виду дигитализованих новинских страница доступних онлајн, те њиховом темељном анализом заснованом на критичком ишчитавању текстова можемо
да дамо допринос изучавању историје Смедерева и околине током Првог
светског рата. Јер, архивска грађа домаће провенијенције није довољна за
потпуно сагледавање ове теме. У том смислу анализа стране штампе нам
може помоћи не само у попуњавању празнина и недоследности у историографској литератури већ и у отварању нових путева проучавања.15
Оно што је, међутим, неопходно приликом рада са оваквом грађом
јесу критичко сагледавање како језика оновремене штампе, тако и чињеница у новинским текстовима, од којих су многе погрешно презентоване, друге недоречене, искривљене, па чак и намерно фалсифико15 О Смедереву током Првог светског рата у страној штампи досада је објављен један
рад: М. Лазић, „Тамо далеко. Смедерево у новинским чланцима аустралијске и
новозеландске штампе током прве ратне године (1914) у Великом рату“, Mons Aureus,
часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, бр. 45, Смедерево, 2014,
69-77, а колико је то тема захтевала, страна штампа је делимично анализирана и у
публикацији: М. Лазић и М. Стефановић, Смедерево у Великом рату, Смедерево, 2014.

142

СМЕДЕРЕВО У АМЕРИЧКОЈ ШТАМПИ ТОКОМ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ване, а остале превише у духу интереса само једне зараћене стране.
Разумевајући ове предуслове проучавања теме којом се бавимо у овом
раду, која је само номинално из домена историје журналистике и друштвене историје медија,16 можемо да наставимо са склапањем мозаика
ратне слике Смедерева и околине у време Првог светског рата.
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Уочи избијања рата између Аустроугарске и Србије, када се још
увек нису наслућивали величина и нове форме будућег сукоба, а нарочито не преко океана у САД, вести о кризи у Европи стизале су редовно, и код већине америчких листова објављиване су на насловним
страницама. Прве вести у америчкој штампи које стављају Смедерево у
контекст све извеснијег рата појављују се у издању угледног листа The
Washington Times (Вашингтон тајмс) од 24. јула 1914. У чланку по свему судећи добро обавештеног дописника из Берлина разматрају се могућности где би у Србији могле да започну борбене операције. Веома
проницљиво наводи се да би Смедерево, „некадашња тврђава велике
снаге... и као крај бочне пружне линије“, могло бити искоришћено као
„почетна тачка маневара који би одсекли Београд од остатка Србије“.17
16 Термин заснован на истоименом називу књиге: A. Brigs i P. Berk, Društvena istorija
medija, Beograd, 2006.
17 Анон., „SERVIA MAY PLOUNGE ALL EUROPE INTO WAR'', The Washington
Times (Washington, D.C.), 24. 7. 1914. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/
sn84026749/1914-07-24/ed-1/seq-6/#date1=1914&sort=date&date2=1918&words=Seme
ndria&searchType=basic&sequence=0&index=1&state=&rows=20&proxtext=Semendri
a&y=16&x=7&dateFilterType=yearRange&page=1, посећено 18. 9. 2015. У даљем тексту нећемо наводити извор за новинске текстове америчких новина које анализирамо у тексту, јер се оне налазе на већ наведеној веб-страници на веб-адреси
http://chroniclingamerica.loc.gov/. Не знамо да ли је аутор овакво разматрање
заснивао на закључцима студије аустроугарске ратне школе из маја 1913, према којима би евентуални напад на Србију преко Дунава, из правца Београда и источније од Смедерева резултирао најбржим успехом. Према овом плану, који су многи
годину дана касније заговарали, а међу њима и Алфред Краус (Alfred Krauss), бивши командант поменуте ратне школе, препад на Смедерево отворио би комуникацијски правац Моравском долином до Ниша и прекинуо српске линије снабдевања (H. Strachan, The First World War. Volume I: To Arms, New York, NY, 2001, 338).
Међутим, као што је општепознато, командант аустроугарске офанзиве на Србију
Оскар Поћорек одлучио се за напад на Србију из правца северозапада, тачније из
Босне и Срема. Додајмо и то да је руска објава рата Аустроугарској 4. августа 1914.
пореметила Поћорекове планове да аустроугарска 2. армија, која иначе није била
под његовом директном командом, из правца Срема и Баната врши демонстра-
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Читајући насловне странице штампе неколико наредних дана, осећа се велика тензија око исхода дипломатских притисака на Србију и
анализирају одговори српске владе. Вредне помена свакако су новинске странице од 27. јула 1914, према којима су се у непосредној околини
Смедерева 26. јула догодили први ратни сукоби између српске и аустроугарске војске.18 Тако The Washington Herald (Вашингтон хералд)
на основу „специјалног телеграфа“ из Лондона на насловној страници
доноси вест према којој је „српска артиљерија пуцала на аустријски
ратни брод на Дунаву близу Смедерева. Брод је узвратио ватру. Ово
је први сукоб непријатељских нација“.19 У сличном тону на насловним
страницама штампаним истог дана, а на основу исте агенцијске вести дописника The Associated Press (Асошиејтед прес) из Беча или преко Лондона, пишу и њујоршки The Sun (Сан),20 The Arizona Republican
(Аризона рипабликен) из Финикса,21 Norwich Bulletin (Норич булетин)22
из државе Конектикат и др.23 Сва четири листа се позивају на „гласине
тивне нападе преко Саве и Дунава. Наиме, она је убрзо морала бити пребачена
на руски фронт у Галицију (Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба,
Хрвата и Словенаца, даље само скраћено ВРС, књига I, Београд, 1924, 21).
18 Тог дана у Беч су стигли фабриковани извештаји из команде 4. армијске групе у
Будимпешти, која чак није била надлежна за реон на који се извештај односи, а
према којима је дошло до чарки између српске војске из околине Смедерева и припадника аустроугарске 7. пешадијске дивизије у околини Темеш-Кубина (Ковина),
а који су наводно изазвали српски војници. Овај извештај биће чак искоришћен
у првој верзији објаве рата Србији као један од разлога за покретање рата, коју је
гроф Бертхолд дао цару Францу Јозефу на потписивање. Међутим, како су новије
историјске студије показале, према оригиналном извештају из команде 7. корпуса
у Темишвару, који је био надлежан за овај реон, у питању су биле само мање чарке,
највероватније пушкарања без жртава на Дунаву код Смедерева. Ове чарке су намерно преувеличаване и вешто коришћене као добар изговор за затварање врата
преговорима и покретање рата, који је сада могао да се карактерише као одбрамбени, и да се тако мобилише јавно мнење Двојне монархије, а придобије инострано (M. Rauchensteiner, The First World War and the End of the Habsburg Monarchy,
1914–1918,Wien, 2014, 127–128, измењено и допуњено издање на енглеском, прво
издање на немачком је из 1993). У ВРС забележено је само да током ноћи 25/26. 7.
„аустроугарска погранична стража изазива пушчану чарку на Дунаву и Сави, на коју
са наше стране није одговарано.“ (ВРС, књига I, Београд, 1924, 13)
19 Анон., „AUSTRIA OPENS WAR ON SERVIA WITHOUT FORMAL DECLARATION“,
The Washington Herald (Washington, D.C.), 27. 7. 1914.
20 Анон., „REPORT OF CLASH WITH SERVIANS NEAR CAPITAL”, The Sun (New York,
NY), 27. 7. 1914.
21 Анон., „AUSTRIA HANDS PASSPORTS TO SERVIAN MINISTER JOVANOVICH”, The
Arizona Republican (Phoenix, AZ), 27. 7. 1914.
22 Анон., „Rumour of Encounter Already”, Norwich Bulletin (Norwich, CT), 27. 7. 1914.
23 Evening-Times Republican (Marshalltown, IO) и Evening Star (Washington, D.C.). Овде смо
навели само новине у којима се ове вести помињу на насловним страницама. Поред
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Слика 2
Анон.,
„AUSTRIA
OPENS WAR ON
SERVIA
WITHOUT
FORMAL
DECLARATION“,
The Washington
Herald
(Washington,
D.C.), 27. 7. 1914,
део насловне
странице

из Земуна“ о наводним догађајима. Важно је напоменути да оновремена
српска штампа истог дана доноси кратку вест насловљену са „Чарке“,
према којој је „... у току претпрошле и прошле ноћи дошло на Сави и
Дунаву до малих чарки, које су изазвали аустро-угарски војници...“.24
Како уочи званичне објаве рата, тако и убрзо након избијања првих сукоба, долази до умножавања вести из овог дела Европе и Србије. Ово је сасвим разумљиво уколико узмемо у обзир чињеницу да се
на основу новинских наслова закључује да су оновремени уредници
и новинари наслућивали озбиљније импликације наизглед локалног
сукоба Србије и Аустроугарске.
Током прве ратне године највећи број чланака у којима се помиње
Смедерево штампан је од 27. јула до 15. августа 1914.25 У тим вестима
различитог квантитета и квалитета Смедерево се помиње у најразличитијим новинама из бројних савезних држава (Њујорк, Конектикат,
Охајо, Аризона, Ајова, Вашингтон, Ајдахо, Канзас, Хаваји, Тексас...),
наведених, ови догађаји се помињу и у још неколико листова на споредним страницама.
Одјек ове исте вести појављивао се у америчким дневницима и наредних дана, тачније
28. 7. у: New York Tribune (New York, NY), Webster City Freeman (Webster City, IО) и др.
24 Анон. „Лом у Аустрији“, Политика (Београд), 14/27. 7. 1914. И даље у тексту приликом навођења српске штампе први број у датуму се односи на стари, а број након
косе црте на на нови календар. Службени дневник српске државе Српске новине
тог дана није ни излазио, јер је према одлуци Министарства просвете Државна
штампарија премештена у Ниш, па је након 13/26. 7. 1914. први следећи број ових
новина изашао тек 26. 7. / 8. 8. 1914.
25 Поређења ради, на потпуно другој страни света, али у истом говорном подручју и
сличном журналистичком миљеу, у Аустралији, од укупно 78 чланака у којима се
помиње Смедерево у првој ратној години (1914) чак 75 се односи на избијање кризе
и прве ратне операције између Аустроугарске и Србије на Дунаву код Смедерева
(М. Лазић, „Тамо далеко. Смедерево у новинским чланцима аустралијске и новозеландске штампе...“, 70).
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од оних етаблираних и са великим тиражом (The Washington Times,
The Washington Herald, The Sun, Omaha Daily Bee…), до локалних из
америчке провинције. Стилски гледано, то су кратке вести, писане
лапидарно, вероватно из жеље да новопридошле вести што пре нађу
своје место на страницама новина у припреми.
Услед оновременог успона штампе, али и каснијег увођења организоване цензуре и усавршавања телеграфа, „златно доба“ ратног
извештавања већ је прошло. У САД је оно свој зенит имало између
Америчког грађанског рата (1861–1865) и Првог светског рата (1914–
1918).26 Тадашње ратне вести биле су у потпуној супротности са дотадашњим литерарним склоностима ратних извештаја из 19. века. Телеграф је још једном потврдио чувену Маклуанову мисао да је медиј
порука27 и да човек прво ствара технологију, а потом она мења њега.
Тако је телеграф инаугурисао нову форму ратног извештавања. Нова
технологија у експанзији „инспирисала је дописнике да пишу много
концизније о чињеницама ко, како, где, када и зашто, чак иако су
наставили да драматизују рат“.28
Историографска анализа ових чланака доводи нас до закључка да
велики број вести не одговара истини, да су последица како намерне пропаганде која је долазила од дописника новинских агенција из
Европе или аустроугарске штампе,29 тако и непознавања прилика у
Европи, тачније Србији. Због тога, важно је истаћи да је неопходна
детаљнија анализа вести како би се разлучило шта је вест која је верно преносила стварне догађаје, а шта новинарско преувеличавање,
па чак и измишљање догађаја.30 Вести су стизале великом брзином
26 M. Mortensen, „War”, in: The Handbook of Communication History, eds. P. Simonson
et al., New York, NY, 2013, 334.
27 M. Makluan, Poznavanje opštila – čovekovih produžetaka, Beograd, 1971.
28 M. Mortensen, „War”, 334.
29 Увиђајући да је са избијањем стварног рата покренут још један, потпуно другачији – пропагандни рат, Политика пише о томе како новине у Бечу и Будимпешти
перфидно шире безочне лажи о наводном слому одбране Београда, паници,
па и о његовом заузећу од стране аустроугарске војске (Анон., „Београда нема!“,
Политика (Београд), 15/28. 7. 1914).
30 Већ поменути The Sun од 27. јула на насловној страници доноси вест насловљену са
„ГЛАСИНЕ О АУСТРИЈСКОЈ ВОЈСЦИ У БЕОГРАДУ“ (Анон., „RUMOURS AUSTRIAN ARMY IN BELGRADE”, The Sun (New York, NY), 27. 7. 1914). Сличне вести доноси
још један лист: „Главни српски град окупиран без отпора, напуштен од стране
Срба.“ Исти лист у наставку ове вести пише: „Смедеревска битка означава први
покушај Аустријанаца у инвазији на српске територије...“ (Анон., „Occupy Servian
Capital Without Resistance, It Left by Servians”, The Daily Capital Journal (Salem, OR),
30. 7. 1914). Овом низу листова који су дезинформисали америчку јавност додајмо
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из различитих извора,31 сустизале једна другу, мешале се са гласинама, лошом интерпретацијом или чак лошом намером уредника, па је
тако долазило до великог размимоилажења или потпуне супротности у извештавању јавности о истом догађају.32
Кулминација забринутости коју ишчитавамо у новинским насловима била је 30. јула и 1. августа, када се очекивао даљи расплет догађаја
у замршеној европској дипломатској шаховској игри. У међувремену
америчке новине настављају да јављају о жестоким сукобима „Аустријанаца“ и Срба на Дунаву и Дрини. Вашингтон тајмс пише да је битка
код Смедерева започела 29. јула и да се несмањеном жестином наставила и наредног дана, а да ће „губици код Смедерева достићи неколико
стотина“.33 О истом догађају у сличном маниру пишу и новине са друге,
пацифичке обале у Сијетлу, такође о стотинама мртвих код Смедерева
и додајући: „како је речено, Срби су пружили очајнички отпор“.34 Дакле, о
истом догађају налазимо контрадикторне информације, према којима
једни пишу о српској победи код Смедерева, извојеваној уз тешке напоре и велике губитке, а други о млакој и неодлучној одбрани дунавске
обале и брзом повлачењу на брежуљке иза Смедерева.
Издвојићемо и писање новина из Канзаса које прве ову битку експлицитно називају Смедеревска битка (Battle of Smederevo) и уз вест
објављују фотографију Смедеревске тврђаве на насловној страници.35
Исти колаж фотографија из Србије, на којој је и Смедеревска тврђава,
са готово идентичним текстом објављује The Pensacola Journal (Пенсакола журнал) са Флориде два дана касније, уз напомену да је на слици
„Старо турско утврђење у Семендрији, где су Срби испалили прве хице
на Аустријанце, док је њихов транспорт пролазио Дунавом“.36
и тексашке новине које доносе вест, позивајући се на угледну агенцију Асошиејтед
Прес и њиховог дописника из Ниша од 30. јула, о томе како су „Срби држали своје
положаје до ноћи, а онда су се повукли иза Смедерева. Губици су тешки на обе
стране“ (Анон., „Artillery Duel Today”, The Bryan Daily Eagle (Bryan, TX), 30. 7. 1914).
31 Као извори наводе се агенцијске вести Асошиејтед преса из Беча, затим извори из
Лондона, Рима, па и из Ниша „преко Солуна“.
32 Супротно горе поменутим чланцима, у њујоршким новинама The Evening World
(Ивнинг ворлд) пише се о победи српског оружја у артиљеријском дуелу код Смедерева
(Анон., „AUSTRIAN ARMY DRIVEN BACK”, The Evening World (New York, NY), 30. 7. 1914).
33 Анон., „Austrians and Serbians in Three Engagements”, The Washington Times
(Washington, D.C.), 30. 7. 1914.
34 Анон., „Servians Win Wictory”, The Seattle Star (Seattle, WA), 30. 7. 1914.
35 Анон., „Battle Fought at Semendria with Heavy Casualties”, The Topeka State Journal
(Topeka, KA), 30. 7. 1914.
36 Анон., „Scene of Fighting Along Historic Danube; Capital of the Serbs and Palace at
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Међутим, у контексту почетка
ратних операција, било би претенциозно говорити о некаквој „Смедеревској бици“. Наиме, пре би се
могло говорити о спорадичним сукобима у виду пушкарања или континуираног бомбардовања Смедерева и околине мањег интензитета
са аустроугарске стране Дунава.37
Хронолошка анализа новинских
чланака из прве године рата указује да је највећи број њих објављен
Слика 3 Анон., „Austrians and
између 30. јула и 1. августа 1914, даSerbians in Three Engagements”,
кле, када је балкански сукоб још
The Washington Times (Washington,
увек био тумачен кроз призму „ло- D.C.), 30. 7. 1914, део насловне странице
калног“ или „регионалног“, са ишчекивањем ескалације у „европски“. Смедерево се након неколико дана,
од 4. до 8. августа поново често помиње у контексту наводног великог
пораза Аустријанаца „близу Смедерева... неколико миља унутар српске
границе“.38 Наводно, „аустријски пешадинци, уз подршку артиљерије су
напредовали у Србији... али су били одбијени, остављајући много мртвих и рањених на бојишту“.39 У овим текстовима се истиче пораз велике
Belgrade“, The Pensacola Journal (Pensacola, FL), 1. 8. 1914.
37 У првој књизи ВРС, која са војноисторијског аспекта свакако представља најдетаљнију анализу Србије у Првом светском рату, нема ни помена о бомбардовању Смедерева, нити о неким сукобима на овом делу фронта, а камоли о некаквој
бици већих размера. Међутим, тадашњи становник Смедерева Милан Јовановић
Стојимировић, иако то чини доста касније, у својим сећањима преточеним у
рукопис бележи како је „... Смедерево тога лета било бомбардовано бар једном
сваке недеље, увек у један одређени недељни дан...“ (М. Јовановић Стојимировић,
„Митровданска битка код Смедерева и друге успомене из 1914. године“, необјављен
рукопис, у: Г. Ранковић, Митровданска победа код Смедерева 1914. г. – сведочења,
Смедерево, 2003, стр. 97). У оновременој српској штампи помени о бомбардовању
Смедерева јављају се у листу Политика тек 25. 7. / 7. 8. 1914. (Анон. „НАПАД
НА СМЕДЕРЕВО“), као и у Српским новинама од 1/14. 8. 1914. (Анон. „Извештај
Пресбироа. Крагујевац 31. јула“). Овде треба истаћи да Српске новине нису излазиле
у периоду од 13/26.7. до 26. 7. / 8. 8. 1914, а Политика од 15/28. 7. до 4. 8. 1914, па за
евентуалне димензије сукоба током овог периода немамо извора у оновременој
српској штампи.
38 Анон., Honolulu star-bulletin. (Honolulu, HА), 4. 8. 1914.
39 Анон., Rock Island Argus. (Rock Island, IL.), 4. 8. 1914. Ову вест, са готово идентичним садржајем, тих дана штампале су и бројне друге новине широм САД, попут:
The Evening Star, The Washington Herald, The Sun, The Washington Times…
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„аустријске војске“ од „неколико
пукова“, која је бројала и до 10.000
војника и имала подршку речне
флотиле. Све новине позивају се на
вест из Ниша коју је пренео француски Le Matin (Ле матен). Међутим, оновремени српски извори,
као ни каснија релевантна литература, не помињу сукобе овако великих размера близу Смедерева.40
Сви ови чланци са почетка сукоба Аустроугарске и Србије, стилски
4. The Pensacola Journal
гледано, кратки су текстови, писа- (Pensacola,Слика
FL), 1. 8. 1914, детаљ насловне
ни на брзину и са доста грешака странице са фотографијом Смедеревске
тврђаве у горњем десном углу
приликом навођења топонима, без
удубљавања у детаљније анализе, и
неретко са бомбастичним насловима. Већ смо истакли да је било много
драматизације, претеривања, искривљивања чињеница са терена, али
уочава се и мали број чланака који су прилично верно преносили вести
из области захваћене ратом. О њиховом значају говори и то да су махом
имали свој простор на насловним страницама. Квантитативна анализа
нам показује да се највећи број текстова у којима се помиње Смедерево у
првој ратној години (1914.) односи на чарке уочи избијања рата и на прве
сукобе непосредно након формалног проглашења рата.
С
9.

(М

С

)

1914.

О овом боју који је историографија неправедно запоставила, вероватно услед истовремених драматичних догађаја на бојиштима у
40 У књизи ВРС књига I, Београд, 1924, у уводним деловима, где се анализира стање
уочи почетка већих сукоба, истиче се само да су снаге аустроугарске 2. армије имале задатак да 10. августа изврше демонстративни прелаз на потезу Панчево–Ковин,
како би одвукле пажњу српске војске (стр. 24). Даље, само се кратко напомиње да је
уочи прве аустроугарске офанзиве део фронта у Банату држао 7. корпус (стр. 31), као
и да је тај корпус „вероватно ојачан ландверским јединицама и једном коњичком
дивизијом, чија се главна снага налазила на линији Ковин–Базјаш.“ (стр. 36) Дакле,
не помиње се никакав значајнији сукоб, а извесно је очекивати да би српски извори
забележили сукобе код Смедерева у којима је учествовала аустроугарска војска
снаге, како су америчке новине писале, „два пука или 10.000 војника“.
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северозападној и западној Србији, тек у претходних петнаестак година писани су озбиљнији чланци и студије.41 Што се тиче оновременe
српске штампе, издвајамо нарочито Политику, која је о овом боју
писала како непосредно након његовог завршетка,42 тако и неколико
дана након ове велике победе.43 Стога је разумљиво што се ни америчка штампа није много бавила овим бојем.
Забележила су га само четири америчка листа: University Missourian
(Јуниверзити мисуриан), The Star-independent (Стар-индипендент),
већ помињани вашингтонски The Evening Star, али и лист на немачком Tägliches Cincinnatier Volksblatt (Таглишес синсинатир фолксблат). Од поменутих новина, једино је овај последњи, лист бројне
немачке заједнице у Охају, на насловној страници дао само штуру
кратку вест о поразу Аустријанаца код Смедерева.44 Нешто детаљнији је пенсилванијски лист The Star-independent из Херисбурга, који
се позива на депешу из Ниша упућену агенцији Хавас у Паризу. Ова
вест се готово у потпуности ослања на оновремене официјелне извештаје српске Врховне команде према којима су јединице српске војске из Вардарске области (Vardar Region) брзом и одлучном акцијом
одбациле два батаљона аустроугарске војске преко Дунава, заробивши при томе око 2.000 војника, међу којима два пуковника и велики број нижих официра, као и много наоружања и опреме, између

41 Неки су из домена публиковања извора у виду оновремене штампе или касније
мемоарске грађе (Г. Ранковић, Митровданска победа код Смедерева 1914. године
– сведочења, Смедерево, 2003), други из домена војне историје (С. Штерић, Смедеревски бој 1914. године, Смедерево, 2010), а најновији из историје штампе (М.
Лазић, „Тамо далеко. Смедерево у новинским чланцима аустралијске и новозеландске штампе..., Смедерево, 2014) и историографије и музеологије (М. Лазић и
М. Стефановић, Смедерево у Великом рату, Смедерево, 2014).
42 Извештај Врховне команде, „Аустриски пораз код Смедерева“, Политика (Београд), 29. 10. / 11. 11. 1914. Истог дана је и у Српским новинама штампан краћи текст
о овој победи: „Извештај Пресбироа“, Српске новине (Ниш), 29. 10 / 11. 11. 1914.
43 М. Миленовић, „Бој на Смедереву“, Политика (Београд), 1. 11. / 14. 11. 1914; Извештаји
Врховне команде, „Наш плен“, Политика (Београд), 8. 11. / 21. 11. 1914.
44 Ове новине су биле најутицајније међу бројном немачком исељеничком заједницом. Штампане су у великом тиражу од преко 100.000 примерака, на готици.
Овај лист је, као и осталих двестотинак новина на немачком језику, колико их је
у време Првог светског рата било широм Америке, био на удару америчке јавности и државних установа нарочито након објаве рата САД Немачкој. Поред наведеног, Смедерево се касније помиње и на страницама других америчких листова штампаних на немачком језику, попут Osage County Volksblatt (Осиџ каунти
фолксблат) из државе Мисури.
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осталог два митраљеза.45 Сличну вест, али са снажнијим насловом
и нешто дужим текстом доноси The Evening Star. Иако је штампана
на 14. страници, она је упечатљива како због наслова, тако и дужине
прилога о овом боју. Вредно помена је да је у наслову ове вести погрешно наведен назив Смедерева као Szderevo.46
Новински наслови штампе у САД који се односе на Смедерево
1914. завршавају се извештајима из Ниша о великом броју избеглица, нарочито из пограничних градова Шапца, Београда и Смедерева,
које су пред налетом рата пребегле у претрпани Ниш са „целокупном
овоземаљском имовином коју су могли да понесу“.47

З
Након победоносног завршетка ратних операција у рејону Колубаре и уласка српске војске у ослобођени Београд, наступио је период
релативног затишја. Аустроугарски покушаји да у неколико узастопних офанзива одлучно поразе српску војску завршили су се потпуним
неуспехом. Са офанзивног прешло се на неку врсту позиционог рата, у
оквиру којег је аустроугарска војска одржавала ратну тензију повременим артиљеријским дуелима са српским батеријама. Осим тога, српска
војска, али и цивилно становништво, имали су да се изборе са опаким
епидемијама тифуса, несташицом хране, као и да се припреме за све
извеснију нову офанзиву, која је уследила тек на јесен, у октобру 1915.
Од децембра 1914. до септембра 1915. вести о Смедереву се не појављују тако често у америчкој штампи, као што ће то бити случај уочи
и нарочито за време велике здружене офанзиве немачких, аустроугарских и бугарских снага предвођених немачким фелдмаршалом
Аугустом фон Макензеном. Па ипак, спорадично на странице новинских листова стижу вести о разним темама. Нарочито је занимљива
и вредна помена вест о наводној експлозији муниције и експлозива у
депоима смештеним у Смедеревској тврђави, а која се догодила услед
45 Анон., „AUSTRIANS ATTACK WITH FRESH TROOPS IN SERVIA”, The Starindependent (Harrisburg, PA), 12. 11. 1914.
46 Анон., „FOE ANNIHILATED, SERVIANS REPORT”, Evening star (Washington, D.C.),
12. 11. 1914.
47 Анон., „POPULLATION OF NISH IS SWELLED”, The Chickasha daily expres (Chickasha,
Indian Territory, OK), 17. 12. 1914. Исту вест доноси Анон., „They Sleep in Relays”, University Missourian (Columbia, MO), 18. 12. 1914.
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аустроугарског бомбардовања српских положаја у њој.48 Наиме, више
листова од 15. фебруара 1915 – поменимо три од укупно дванаест који
су се бавили овом темом: The Ogden Standard (Огден стандард),49 The
Evening Star,50 Richmond Times-dispatch (Ричмонд тајмс диспеч)51 – позива се на телеграф из Берлина од 14. фебруара 1915. упућен Прекоморској
новинској агенцији (Over Seas News Agency) преко Сејвила (Sayville) у Њујорку. Поменуте новине преносе скоро на идентичан начин ту вест у
којој, између осталог, пише: „... према италијанским новинама, српска
тврђава Семендрија је разнета услед експлозије барута у њеним магацинима након што је гранатирана од аустроугарске артиљерије“. Ове вести
ишле су трагом вести из италијанске штампе из Рима од 13. фебруара, а
на коју су се позивале и неке мање значајне новине из Аустроугарске.52
До појаве првих вести о припремама за поменуту офанзиву, Смедерево се помиње само неколико пута. Вредан помена је чланак из далеке
америчке провинције у Северној Дакоти, из новина Grand Forks Daily
Herald (Гренд Форкс дејли хералд), у којем се аутор бави двема наводно
добро чуваним тајнама са српског фронта које „Аустрија чува од свог
народа“.53 Ове две „тајне“ односе са на присуство маринских топова великог калибра који су у оквиру Британске војно-поморске мисије донети у Србију да бране српске обале Дунава и Саве од аустроугарских
монитора,54 као и успешно дејство француских аероплана у дуелима са
непријатељским ескадрилама у околини Смедерева. Према овој вести,
„... штаб ове мистериозне Стране Легије (мисли се на француске аероплане, оп. аут.) је у Семендрији. Тамо су топови састављени (мисли
48 У српским изворима нема помена овог догађаја. У ВРС се за наведени период
напомиње само да је у периоду од 15. до 19. фебруара 1915. вођена „нешто јача
артилериска борба преко Саве и Дунава код Београда. У тој борби узео је учешћа
и један непријатељски монитор... наша артилерија убрзо је ућуткала непријатељске батерије...“: ВРС, књига VIII, Београд, 1926, 66–67.
49 Анон., „ALBANIANS ARE NOW IN SERBIA”, The Ogden Standard (Ogden City, UT), 15. 2. 1915.
50 Анон., „Fortress Reported Blown Up”, Evening Star (Washington, D.C.), 15. 2. 1915.
51 Анон., „EXPLOSION BLOWS UP SERBIAN FORTRESS”, Richmond Times-dispatch (Richmond, VA), 15. 2. 1915.
52 У Аустроугарској ову вест доносе новине мањих тиража, локалног типа, попут
Teplitz-Schönauer Anzeiger од 15. 2. 1915. (Анон., „Explosion des Pulvermagazins
in Semendria?”) са упадљивим знаком упитника у наслову ове кратке вести, или
Mährisch-Schlesische Presse, од 20. 2. 1915. (Анон., „Semendria in die Luft geflogen”).
Извор: URL: http://anno.onb.ac.at/
53 Анон., „AUSTRIAN SECRET KEPT FROM ITS PEOPLE” Grand Forks Daily Herald
(Grand Forks, ND), 1. 7. 1915.
54 Б. Богдановић, „Британска војно-поморска мисија у Србији 1915“, у: П. Симић (ур.),
Историјске свеске, бр. 15 (2015). Андрићград, 2015, стр. 18–23.
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се на поменуте маринске топове
великог калибра, оп. аут.); то је такође место узлета ваздушне флотиле која је изненадила Аустријске авијатичаре пре неки дан...“.55
Аутор овог текста је мистификацијом ових догађаја вероватно хтео
да унесе мало занимљивости, иако
су ово биле познате чињенице. О
Слика 5 Анон.,
ратним дуелима у ваздуху пише и
„EXPLOSION BLOWS UP SERBIAN
FORTRESS”, Richmond
лист The Daily Telegram (Дејли теTimes-dispatch (Richmond, VA),
леграм) преносећи агенцијску вест
15. 2. 1915, део 2. странице
Асошиејтед преса из Париза према којој су српски авијатичари оборили један аустроугарски аероплан
приликом његовог повратка са мисије из Крагујевца.56
Након ових спорадичних вести из Србије, Смедерево се до краја
лета није помињало у америчкој штампи све до септембра 1915, када је
већ била извесна предстојећа велика офанзива, овога пута здружених
снага Централних сила потпомогнутих Бугарском.

М

1915.

Након борбеног затишја у пролеће и лето, права искушења су ишчекивала Србију с јесени 1915. У складу са наредбом немачког цара Вилхелма II, према којој је требало да се „српска војска одлучно порази и
успостави и осигура веза преко Београда и Софије са Цариградом“,57
Немачка преузима иницијативу, а њен генерал Фон Макензен успо55 Врло је извесно да су се ови сукоби између аустроугарских и француских авијатичара
догодили на потезу око Смедерева, о чему нам сведоче и бројни оновремени француски листови (Анон., „La Guerre aerienne”, Le Figaro (Paris), 3. 5. 1915. URL: http://
gallica.bnf.fr ), али истичемо да је штаб ескадриле био у оближњем Пожаревцу, где
је испрва, према наредби команданта Ваздухопловне команде од 18. децембра 1914,
смештен један апарат у оквиру Браничевског аеропланског одељења, а касније је,
наредбом начелника штаба Врховне команде војводе Радомира Путника, од 15. марта 1915. у Пожаревац пренет и штаб Вазудхопловне команде и аеропланске ескадре:
Д. Милорадовић, „Ваздухопловна команда у Пожаревцу 1915“, у: Б. Димитријевић и
Ј. Николић (ур.), Србија и Браничево у Великом рату 1914-1918, Пожаревац, 2014, 193.
56 Анон., „AUSTRIAN AIRSHIPS”, The Daily Telegram (Clarksburg, WV), 10. 6. 1915.
57 П. Опачић, „Борба за Балкан у јесен 1915. године“, Србија 1915. године, Зборник
радова са научног скупа, књига 4, Београд, 1986, 209.
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ставља команду над здруженом армадом која је по њему и названа
Heeresgruppe Mackensen. Логично, немачка команда је добро разумела
да је Моравска долина жила куцавица Србије и да, ако се она запоседне, српска војска неће имати других опција осим да се преда. На
том путу стајало је Смедерево, утврђени град који је упорно одолевао
ударима нападача. Не смемо пренаглашавати значај Смедерева у ратним операцијама 1915, нарочито не у светским оквирима, али оно јесте
имало велики значај, како стратешки, тако и пропагандни.58
Тако се Смедерево нашло у вртлогу велике светске геополитичке
игре, а на овај град се спремала да удари огромна армија. Већ у другој
половини септембра 1915. знало се за овај план, а у америчкој штампи
су се предвиђале евентуалне тачке прелаза и наслућивали обриси будуће офанзиве. Ово су били дани који су ставили Смедерево у фокус
пажње како европских, тако и америчких листова. У контексту предстојеће офанзиве Централних сила Смедерево се, као један од важнијих почетних циљева немачке команде, у америчкој штампи ратне 1915.
помиње више од 160 пута у најразличитијим новинама. Дакле, не без
разлога, новине су извештавале прво о бомбардовању града у склопу
немачке артиљеријске припреме инвазије, затим о освајању града 11.
октобра, а касније и о огорченим борбама јужно од Смедерева.
Прве вести појављују се већ 20. септембра 1915, када неколико америчких листова преноси идентичну вест према којој је „... Немачка
артиљерија напала Србе код Смедерева... Непријатељ је одбачен, а
његове батерије су ућуткане“.59 Придружујући се извештавању о „балканској кризи која расте“, The New York Tribune (Њујорк трибјун) пише
како је „Семендрија, јужно од Београда, гранатирана од Кајзера“.60 Ово
је вредно помена како бисмо боље разумели језик оновремене штампе,
која није била имуна на симпатије или антипатије према зараћеним
странама. У ово време у многим новинама већ се развило или учврстило гледиште према којем су Немци, нарочито немачки цар Вилхелм
II, најдоговорнији за овај сукоб светских размера. Ово гледиште, иако
често поједностављено, имало је одјека у јавном дискурсу, а штампа
58 М. Лазић и М. Стефановић, Смедерево у Великом рату, 25–26.
59 Анон., „GERMAN GUNS SHELL SERBS ON FRONTIER”, East Oregonian (Pendleton,
OR), 20. 9. 1915. Ову вест пренели су и листови The Ogden Standard из Јуте, The
Daily Gate City (Дејли гејт сити) из Ајове, The Evening Star из главног града, па чак
и новине са Хаваја попут Honolulu Star-bulletin (Хонолулу стар булетин).
60 Анон., „German Guns Begin Attack on Serbians; Balkan Crisis Grows”, New-York
tribune (New York, NY), 21. 9. 1915.
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је нарочито давала свој велики
допринос његовом учвршћивању.
Осим персонификовању Немачке
у лику „кајзера“, у насловима америчке штампе Немци и немачка
војска се често пејоративно називају „Тевтонци“ (Teutons), а касније, након укључивања САД у рат на
страни Антанте, још погрдније и
у складу са већ формираним британским називом за немачког непријатеља – „Хуни“ (Huns).61 Овакви називи имали су за циљ да у
јавном мнењу учврсте гледиште
према којем су Немци не само
одговорни за избијање рата већ и
Слика 6 Анон., „German Guns Begin
за нехумане, антицивилизацијске
Attack on Serbians; Balkan Crisis Grows”,
New-York Tribune (New York, NY),
и разарајуће начине вођења рата
21. 9. 1915, део насловне странице
који пре наликују дивљим хордама из далеке прошлости неголи припадницима једне културне и високоцивилизоване нације.
Међутим, упадљиво је да су амерички листови без претходне потврде са терена, писали о већ започетом бомбардовању Србије. Чињенице, међутим, говоре другачије. Наиме, артиљеријска припрема започела је касније, око 5. октобра. У време када амерички листови пишу о
сукобима на Дунаву, немачке снаге још увек су се сабирале и распоређивале у складу са претходно темељно разрађеним планом инвазије.
Са друге стране, у бројним листовима добро се уочавају и анализирају узроци напада на Смедерево, јер оно „... доминира железничком
пругом која води од мађарске границе до привремене престонице у
Нишу“.62 Оно што се у оваквим анализама не спомиње јесте важност
61 Осим тога, амерички листови су овим сукобима давали епски призвук, подижући
рат на истоку на ниво сукоба читавих раса или група народа: „Словени у повлачењу су опкољени од тевтонских снага“ (Насловна страница новина из Јужне Каролине The intelligencer (Anderson, SC), 22. 9. 1915).
62 Анон., „GERMANS WIN FIRST BATTLE ON SERB LINE”, The Washington herald. (Washington, D.C.), 21. 9. 1915. Осим тога, амерички новинари добро су разумели неопходност
немачког заузимања Смедерева како би се овладало стратегијским и комуникацијским правцем који води кроз долину Мораве. Америчка штампа истиче да је ово
„пречица за Турску“ (The Ogden standard (Ogden City, UT), 21. 9. 1915), која је у то
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осигуравања и речног коридора Дунавом у Црно море, на којем се као
препрека испречило утврђено Смедерево.63
Како се приближавао дан стварног почетка ратних операција на овом
делу фронта, интензивирале су се вести из овог дела Европе, па се сходно томе и Смедерево све чешће помиње у контексту немачких напада.
Међутим, поново се мешају стварни и измишљени догађаји. Неколико
листова преноси извештаје из Букурешта од дописника Асошиејтед преса, према којима су немачки покушаји да пређу Дунав почетком октобра
завршили неуспешно.64 Истина је, међутим, да су јединице немачког 3.
корпуса 11. армије под командом генерала Макса фон Галвица започеле
прелаз Дунава код Смедерева 9. октобра у 3:45 ујутру.65
Оно што је извесно јесте да је Смедерево уочи преласка Немаца
било више од два дана, између 6. и 8. октобра, разарано немачким маринским топовима највећег калибра у оквиру артиљеријске припреме.
Немачки заповедник овог дела фронта Фон Галвиц, иначе артиљеријски официр, добро је разумео предност коју су Немци имали у броју и
калибру артиљеријског наоружања. Ово су истицали и амерички листови. Стога већ 10. октобра амерички The New York Tribune доноси на
насловној страници наслов „Фон Галвиц наставља паљбу. Тешке батерије пребачене преко Дунава напредују ка Смедереву“.66
Смедерево је освојено пред налетом далеко боље опремљене и број-
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65
66
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време била притиснута од стране англо-француског експедиционог корпуса код Галипоља и у мореузу Дарданели у Турској.
Осим обезбеђивања несметаног протока људства и материјала пругом Београд–
Цариград преко Софије, Немци су желели да обезбеде и несметан проток речним
путем – Дунавом у Црно море: D. Showalter, „War in the East and Balkans 1914–1918“,
A Companion to World War I, ed. J. Horne, Malden, MA, 2010, 73. Главна препрека
за пролаз бродова били су припадници страних експедиционих корпуса (руски,
британски и француски војници) у Београду. Један мањи, сачињен од британских
маринаца у склопу Британске поморске мисије у Србији, деловао је у Смедереву уочи немачке офанзиве: М. Лазић, „Српски војник у борби виђен очима британског официра“, Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена
питања, бр. 49, Смедерево, 2015, 119–139. Међутим, у америчким листовима се не
помиње присуство Британаца у Смедереву.
The Evening Star пише: „Кајзерови батаљони покушали да пређу реку Семендрију,
према извештају су уништени“ (Анон., „GERMANS SHELL THE SERBS”, Evening
Star (Washington, D.C.), 2. 10. 1915); The Daily Telegram доноси вест према којој је „...
Немачка предузела офанзиву независно од Аустрије... а букурешки извештај каже
да су Немци покушали, без успеха, да пређу Дунав код Смедерева“ (Анон., „Independent of Austria”, The Daily telegram (Clarksburg, WV), 3. 10. 1915).
Више о борбама за Смедерево у: М. Лазић и М. Стефановић, Смедерево у Великом
рату, 18–27; С. Штерић, Борбе од Дунава до Врбовца 1915, Смедерево, 2015.
Анон., „Von Gallwitz Blasts Way” New-York tribune (New York, NY), 10. 10. 1915.
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чано надмоћније немачке војске 11. октобра у поподневним часовима.
Вест о освајању Смедерева брзо се проносила на насловним страницама новина у готово свим европским земљама, а наредних дана насловне странице америчких новина доносе вести под насловима „Немци
заузели Смедерево“;67 „Срби губе још један град и тврђаву. Берлин извештава о освајањима на целом фронту“;68 „Семендрија је пала. Српски
град на Дунаву је у немачким рукама“69.
Одјек ових вести појављивао се у америчкој штампи скоро сваког
дана до краја октобра. Осим тога, све до краја године спорадично се
објављују извештаји са овог дела ратишта, у којима се помињу како
освајање Смедерева, тако и наставак огорчених борби између Срба
и Немаца јужно од Смедерева, при чему се нарочито истичу крваве
борбе код села Липе и на косама код села Враново.70 У тим вестима
било је неусаглашености у извештавању са српског ратишта, у смислу да су неке новине писале о успесима српске војске јужно од Смедерева,71 па чак и о контраофанзиви која је одбацила Немце,72 док су
друге истицале незаустављиво и очекивано напредовање Фон Макензенове офанзиве. Вредне помена су вести из листова Evening-times
Republican (Ивнинг-тајмс рипабликен) и The Ogden Standard, које 20.
октобра доносе најсвежије телеграфске вести из Будимпеште, пре67
68
69
70

Daily Capital Journal (Salem, OR), 12. 10. 1915.
The Evening World (New York, NY), 12. 10. 1915.
The Topeka State Journal. (Topeka, KА), 12. 10. 1915.
„Након заузимања Београда и Смедерева, Тевтонци сада настављају даље“ (Анон.,
„KAISER AT THE FRONT IN THE SOUTHEAST”, Evening star (Washington, D.C.), 13.
10. 1915); „У страшној бици код Рипа (мисли се на село Липе, оп. аут.), код Смедерева Аустро-Немци су додуше победници, али по трагичној цени, јер је бојиште
преплављено лешевима и Тевтонци од тада нису у могућности да наставе напредовање услед великих губитака, тврде званични извештаји.“ (Анон., „AUSTROGERMANS WIN AGAINST SERBIANS BUT VICTORIES ARE COSTLY; ADVANCE IS
DELAYED”, East Oregonian : E.O. (Pendleton, OR), 14. 10. 1915)
71 Позивајући се на вести из Лондона од 16. октобра лист из америчке државе Орегон пише како је „... немачки покушај да окружи српско лево крило код Смедерева тешко поражен, а нападачи су могли да учине само веома мали напредак...“
(Анон., „VON MACKENSEN CUTTING HIS WAY THROUGH SERBIA”, Daily Capital
Journal (Salem, OR), 16. 10. 1915)
72 Вашингтонски лист The Evening Star доноси на насловној страни вест која се позива
на српске изворе: „... посебни извештаји из Ниша процењују да тевтонски губици
у српској кампањи до четвртка увече досежу до 25.000 мртвих и 60.000 рањених.
Објављено је у овим препорукама да је немачка војска, која је покушала да заокружи
српско десно крило код Смедерева, одбачена у мочваре на Дунаву близу Смедеревске
тврђаве...“ (Анон., „85,000 MEN ARE LOST BY KAISER, SERBS CLAIM, BUT ADVANCES
GOES ON”, Evening Star (Washington, D.C.), 17. 10. 1915)
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Слика 7 The Еvening World (New York, NY), 12. 10. 1915, део насловне странице

ко Лондона, према којима су Немци тог дана „западно од Смедерева
успоставили везу“73 преко Дунава са својом базом у јужном Банату,
чиме су коначно осигурали своје присуство на српској територији“.74
Осим тога, у овом периоду учестали су чланци у америчким новинама на немачком језику у којима се пише о тријумфу немачког оружја код Смедерева. Ово је било и разумљиво, с обзиром на циљну популацију којој су се обраћали листови попут: Taegliches Cinncinatier
Volksblatt из Охаја или Scranton Wochenblatt (Скрентон вохенблат) из
Пенсилваније. У овим новинама се, осим честих извештаја са српског
ратишта, штампају и краћи текстови о историји Смедерева, дајући на
тај начин на значају освајању овог српског града.
Тек крајем новембра окончавају се вести о освајању Смедерева и
борбама јужно од града. Крајем 1915. појавило се неколико текстова у којима се резимирају ратне операције у Србији и доносе вести
из сада већ окупираног Смедерева. The Norwich Bulletin на насловној
страници од 14. децембра, у рубрици, „сажети телеграми“, пише да
је „железничка веза између Беча и Константинопоља, преко Будимпеште и Смедерева поново успостављена“.75 Крајем године „највеће
новине из Северне Дакоте“ доносе преко целе странице репортажу
из окупиране Србије од дописника Асошиејтед преса из Земуна, који
је претходно на аустроугарском пароброду прокрстарио Дунавом од
Лом Паланке у Бугарској до Београда и описао стање на Дунаву након
73 Анон., „AUSTRO-GERMANS ADVANCE STEADILY”, Evening Times-Republican (Marshalltown, IO), 20. 10. 1915; Анон., „TWELVE AUSTRO-GERMAN DIVISIONS INVADING SERBIAN TERRITORY”, The Ogden Standard (Ogden City, UT), 20. 10. 1915.
74 Овде се мисли на успостављање понтонског моста преко Дунава код Смедерева,
који је омогућио наставак немачке офанзиве. О томе колико је важно било омогућити железнички транспорт писао је и начелник штаба немачке врховне команде
Ерих фон Фалкенхајн истичући да „све до 21. октобра нисмо успели да изградимо
два моста за ову армију (мисли се на 11. армију, оп.аут.)“: E. von Falkenhayn, General
Headquarters 1914 – 1916 and its Critical Decisions, London, 1919, 176.
75 Анон., „Condensed Telegrams”, Norwich bulletin (Norwich, CT), 14. 12. 1915.
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борби. У делу који се односи на Смедерево дописник бележи своја запажања која,
због значаја за боље разумевање стања у
којем се град налазио након тешких борби
и бомбардовања, преносимо у целости: „...
у овом граду, који је дописник посетио,
ужасно дејство модерне тешке артиљерије играло је много важнију улогу. Срби
су изгледа имали план да се одрже у старој тврђави. Немци су донели неколико
комада (топова) од 42 центиметра. Један
Слика 8 Анон., „85,000 MEN
хитац учинио је део тврђаве небрањивим.
ARE LOST BY KAISER, SERBS
Он је ударио основу куле, разносећи деCLAIM, BUT ADVANCES
GOES ON”, Evening Star
лове грађевине унаоколо и бацајући сва(Washington, D.C.), 17. 10. 1915,
ког Србина у различите делове овог полодео насловне странице
жаја. Данас се кула нагиње под опасним
углом.76 Друга граната ‘четрдесетдвојке’ погодила је зид – парапет,
стварајући велику брешу на њему. У унутрашњости тврђаве налази
се низ кратера довољно дубоких да се у њима сакрију чете. На читавој смедеревској обали ниједна зграда није остала неоштећена.
Под ударом тешких граната куће су пуцале као љуске јајета. Након
одступања из тврђаве, немачке и аустријске јединице77 одбациле су
српске положаје западно од града. Брежуљци на којима је требало
да Срби учине последњу одбрану били су добро утврђени. Седам
линија ровова и препрека нижу се једна за другом, међутим, толико
окрутно ефективна била је артиљеријска ватра Аустријанаца и Немаца да су Срби морали да се повуку много пре него што су снаге
Централних сила развиле свој напад до крајњих могућности.“ Дописник Асошиејтед преса приметио је даље „како је на једном делу
положаја свака граната упућена са друге стране реке погађала тачно у ровове српске пешадије. Стога је несхватљиво да артиљеријска
76 Овај опис се односи на тзв. Јеринину кулу Малог града Смедеревске тврђаве (Дворца
деспота Ђурђа Бранковића), која је директно погођена између 6. и 8. октобра 1915.
О разарању Смедеревске тврђаве током Првог светског рата више у: С. Цветковић,
„Страдање културно-историјског наслеђа у Смедереву у Великом рату“, Mons Aureus,
часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, бр. 46, Смедерево, 2014, 117–128.
77 Обилазећи Смедерево на аустријском броду, разговарајући са аустроугарским
официрима, дописник мора да је стекао утисак да су у нападу на Смедерево учествовале и аустроугарске јединице. Међутим, напад на смедеревски одсек српске
одбране извршиле су искључиво јединице немачке 11. армије.
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ватра оправдава чињеницу да овде имамо посла са страхотом вредном пажње. Близу Смедерева два понтонска моста повезују обале.
Један је начињен од баржи и носи на себи железничке шине, а други, од војних понтона, служи као пешачки и мост за возила...“78
Убрзо након освајања Смедерева велика војска слила се у град, који
је био важно раскршће за даљи транспорт војске, наоружања и ратног
материјала. У Смедереву се од 30. октобра до 13. новембра 1915. налазио и
штаб групе армија Макензен.79 Почела је трогодишња окупација.

В

С

(11.

1915 – 30.

1918)

По успостављању моста код Смедерева било је јасно да ће Смедерево бити полазна тачка за пребацивање трупа и ратног материјала
у окупирану Србију. Смедерево је, у складу са немачким интересима,
претворено у важно саобраћајно чвориште и у њему је успостављена
немачка етапна командантура. Иако је формално било део под аустроугарском окупационом управом, тачније у склопу Војно-генералног
гувернмана, Немци су до самог краја рата у Смедереву задржали своје
значајно војно присуство.80
Управо због војног и пропагандног значаја Смедерева за немачку
војску већ почетком 1916. јављају се и у америчкој штампи, тачније у
оној на немачком језику, текстови у којима се описује „Смедерево, једна немачка ратна лука на Дунаву“.81 Ово својатање Смедерева као „немачке ратне луке“ било је сасвим у духу немачке политике и њених
интереса, који су подразумевали важност комуникацијских тачака на

78 Анон., „DANUBE RIVER IS MORE PEACEFUL AFTER TEUTONIC-SERBIAN CONFLICT”,
Grand Forks Daily Herald (Grand Forks, ND), 20. 12. 1915.
79 М. Лазић и М. Стефановић, Смедерево у Великом рату, 2014, 28.
80 Током рата целокупна железничка мрежа на окупираној територији и у армијским зонама била је под контролом директора железница (Chef des
Feldeisenbahnwesens). Под ингеренцију овог официра стављени су Главни железнички директорати (Militaer-Eisenbahn-Direktionen), од којих се један, у оквиру
Источног фронта, налазио у Смедереву. Овај директорат под називом M.E.D.
VII. био је под управом генералног директора ратних железница у Варшави. О
значају железничког чворишта у Смедереву говори чињеница да је директорат
у Смедереву до отварања сличног у Румунији 1916. био једини овог ранга на Балкану: Great Britain, War Office, General Staff, Handbook of the German Army in war,
January, 1917, 1917.
81 Анон., „Der Balkankrieg” Taegliches Cincinnatier Volksblatt (Cincinnati, OH), 11. 1. 1916.
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саобраћајним чвориштима и важним тачкама путних
коридора.82 Из овог текста сазнајемо да је Смедерево
деловало урушено и отужно услед размера разарања:
дописник описује прљаве блатњаве уске улице, штокове избачене из полусрушених кућа, полупразан град
који је некада био познат по живости. Осим тога, овај
град је постао велико градилиште, а све то у функцији
немачких ратних планова. Тако су ангажовани бројни
руски и српски заробљеници који раде на изградњи
додатних железничких колосека и стављању луке у
функцију немачке војске.
Осим ове значајне репортаже из окупираног Смедерева, у новинама на немачком језику из Мисурија
објављен је текст који америчке читаоце у кратким
цртама упознаје са историјом Смедерева.83 У овим вестима из Србије, тачније из Смедерева, штампаним
на немачком предњачио је поменути лист из Синсинатија – Taegliches Cinncinatier Volksblatt.84
До краја ратне 1916. читав низ америчких новина
у мање-више сличним рубрикама (налик оним „Догодило се на данашњи дан“ или „Рат у Европи – пре
годину дана“) доноси краће чланке о прегледу ратних догађаја из претходне године, па се у њима споСлика 9 Анон., „Semendria”,
мињу и немачка ратна кампања и борбе
Hermanner Volksblatt (Hermann,
85
за Смедерево.
MO), 14. 1. 1916, део 6. странице
82 Иако је током рата немачком политиком доминирала војска, која је играла најважнију улогу у доношењу кључних стратешких одлука, политичари су им у својим
наступима давали свесрдну подршку у остваривању максималистичких циљева. У
том смислу парадигматичан пример јесте говор немачког политичара др Гинтера, који у свом говору у Баварској скупштини 1917. на тему значаја водених коридора истиче следеће: „... Зашто не би Антверпен (важна лука на Северном мору у
Белгији, оп. аут.) био повезан са Рајном? Оно што морамо још да урадимо јесте да
продужимо велики речни пут у Аустроугарску и на Балкан. Макензен се постарао
да топови Београда и Смедерева никада више не буду претња нашој дунавској
пловидби...“ (W. Notestein and E. E. Stoll (comp.), Conquest and Kultur; Aims of the
Germans in Their Own Words, Washington, D.C., 1917, 61)
83 Анон., „Semendria”, Hermanner Volksblatt (Hermann, MO), 14. 1. 1916.
84 P. Fechter, „Unsere Strasse. Aus einem Feldpostbrief von Dr. Paul Fechter”, Taegliches
Cincinnatier volksblatt (Cincinnati, OH), 11. 2. 1916; P. Fechter, „Semendria. Aus einem
Feldpostbrief von Dr. Paul Fechter Landsturmann”, Taegeliches Cincinnatier volksblatt. (Cincinnati, OH), 14. 2. 1916.
85 Анон., „The War a Year Ago”, Norwich bulletin. (Norwich, CT), 20. 9. 1916, као и број-
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Ратна 1917, бар што се тиче вести у којима
се помиње Смедерево, испраћена је само са
пет краћих вести, од којих су три у новинама
на немачком језику. Од ових, вредан издвајања свакако је текст у новинама из америчке
државе Орегон насловљен са „Пију непријатељево вино“. Наиме, у овом краћем тексту
уредник се позива на вести из париских ноСлика 10 Анон., „Drink
вина од 11. јануара 1917. у којима се анализира
Enemy`s Wine”, East
оглас из немачких новина Frankfurter Gazette Oregonian (Pendleton, OR),
12. 1. 1917, део 4. странице
(Франкфуртер газет) од 24. децембра 1916. у
којем пише следеће: „Српска вина из Смедерева, прошлогодишња берба са имања краља Петра.86 Једнака у цени
и квалитету са добрим рајнским вином. Вино се продаје у оригиналним боцама Комесаријата Једанаесте немачке армије. Обратити
се Geppert Co., дворском добављачу“.87 Ова епизода из окупираног
Смедерева нам само делимично сведочи о неким аспектима живота
под окупацијом, од којих је најупадљивија била економска пљачка
свих важнијих ресурса, њихово стављање у функцију ратних напора окупатора, а као резултат тога, драстично осиромашење становништва, глад, болести и умирање.88 Нажалост, у америчкој штампи
мало је вести било посвећено овим аспектима рата, тачније окупацији у Смедереву.
Последње ратне године Смедерево се у америчкој штампи веома
ретко помиње, тачније само једном, уколико не рачунамо текстове који се крајем те године штампају, а односе се на ратне операције које су довеле до коначног ослобођења Смедерева и околине.
Тај помен Смедерева односи се на једну кратку вест објављену у
ни други листови попут: Mexico Missouri Message, The Yale Expositor, The Greenville
Journal и други.
86 Мисли се на Вилу династије Обреновић у Смедереву, која је до окупације 1915.
била под управом породице пуковника Антонија Орешковића, коме је краљица Наталија Обреновић након Мајског преврата 1903. поверила старање о имању. Међутим, Немци су за време рата сматрали да се ради о летњиковцу краља
Петра I Карађорђевића, о чему сведоче и ратне дописне карте са мотивом Виле
династије Обреновић штампане током рата. Иначе, за време окупације у Вилу је
смештена немачка војна болница за официре. Више о томе: С. Цветковић, Вила
династије Обреновић, друго допуњено и измењено издање, Смедерево, 2012.
87 Анон., „Drink Enemy`s Wine”, East Oregonian (Pendleton, OR), 12. 1. 1917.
88 Више о овоме у: М. Лазић и М. Стефановић, Смедерево у Великом рату, нарочито
поглавље „(Су)живот по декрету“, 28–42.
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The Norwich Bulletin 8. јуна 1918. у којој се помиње недавно погинули британски официр, потпуковник (Lieutenant Colonel) Бертрам
Ноуел Елиот (Bertram Nowell Elliot): „из краљевских маринаца, који
је погинуо током напада на Зебриж, једно време је командовао
тешком артиљеријом која је бранила положаје у Београду и Смедереву. Одликован је највишим српским војничким орденом, Каађорђевом звездом са мачевима89“.90 Овај официр Краљевске морнаричке
лаке пешадије (R.M.L.I.) јесте био ангажован у Србији у склопу поменуте Британске војно-поморске мисије у Србији 1915. и касније је још
једном одликован, и то Орденом Светог Саве 3. степена.91

О

С

С

1918.

Након пуне три године тешке окупације, у октобру 1918. и у Смедереву се нада у ослобођење претварала у ишчекивање извесног доласка
ослободилачких српских војника. Прве вести у америчким новинама
које најављују ослобођење Смедерева објављене су већ 10. октобра те
године у новинама из Јуте.92 Међутим, тек од 31. октобра се умножавају вести у којима се пише прво о избијању српске коњице на Дунав
недалеко од Смедерева,93 а потом се у бројним новинама спомиње
89 Овде је погрешно наведен орден који је добио официр Елиот. Наиме, 23. новембра 1915. објављена је у Лондонској газети (The London Gazzette) одлука краља
Џорџа V од 19. новембра исте године, према којој краљ „дозвољава и овлашћује
официре“ своје војске да „носе одличја која им је Њ. В. Краљ Србије уручио у знак
признања за њихову вредну службу у Србији“, међу њима и (тада) мајора Елиота,
којем је уручен Орден белог орла 4. степена, а не Карађорђева звезда, како је у
америчком листу наведено (URL: http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishL
GDecorations1915Foreign.htm, посећено 3. 11. 2015, а према The London Gazzette).
90 Анон., Norwich Bulletin (Norwich, CТ), 8. 6. 1918.
91 Одлуком краља Џорџа V од 18. марта 1916, која је званично објављена у Лондонској
газети од 21. марта 1916. (URL: http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishLGDe
corations1915Foreign.htm, посећено 3. 11. 2015, а према The London Gazzette). Занимљиво је да овог официра помиње у својим ратним мемоарима један други, такође од српског краља одликовани учесник Британске поморске мисије у Србији,
Е. Хилтон Јанг (E. Hilton Young), у делу књиге који се односи на сећања из рата у
Србији: E. H. Young, By Sea and Land. Some Naval Doings, London, 1920, 89. Додајмо
овде још и то да, осим учествовања у мисији у Србији, ова два британска официра
везује и учешће у ратној мисији у нападу на белгијску луку Зебриж (Zeebrgugge) у
априлу 1918, у којој су обојица страдала: Елиот смртно, а Јанг је у борби изгубио
руку: М. Лазић, „Српски војник у борби виђен очима британског официра“, 123.
92 Анон., „WITHIN 20 MILES OF NISCH”, The Ogden Standard (Ogden City, UТ), 10. 10. 1918.
93 Анон., „SERBIAN CAVALRY ACTIVE”, Bisbee Daily Review (Bisbee, AZ), 31. 10. 1918.
Новине из државе Канзас на насловној страници, између осталог, пишу о овоме у
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ослобађање Смедерева и најављује брзо ослобођење Београда.94 Новине штампане сутрадан, 1. новембра, пишу о евакуацији немачких
трупа из Смедерева на другу страну реке Дунав. Позивајући се на званичне немачке извештаје из Берлина, новине пишу како је „прелазак реке извршен без сукоба“.95 Поред вести о
капитулацији Турске, која је тог дана свакако
била најважнија вест, српски успеси код Смедерева и Београда добили су сразмерно велики публицитет на насловним страницама.
Последње вести у америчкој штампи у којима се помиње Смедерево у ратној 1918. односе се на вест објављену тек 14. новембра у
The New York Tribune, а у којој се истиче да је
српска војска прешла Дунав код Смедерева и
кренула у гоњење непријатеља у Банату.96

Слика 11 Анон.,
„GAIN IN SERBIA”,
The Topeka State
Journal (Topeka, KA),
31. 10. 1918,
део насловне странице

З
Почетком 20. века новине су биле медиј који је имао далеко већи
значај од оног који имају њихове савремене наследнице. „Људи су
помно пратили локалну штампу у жељи да чују вести о најважнијим
дешавањима, како на локалном и регионалном, тако и националном
и међународном нивоу. Ова интересовања су се увећавала и оснаживала нарочито у време великих потреса и ратова, какав је, свакако,

вести насловљеној са „GAINS IN SERBIA. Cavalry Reached Danube East of Belgrade”,
The Topeka State Journal (Topeka, KA), 31. 10. 1918. Истог дана, идентичне или сличне
вести доноси више од десетак америчких листова широм САД.
94 Анон., „Leaving Serbia”, The Bismarck Tribune (Bismarck, ND), 31. 10. 1918.
95 Анон., „German Troops Leave Belgrade to Serbians”, Daily Capital Journal (Salem, OR),
1. 11. 1918. У складу са наредбом Врховне команде српска артиљерија је избегавала
да дејствује по непријатељу у граду, како не би угрозила цивилно становништво
или причинила штету. Међутим, нешто касније, након ослобођења, Смедеревци
савременици ових догађаја се у новинама присећају и разарања које су Немци
проузроковали приликом повлачења: М. Лазић и М. Стефановић, Смедерево у
Великом рату, 44–46.
96 Анон., „Serbians Routed Huns Just Before Truce Was Signed”, New-York Tribune (New
York NY), 14. 11. 1918.
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без преседана био Први светски рат.“97 Не желећи да преувеличавамо значај вести са балканских бојишта за читаоце у САД, нарочито
из далеке и малене Србије, ипак треба истаћи да су вести из Србије
редовно стизале и објављиване су у америчкој оновременој штампи.
Тако се и у овим новинама писало о Смедереву, граду на Дунаву у
далекој Србији. Оно што одликује ове вести јесте хронолошка неуједначеност појављивања вести из Смедерева или о Смедереву током
трајања рата. Ово је разумљиво. Медији, па тако и амерички, увек
су били на трагу великих или занимљивих догађаја. Значај догађаја,
процеса или личности о којима се пише опредељује место у новинама, али и дужину прилога. У том смислу несумњиво је да су се, бар
што се Смедерева у Првом светском рату тиче, издвојила два периода који су били упадљиво добро испраћени у америчкој штампи. То
су, свакако, почетни сукоби између Аустроугарске и Србије на самом
почетку рата и Макензенова офанзива 1915. Све остале вести и новински прилози појављују се спорадично и неуједначено. Дакле, много
је већа концентрација појављивања чланака или краћих вести које
се односе на Смедерево у временима када се у Србији, прецизније
у Смедереву или у вези са њим дешавају важни догађаји чији значај
превазилази локалне или регионалне оквире.
Са тензијама уочи избијања рата, и нарочито током првих ратних
недеља, Смедерево се веома често помиње у контексту како стварних, тако и измишљених борби на дунавској обали код Смедерева.
Многе од ових вести нашле су своје место на насловним страницама
штампе. Разлог овоме треба тражити, између осталог, у чињеници да
у тренуцима када се Смедерево помиње на насловним страницама на
другим ратиштима нема важнијих ратних операција, или у политичкој арени нема важнијих догађаја који би догађаје у вези са Смедеревом гурнули ван насловних страница америчких новина.
Смедерево је поново стављено у фокус пажње уочи и током трајања Макензенове офанзиве на Србију у октобру 1915. Број текстова у
најразлитичијим новинама, па чак и из најудаљенијих провиницијских градова САД, говори о значају описиваних догађаја. Стога су се
појављивале чак и репортаже из Смедерева, како током трајања ових
сукоба, тако и након немачког освајања града.
Касније, нарочито током вишегодишње окупације, тек спорадично
97 М. Лазић, „Тамо далеко. Смедерево у новинским чланцима аустралијске и
новозеландске штампе...“, 69.
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се објављивао понеки текст у којем се спомиње Смедерево. Предњачили су листови штампани на немачком, који су се обраћали бројној
немачкој исељеничкој заједници у САД. У тим текстовима могу се ишчитати утицај немачке државне пропаганде, али и сагледати максималистички циљеви немачког војно-државног руководства, по којем би
се Смедерево, као важно саобраћајно чвориште на југоистоку Европе,
засигурно нашло под директном контролом немачке војске у послератној Европи. У тим текстовима објављиваним на немачком посредно се
величају успеси немачке војске, а освајање се оправдава, између осталог, и текстовима о историји Смедерева у којима се пише о некадашњим
освајањима Еугена Савојског. Међутим, након уласка САД у рат на страни Антанте, ове новине на немачком језику биле су под будном присмотром цензора у Вашингтону и такви текстови бивају све ређи.
Коначно, у последњој ратној години Смедерево се спомиње у контексту ослобађања Србије и фуриозног продора српске војске са Солунског фронта на север. Ове вести морамо сагледати у контексту
свеобухватних напора савезника да, користећи тада један од најзначајнијих медија – штампу, мобилишу и охрабре јавност заокупљену
Првим светским ратом. Стога, вести ондашње штампе, колико год лапидарне и недовољно честе, највећим делом славе победе савезничке
српске војске, подижући војнички и политички углед, како савезника,
тако тадашње Србије и Срба уопште.
Анализа новинских текстова страних листова, конкретно из САД,
значајна је из више разлога. Квантитативном анализом, сабирајући
укупан број текстова у којима се помиње Смедерево или Смедерево у
контексту ратних операција или дешавања у Србији током окупације, разумећемо значај који су уредници новина придавали Србији, па
тако и Смедереву. Прегледом наслова новина, места и држава њиховог
порекла увиђамо да је широм САД постојала жеља за информисањем
јавности о догађајима из далеке Европе. Анализом језика оновремене
штампе, путева којим су вести стизале (од новинских агенција, преко
званичних саопштења зараћених страна до преношења вести из других
новина) до уредника америчких новина, величине текстова и места које
су имале вести из Смедерева, долазимо и до квалитативне анализе, која
нам је неопходна. Додајмо и то да одсуство вести из Смедерева у појединим периодима трајања рата јесте важан сегмент у анализи ове теме.
Сабирајући све наведено, можемо, на крају, да напоменемо да је овај
хронолошки преглед појављивања Смедерева у америчкој штампи током трајања Првог светског рата допринос попуњавању историограф-
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ских празнина. Бољим разумевањем чињеница о томе како су Србију
и Смедерево видели и представљали уредници оновремених новина у
САД, разумећемо и значај који су придавали догађајима и процесима у
Србији у контексту једног великог светског сукоба. Уједно, разумећемо
и начине функционисања штампе, моћ и значај пропаганде, њене употребе и злоупотребе. На крају, додајмо и то да је ова студија и залог за
будуће истраживачке пројекте на ове и сличне теме.

Белешка о аутору:
Мирослав П. Лазић, виши кустос историчар
Музеј у Смедереву
supergile@yahoo.com
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Summary
Miroslav P. Lazić

Smederevo in the American Press during the First World War
This paper discusses the texts about Smederevo in the American press
during the First World War (1914-1918), which are available on the website
of the US Library of Congress, more precisely - selected digitized material
which is available under the section Chronicling America (Historical
Newspapers) at the following website: http://chroniclingamerica.loc.gov/.
More specifically, this paper attempts a critical reading of contemporary
American press of that period, and offers quantitative and qualitative
analysis of newspaper articles, as well as the context of their publication.
Review of these texts is chronologically based and presents the contribution
to the history of the First World War in Smederevo and partly in Serbia, as
well as to the history of journalism, the social history of the media, and also
to the understanding of the propaganda significance in the context of the
first “total war” in the history of mankind.
Analysis of the newspaper articles of foreign newspapers, in particular
from the United States, is significant for several reasons. Quantitative
analysis, by counting the total number of articles mentioning Smederevo,
or Smederevo in the context of military operations, or the events in Serbia
during the occupation, we will understand the importance that newspaper
editors have given to Serbia, including Smederevo. A review of a newspaper
titles, places and countries of origin, we can see that across the United
States existed a wish to inform the public about the events from the distant
Europe. The analysis of the language of press from the period, the paths
through which news were coming to US newspaper editors, size of texts and
places that have had the news from Smederevo, we come to the qualitative
analysis, which we also need to fully understand the topic.
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