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УВОД
Пројекат Центра за америчке студије Филозофског факултета у Београду
„Америчка историја у учионици: амерички утицаји на популарну културу
и свакодневицу у Србији (1918–1941)“ настао је у сарадњи са Народном
библиотеком Србије и Удружењем наставника историје УДИ–Euroclio.
Жеља нам је била да истраживањем феномена американизације и
присуства америчких утицаја у Краљевини Југославији дамо још један
прилог историји Југославије и српског/југословенског друштва и помогнемо
ученицима, студентима и наставницима да из једне нове перспективе
сагледају вишеслојне српско-америчке односе, али и да укажемо на
значајне личности и догађаје из националне историје, који сведоче не само
о српско-америчким односима него и о Србији и њеним модернизацијским
процесима у међуратном периоду. Поред тога, желели смо и да упознамо
младе, али и ширу јавност, са јавним националним добром које представља
дигитализована грађа Народне библиотеке, чији је део – архива међуратне
штампе – био подстицај окупљеном тиму да развије додатни наставни
материјал и попуни многобројне празнине не само о српско-америчким
односима него и о новијој националној историји у међуратном периоду.
Пошли смо од тога да млађе генерације немају довољно знања о
континуитету добрих српско-америчких односа и о дубоко укорењеним
америчким културним утицајима у Србији, иако српско-амерички односи
имају видан континуитет од 1881. године, када је Србија успоставила
дипломатске везе са Америком, а везе су ојачане савезништвом у Првом
и Другом светском рату. С обзиром на то да су се досадашња истраживања
феномена американизације и америчких културних утицаја односила
првенствено на период социјалистичке Југославије, трудили смо се да
одемо даље у прошлост и да покажемо како је Краљевина СХС/Југославија
пратила глобалне трендове у међуратном периоду, али и да осветлимо
тренутке из историје који показују значајно присуство Америке на овим
просторима. Холивуд, џез, чарлстон, амерички аутомобили, цртани и
стрипски јунаци, кућни апарати, нови спортови, али и свест о слободи, било
да се радило о женским правима или погледу на дечје васпитање, освојили
су већ у међуратном периоду Београд, Србију и Краљевину Југославију, а
многи феномени америчке популарне културе остали су присутни све до
данас.
„Прелиставање“ међуратне штампе показало је богатство и вишеслојност
српско-америчких односа и потврдило колико су дубоке трагове у том
периоду оставили утицаји који су долазили с друге стране океана, из САД.
Тим истраживача – историчарке-докторанткиње Катарина Беширевић,
Андријана Влаховљак и Емилија Цветковић, с библиотекаром Народне
библиотеке Србије Љубомиром Бранковићем – „прелиставао“ је Политику,
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Време, Правду, Илустровано време, Илустровани лист, Недељу, Недељне
илустрације, Панораму, Сад и некад и Жену и свет. У заједничком раду са
својом менторком и управницом Центра за америчке студије, Катарина,
Андријана и Емилија су радиле на избору материјала и писању текстова,
док је наставник историје и председник Удружења наставника историје
УДИ–Euroclio Александар Тодосијевић, као аутор педагошког концепта,
помогао да се грађа припреми за рад у школама и на факултетима.
За помоћ при реализацији овог пројекта, као тим, велику захвалност
дугујемо Народној библиотеци Србије и њеном директору Владимиру
Пишталу, као и Драгану Пурешићу и Тамари Бутиган, који су омогућили
да Љубомир Бранковић и ми остали уживамо у свим предностима које
доноси истраживање у једној таквој институцији, с богатом архивом
штампе и историјских извора. Захвалност дугујемо и Ненаду Баћановићу за
атрактивно графичко решење додатног наставног материјала, и лекторки
Невени Бојичић. Захвални смо за финансијску помоћ Амбасади САД, с
којом од оснивања Центар за америчке студије има богату сарадњу, као и за
разумевање и подршку које су нам у развијању и реализацији овог пројекта
пружили Тим Стандаерт, Мајкл Брук, Филип Бикман, Холи Зардус, Вукица
Станковић и Тијана Југовић.
Надамо се да смо успели да тему српско/југословенско-америчких односа
презентујемо на забаван и едукативан начин и да смо, уз употребу
дигитализоване штампе и многобројних веб-сајтова, створили прилику
да млађе генерације сазнају што више о тим односима, али и о сопственој
историји.

Проф. др Радина Вучетић
Управница Центра за америчке студије

***
Приручник за наставнике „Америчка историја у учионици: амерички
утицаји на популарну културу и свакодневицу у Србији (1918–1941)“
написан је са циљем да анализом американизације свакодневног живота
и популарне културе у Србији, а посредством „прелиставања“ штампе,
прикаже динамику српско-америчких односа у међуратном периоду. У
фокусу додатног наставног материјала су различити сегменти живота у
Краљевини Југославији: утицај Холивуда, забава, свакодневица, женска
еманципација, детињство и спорт.
Са дидактичке стране, приручник је уобличен с намером да ученици
промишљају прошлост анализирајући свакодневни живот. Такав приступ
пружа изузетне могућности за истраживање историјских извора, тј. штампе
у међуратном периоду, а самим тим и осигурава континуирани процес
учења и квалитетније усвајање знања, вештина и умења. Циљ анализе
свакодневног живота у прошлости је проширивање знања из области опште
културе и оспособљавање ученика да, упознајући се с начином живота људи
у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе. Идеја ауторског тима
била је да мотивишу наставнике да подстичу радозналост, креативност и
истраживачки дух код ученика како би се млади оспособили да формирају
јаснију слику о прошлим временима, да овладају вештинама прикупљања
историјске грађе и анализе историјских извора, као и да развију критички
однос према прошлости.
Приручник за наставнике представља додатни наставни материјал који
пружа могућност наставницима да у својим оперативним плановима и
програмима посвете већи број часова темама из историје свакодневног
живота у прошлости у оквиру међуратног периода, тј. темама које се
односе на културу, друштво и свакодневни живот Краљевине Југославије.
Осмишљен је у складу са важећим програмима наставе и учења за завршне
разреде основних и средњих школа, тј. прилагођен узрасту ученика и
њиховим развојним способностима, али због разноврсности извора пружа
могућност и студентима да из различитих углова сагледају и историју
САД и историју Србије и Краљевине Југославије. Ауторски тим је осмислио
дидактички материјал у складу са важећим исходима образовања и
васпитања наставе историје, односно са тим шта се од ученика очекује да
знају, разумеју, те буду способни да покажу и ураде на крају процеса учења.
Рукопис приручника превазилази традиционални оквир набрајања
историјских чињеница и фактографске интерпретације садржаја.
Контекстуализација тема у приручнику поткрепљена је великим бројем
пажљиво одабраних историјских извора (текстуалних или сликовних) и
у складу је са модерним дидактичко-методичким захтевима савремене
наставе историје. Одмереност и прецизност језика и стила заснована је

8  Америчка историја у учионици

Америчка историја у учионици  9

на савременим дидактичко-методичким принципима. У приручнику се
афирмише принцип толеранције, у њему нема дискриминаторних садржаја
ни увредљивих назива, промовишу се принципи демократије и људска
права. Такав приступ доприноси формирању позитивног односа према
раду, стицању знања, друштвеној солидарности и изграђивању позитивних
међуљудских односа код ученика.

ХОЛИВУД

Питања и истраживачки задаци у приручнику дидактички су обликовани
у складу са међупредметним компетенцијама и образовним стандардима
за наставни предмет историја. Питања су осмишљена тако да подстичу
интелектуалне способности ученика анализом садржаја историјских
извора, ради продубљивања и утврђивања знања, као и развијања
компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву,
које се мења. Истраживачки задаци усмеравају ученике на екстерне
изворе знања као што су дигитални садржаји на интернету (дигитални
архив Народне библиотеке Србије, аудио и видео материјал на Јутјубу,
други интернет ресурси). Дигитални садржаји су пажљиво одабрани и
ученици се реферишу на само она веб-места која су проверена и безбедна
за коришћење, лишена непожељног садржаја. Циљ истраживачких
задатака првенствено је то да код ученика, у складу са циљевима
образовања и васпитања, развијају стваралачке способности, критичко
мишљење, мотивацију за учење, способност за тимски рад, способност
самовредновања, самоиницијативе и изражавања сопственог мишљења.
Промишљање историје кроз призму свакодневног живота пружа
наставницима и ученицима разноврсне могућности за истраживање.
Увођењем тема као што су популарна култура, положај жена, детињство,
спорт и др., стечена фактографска знања пуне се и продубљују конкретним
садржајем. Управо у томе јесте и сврха овог приручника – да се, темама
на које овде скрећемо пажњу, ученицима основних и средњих школа и
студентима омогући да анализирају, разумеју и дискутују, али и да више
науче о феноменима који и данас обликују њихов живот, те да разумеју да
се историја пре свега односи на људе и њихове животе.

Александар Тодосијевић
Председник Удружења наставника историје УДИ– Euroclio
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ХОЛИВУД ОСВАЈА СВЕТ
Највећи допринос американизацији света дао је Холивуд. Иако је филм, захваљујући браћи
Лимијер, био европско откриће, Америка је у стопу пратила Европу својим технолошким
открићима, која су омогућила муњевит узлет америчке филмске индустрије. Најзначајнији
у најранијој фази био је проналазач Томас Алва Едисон, који је конструисао камеру и
35-милиметарски филм. Додатни импулс дало је стварање новог филмског центра у
Холивуду. Први холивудски филмски студио основан је 1909. године, а потом продуцентске
куће Фокс, Метро–Голдвин–Мејер, Парамаунт и Ворнер почињу да граде своје студије, што
је довело до тога да су средином двадесетих година 20. века холивудски филмови почели да
доминирају европским биоскопима, сменивши француске и немачке филмске компаније.
Успону Холивуда допринео је и проналазак звучног филма, те је премијером првог
тонфилма, Џез певач (The Jazz Singer), 1927. године, започела нова ера у историји филма,
и Холивуд је само повећавао свој утицај у свету. У том периоду снима се и први светски
блокбастер, Бен Хур (1925), а од 1929. почиње и додела Оскара.

блокбастер
=
на енглеском blockbuster,
изузетно успешан филм,
популаран код публике

Hollywood, 1928.
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Холивудски филмови
у Краљевини Југославији

ИзворИ

Развој нових технологија, разноврсност жанрова и масовна популарност
филмских „старова“ учинили су Холивуд двадесетих и тридесетих
година 20. века средиштем светске филмске индустрије, а холивудске
филмове најтраженијим на свету. Одушевљење холивудским филмовима
није заобишло ни Краљевину Југославију, а домаћа публика је пратила
холивудска збивања и на филмском платну и у штампи. Холивудски
филмови који су се у међуратном раздобљу приказивали у Краљевини
припадали су различитим жанровима, тако да је међу њима било драма,
комедија, авантуристичких, романтичних и хорор филмова. Захваљујући
брзој дистрибуцији, југословенска публика је могла да гледа најновија
филмска остварења непосредно након америчких премијера, уживајући у
биоскопима као значајним местима окупљања.

Тарцан
=
Тарзан

Биоскопи

јероплан
=
стари назив за авион
музицирати
=
свирати

Кинематографија на простору Краљевине Југославије развијала
се веома споро. По броју биоскопских сала, Југославија је била
међу последњима у Европи. Филм је био један од најпопуларнијих
видова забаве. Умногоме је утицао на модернизацију живота
у земљи, пре свега у градским срединама. Александар Дероко
у књизи А ондак је летијо јероплан над Београдом описује:
„Београђани су имали разонода и у самој вароши. На пример, ту
су били и први биоскопи. Интересантно је решење било оно код
’Париза’ на Теразијама. Како је ту ’сала’ била импровизована од
дотадашњег дугог узаног дворишта, платно је било стављено да
виси по средини просторије, тако да се гледало на обе стране, а да
би слика била јаснија, платно је квашено прскалицом. Гледаоци су
седели за кафанским столовима, јели и пили (с предње стране била
је само кафана, а са задње се вечерало), свирало се на клавиру, а
доцније је музицирао и мали оркестар од дватри инструмента. Уз
трагичне призоре свирало се нешто озбиљно, а уз шале нешто брзо
и весело. Филмови су, разуме се, били неми...“ Крајем двадесетих и
тридесетих, почео је и успон модерних биоскопа, попут „Колосеума“
и „Касине“.

Политика, 8. новембар 1934.

оток
=
острво
суделовати
=
учествовати

Време, 19. децембар 1933.
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Извор

ИзворИ

„У опште се на пољу филмске уметности, у последње време опажа јака тенденција американизације. Американци се сада не
задовољавају више тиме што нам дају њихове стереотипне филмове
са „хепи енд“-има (срећним завршетком) и комедије проткане
сувопарним америчким хумором, не, америчке филмске фабрике
одлазе још и даље и сада желе да нам натуре и свој укус и тиме
још једном докажу да је њихова супериорност и на пољу филмске
уметности победила стару Европу.

Илустровано време, 20. децембар 1930.

Ето, узмимо случај са тонфилмом. Упркос тога што су се у Европи
могла чути разна мишљења о тонфилму, упркос тога што су највећи
капацитети европски били против тонфилма или се бар веома
резервисано држали, Америка је, ни мало не хајући за мишљење
Европљана, одлучила, да почне да израђује тон филмове, не питајући
ништа Европу, унапред уверена, да ће се и са тонфилмом као и са
многим неуспелим и скроз неуметничким филмовима до сада,
продрети код нас и однети нашој публици толике милионе годишње.“
„Америка натура свој укус Европи“, Правда, 29. август 1929.

Правда, 1. јануар 1938.

Извор

Јенки
=
назив који се ван
Америке често користи
за становнике САД

оперета
=
музичко-сценско дело
настало из француске
комичне опере у 19. веку
водвиљ
=
кратак позоришни комад
без заплета, с кратким
шаљивим монолозима

„Београд је на Балкану то јест биоскопска публика није ни Балканска,
ни европска. Она је стопросентно американска. Филм који нема темпа,
филм који нема много акције, велике заплете, филм који се догађа
у дворанама и у коме глумци играју трагедију и болове једне једине
особе, тај је у Београду пропао. Власници биоскопа морају да га скину
са репертоара после четвртог или петог дана играња и да телеграфски
наручи из Загреба неки други филм. Не иде, кажу они, београдска
биоскопска публика остаје увек иста...
А то значи: или филм са трагедијом коју ће понети један велики
глумац, или амерички напети филм у коме ће се пуцати и чији ће
главни јунак бити неки симпатични Јенки. Другог излаза нема. Свака
велика ревија, свака оперета, сваки водвиљ француске продукције,
свака бечка лимунада доживљавају крах после неколико дана играња.“
„Американски дух београдске биоскопске публике“, Време, 24. јануар 1937.
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натурити
=
наметнути

Питања за ученике:
•

Када и како је започела доминација америчког филма у Европи?

•

Који је био први звучни филм и када се он појавио?

•

На основу историјских извора, закључи каква је била популарност
америчког филма у Југославији у међуратном периоду и који жанрови
су били популарни.

•

Поразговарај с наставником о популарности филмова о Тарзану и
истражи колико је филмских верзија до данас снимљено о њему.

Истраживачки задатак:

Холивудске звезде
Носиоци целокупне холивудске индустрије биле су филмске звезде, то јест
„старови“, како их је називала српска међуратна штампа. Холивудске звезде
постају оличење модерности, гламура и узбудљивог начина живота, што су
обожаваоци покушавали да имитирају. То је време у коме глумац Рудолф
Валентино доживљава планетарну славу и постаје предмет фанатичног
обожавања, а његове улоге и његова смрт изазивају масовну хистерију широм
планете. Разгледнице с његовим ликом, нарочито из филма Шеик, продавале
су се по свим већим европским градовима, па и у Београду, а када је 1926.
године Валентино умро, његова сахрана је била од највећих, с полицијом
која је морала да спречава немире. О популарности коју су уживале звезде
Холивуда у Краљевини Југославији сведочи велики број написа, фотографија
и текстова у тадашњој штампи. Упркос великој раздаљини, југословенска
публика je имала прилику да неке од њих види и уживо.
ИзворИ

На сајту Народне библиотеке, у дигитализованој Политици, изабери један
дан тридесетих година и у рубрици „Кроз Београд“ истражи шта се све
приказивало од америчких филмова и у којим биоскопима. https://digitalna.
nb.rs/view/URN:NB:RS:SD_2F6F6602455A67B1B521D786232CBF4A

Правда, 4. април 1931.
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филмски „старови“
=
филмске звезде

ИзворИ

Чарли Чаплин
Чарли Чаплин (1889–1977), филмска икона, обележио је златно
доба Холивуда двадесетих и тридесетих година. Још као младић у
Енглеској, показао је изузетне склоности ка глуми. У Лос Анђелес се
сели 1914, када и доживљава каријерни успон. Холивудски живот
почиње писањем и режирањем краткометражних комичних филмова
у којима је и глумио, а 1921. излази и његов први дугометражни
неми филм Малишан (The Kid). Антологијске филмове Светлости
велеграда и Модерна времена снимио је тридесетих година 20.
века. Дуго је одбијао да снима звучне филмове, али 1940. коначно
попушта и снима филм Велики диктатор (The Great Dictator), у коме
сатирично и критички приказује Адолфа Хитлера. Његови холивудски
дани завршени су након Другог светског рата, када је оптужен за
симпатисање комунизма, што је у Америци за време хладног рата
било готово недопустиво. У САД се вратио тек 1972, када је добио
Оскара за животно дело.
Чаплинов лик у филмовима до данас остаје препознатљив и
оригиналан, у широком оделу, са шеширом и штапом и веома
карактеристичним брковима. Многи су га широм света имитирали, па
и појединци у Краљевини Југославији.

ИзворИ

Илустровани лист, 19. март 1925.

Време, 8. април 1927.
Недељне илустрације, 6. март 1927.
Амерички неми филм Шеик из 1921. године учинио је Рудолфа
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Извор

Смрт Рудолфа Валентина
Амерички неми филм Шеик из 1921. године учинио је Рудолфа
Валентина глобалном сензацијом. Вест о прераној и изненадној смрти
Рудолфа Валентина из 1926. године била је узрок готово планетарне
жалости великог броја жена. Изузетак тој појави нису представљале
ни Београђанке, а најава из 1927. године за култни холивудски филм
Шеик показује да интересовање за Валентина није бледело Валентина
глобалном сензацијом. Вест о његовој прераној и изненадној смрти
из 1926. године била је узрок готово планетарне жалости великог
броја жена. Изузетак тој појави нису представљале ни Београђанке, а
најава из 1927. године за култни холивудски филм Шеик показује да
интересовање за Валентина није бледело.

Извор

„Јуче и прекључе боравила је у Београду најславнија филмска звезда
савремене Америке, прекрасна Долорес дел Рио. [...] Одмах смо
дознали да г-ђа Долорес дел Рио није остала у Београду тек случајно.
Она је имала у Београду, поред масе поштовалаца, и једну праву и
интимну пријатељицу, госпођицу Славку Петровић, једну елегантну
и лепу београдску даму, с којом се упознала у Паризу и дописивала
се чак и тада кад је г-ца Петровић дошла у Београд. Њој је јединој
и јавила да ће проћи кроз Београд на путу за Цариград, али није
рекла да ће се у Београду задржати. [...] Њу је интересовао прво свега
лепи београдски пејсаж, коме се још из воза дивила и кога је хтела
да разгледа са разних тачака. Варош на две велике реке, то је увек
занимљиво. Извезле су се прво на Дедиње и г-ђа Долорес посматрала
је са одушевљењем нови Дворац, чији јој се стил веома допао. Она је
изјавила да би сматрала за највеће уживање када би могла имати
вилу у нашем стилу, лепшем од старог мексиканског, стилу који има у
себи и неке побожности и ведрине. [...] Онда је шетња настављена. [...]
— Необично ми се допада изглед вароши. Прекрасно лежи. Дивно.

пејсаш
=
пејзаж

[...]
ДОЛОРЕС ДЕЛ РИО НА БЕОГРАДСКОМ КОРЗОУ
Еј, ви драги младићи са корзоа, и ви пенушаве дамице са подневних
шетњи! Ништа нисте у стању да опазите: у 11 часова пре подне (јуче,
баш јуче!) келнери код Руског Цара послуживали су нашом, српском
кафом Долорес дел Рио! Ви сте, драга децо, шетали испред излога кроз
које вас је гледала најславнија филмска звезда света.
[...] У 12 часова полази Оријент–експрес. Долорес се опрашта. Она
одлази. Обећаје да ће се по повратку опет наћи са нама.
Пред полазак она срдачно, импулсивно, без предаха говори:
— Београд је диван! Ја сам одушевљена! Ја га већ обожавам. Све је
складно, лепо и срдачно. Ја морам да се навратим овамо.“
„Најславнија филмска звезда Америке, славна Долорес дел Рио, боравила је
јуче и прекјуче у Београду“, Време, 17. јануар 1930.

Недеља, 21. октобар 1928.
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корзо
=
шеталиште
Оријент-експрес
=
један од најславнијих и
најлуксузнијих возова, који
је саобраћао на линији
Париз–Истанбул, а који је
пролазио и кроз Београд

Милена Павловић Барили слика холивудске звезде
Једна од најчувенијих српских сликарки, Милена Павловић Барили
(1909–1945), рођена је у Пожаревцу. Сликарство је уписала у Београду,
где је дипломирала 1926, а исте године отишла је у Минхен на даље
школовање. Инспирисана америчком културом и појавом „лудих
двадесетих“, Милена је, међу другим својим радовима, насликала и
портрете тада најугледнијих холивудских звезда, Рудолфа Валентина
(1927) и Џозефине Бејкер (1928).
Последње године свог живота провела је у Америци, где је живела
од 1939. до 1945. Њени радови нашли су се на насловној страни
најпознатијег модног часописа Вог (Vogue), где је и радила као модна
илустраторка. Током њеног живота у САД, Миленина дела приказана
су и на неколико изложби у Њујорку и Вашингтону.

Свакодневни Холивуд
Штампа међуратног раздобља открива широк спектар утицаја Холивуда
на друштво и појединце у Краљевини Југославији. Након изласка из
биоскопских сала, маштање о ликовима и просторима приказаним на
филму није се заустављало, те су многи желели да приграбе делић Холивуда
за себе. Естетика коју су промовисале познате америчке филмске звезде
могла се запазити на друштвеним и културним догађајима у југословенској
престоници, али и у мање урбаним центрима широм Краљевине, где су се
појединци идентификовали са омиљеним јунацима.

ИзворИ

Питања за ученике:
•

Наведи које су биле најпопуларније холивудске звезде у Краљевини
Југославији у међуратном периоду.

•

Поразговарај с наставником о томе зашто су амерички филмски
„старови“ стекли огромну популарност у Југославији.

•

Ко су твоје омиљене филмске звезде данас?

Истраживачки задатак:

Недеља, 12. мај 1929.

Илустровани лист, 2. фебруар 1936.

Погледај избор сцена из филма Велики диктатор. https://archive.org/
details/charliechaplinbestscenespart1thegreatdictator1940hd_202002/
Charlie+Chaplin+++Best+Scenes+Part+1++The+Great+Dictator++1940+HD.mp4
Анализирај с наставником на који начин је приказан Хитлер и шта је то
значило у том тренутку (1940).
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ИзворИ

ИзворИ

Недељне илустрације,
19. октобар 1930.

Панорама, 2. јануар 1937.

Жена и свет, октобар 1940.

Жена и свет, децембар 1940.

Сад и некад, 10. октобар 1938.
Недеља, 23. фебруар 1930.

Жена и свет, септембар 1939.
Сад и некад, 25. јул 1937.
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Питања за ученике:
•

На који начин је америчка филмска индустрија утицала на
свакодневицу и појединце у Краљевини Југославији? Наведи неки
пример.

•

Анализирај сликовне изворе и поразговарај с наставником о утицају
модних трендова из Холивуда на домаћу јавност.

•

Србија goes to Hollywood
У Краљевину Југославију су вести, филмови и приче о холивудским
глумцима стизали готово свакодневно. Међутим, тај пут није био
искључиво једносмеран. Појединци из Југославије су такође одлазили у
Америку, иако много ређе, у жељи да тамо изграде своју каријеру. Многи су
сањали амерички сан и маштали о томе да постану холивудске звезде.
Извор 1

На основу сликовних извора (насловних страна часописа), закључи
у којој мери је домаћа јавност била информисана о најновијим
збивањима у Холивуду. Опиши како изгледају насловнице тих часописа.

Истраживачки задатак:
Потражи на интернету, уз помоћ наставника, фотографије филмских звезда,
филмске плакате, наслове часописа из међуратног периода посвећених
филму.
Направи презентацију у којој ћеш приказати Холивуд двадесетих и
тридесетих година прошлог века.

Недељне илустрације, 4. март 1928.
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ИзворИ

Воја Ђорђевић
Београђанин Војислав Воја Ђорђевић (Voya George, 1895–1951) своју
каријеру започео је као дипломата. Из Београда се након школовања
преселио у Берлин, па затим у Холивуд, са жељом да постане
филмска звезда. Тумачио је многе споредне улоге у холивудским
филмовима, све док није добио главну улогу у краткометражном,
експерименталном немом филму Живот и смрт холивудског
статисте број 9413 (The Life and Death of 9413: a Hollywood Extra),
српско-америчког режисера Славка Воркапића. Исте године, глумио
је у филму Легија побеђених (The Legion of the Condemned), с Гаријем
Купером у главној улози.
Нема много података о животу Воје Ђорђевића, али је његов ангажман
у Холивуду значајан, не само за историју српско-америчких односа
већ и за тумачење утицаја који су амерички (холивудски) филмови
могли имати на грађане Краљевине Југославије, те су чак појединци
били инспирисани да крену путем великих филмских звезда.

„Много се писало, нарочито, пре две-три године о Београђанки Ракел
Давидо, која је у Америци постигла, говорили су, велике успехе,
наводећи и њена учешћа у филмовима. Не сећамо се баш са којим
је филмским величинама играла али знамо да је било и таквих
података. Када смо све то прочитали, било нам је драго да се једна
Београђанка тако лепо снашла у новој земљи и да има успеха. После
тога се још писало о њој, а писало се и кад је дошла да посети Београд.
Наша млада Београђанка која се посветила уметности, искористила је
свој долазак овамо и приредила нам неколико изненађења. Појавила
се у једном београдском биоскопу да покаже делимично оно због чега
је постала толико омиљена у иностранству. Али на жалост, Београђани,
и поред све воље нису успели да се лично увере о њеној уметничкој
вредности. Међутим, прешло се преко тога, јер се веровало да права
уметност г-ђе Давидо лежи у игри на филму. Најзад, и са те стране
имали смо прилике да посматрамо уметност наше земљакиње у
једном филму који се појавио у последње време код нас.“
„Београђанка Ракел Давидо и њена уметност“,
Недељне илустрације, 13. мај 1934.

Извор

„Позната холивудска ведета,
Београђанка Ракела Давидо, са
члановима југословенске колоније у
Лос Ангелосу завршава први тонфилм
[Рођена да љуби] на нашем језику... Наша
млада Београђанка у овом филму, који
има један пријатан и занимљив сиже,
игра улогу наше расне жене. Њена
интерпретација је пуна темперамента
и осећајности, а музика која делимично
прати њену игру и песму, још више чини
да је овај филм оригиналан и нама
присан.“

холивудска ведета
=
холивудска звезда
Лос Ангелос
=
Лос Анђелес
сиже
=
радња филма

„Први српски тонфилм у Холивуду“, Недеља,
4. децембар 1932.

Политика, 2. јануар 1923.
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Питања за ученике:
•

На основу расположивих извора, анализирај каква су била искуства
домаћих филмских уметника у Холивуду.

•

Размисли на које све начине је Холивуд привлачио различите слојеве
становништва и различите старосне групе.

ЗАБАВА

Истраживачки задатак:
Направи презентацију о неком од српских/југословенских глумаца или
глумица који су од успона Холивуда до данас оставили траг у холивудским
остварењима.

У којој мери су појава џеза и
америчка популарна култура
утицале на популарну културу
у Краљевини Југославији у
међуратном периоду?
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ЗАБАВА НА АМЕРИЧКИ НАЧИН
После Првог светског рата, кренуо је убрзани развој Америке и Европе,
а део послератне „климе полета“ чиниле су многобројне забаве које су
долазиле из Америке. Двадесете и тридесете године 20. века су године у
којима се игра, забавља, слуша џез, смењују се нови музички и уметнички
правци. Модерне игре које су се плесале уз џез, као што су шими,
фокстрот, чарлстон, блек-ботом и свинг, постају тада и део југословенске
свакодневице, оснивају се први домаћи џез оркестри, а велике америчке
звезде долазе први пут у Београд.

Jazz singer, 1927.
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И у Србији се свирао џез!

ИзворИ

Иако се уплив џеза у Југославији најчешће посматра из призме
хладноратовске ере, џез је свој траг оставио још у међуратном периоду. У
Србији је џез имао традицију од двадесетих, а први џез оркестар у Србији,
„Студентски Micky Jazz“, оформио је Рафаел Блам 1927. године. Поред тог
оркестра, у међуратном периоду познати су били и „Џоли бојс“, „САЏО“
(Студентски џез оркестар) и „Сион џез“. Звуци џеза допирали су и са радија
и грамофонских плоча, а џез је био присутан у ноћним клубовима и салама
за плес („дансинг салама“). Џез култура која је потекла из Америке, а коју је
југословенска омладина оберучке прихватила, огледала се у многобројним
џез вечерима и забавама које су организоване, у рекламама у штампи, као
и у саветима за облачење за забаве.

„Луде двадесете“ (Roaring Twenties)
Деценија после Првог светског рата у Америци је била позната и као
„луде двадесете“ (roaring twenties), што је подразумевало својеврсну
културну револуцију која је захватала музичку и модну сцену, али и
свакодневни живот у градовима САД. „Луде двадесете“ са собом су
донеле „дух слободе“, модернизацију, нове технологије, рапидан развој
маркетинга (реклама), процват кинематографије, журке и игранке
уз џез музику, као и женску еманципацију. Роман који је постао
својеврстан симбол двадесетих, и који и из данашње перспективе
пружа најбољи увид у америчке „луде двадесете“, свакако је Велики
Гетсби Франсиса Скота Фицџералда.
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Недеља, 18. јануар 1931.

џаз оркестар, џазбанд
=
џез музичка група
шлагер
=
врста популарне музике
која је настала почетком
20. века и имала утицај на
развој забавне музике

кур-салон
=
салон за пушење

„Београдски студентски џез оркестар ’Саџо’“, Недељне илустрације,
29. новембар 1940.

„Симпатична група београдских
студената, чланова добро познатог
академског џаз оркестра ’Џоли
Бојс’ намерава у току месеца јула
и августа да организује једну
замашну турнеју на коју ће поћи,
поред активних чланова, још један
приличан број других студената
Београдског универзитета. Пут који
би предузели треба да иде кроз
Бугарску, Турску, затим Црним
морем на румунску обалу и кроз
Румунију, натраг у Југославију. [...][...] Џоли Бојс иде у свом комплетном
саставу од 11 чланова и џез певача. Цела ова трупа биће униформисана у
друштвену униформу са црно белим пуловерима, лансираним од Џоли Бојса
још прошле године, приликом турнеје кроз Југославију.“

ИзворИ

Недеља, 29. септембар 1929.

„Ви сте их слушали у Београду. Матине-а
у Студентском дому која су најпосећенија,
јер каваљери студенти најмилији су
београдским девојчицама, увесељава
студентски џез-оркестар. Слушали сте
их у Инжењерском дому. Они су једини
и најбољи студeнтски џез-оркестар у
Београду. Летос су свирали у Ковиљачи, до
позне јесени. Сезона је доцније почела, али
њихов оркестар, у најлепшем хотелу бање,
Кур-салону, био је предмет опште пажње,
тим више што су то студенти. Слушали
смо их и ја не могу пропустити да их не
похвалим. Девојкама је био најомиљенији
танго ’Пиши ми’. А ноћу, кад месец изађе
иза Гучева, узбуђивао нас је шлагер ’Месец
и звезде’... У том тангу су скривене потајне жеље свију младића и девојака.
Како нам је било тужно, кад престану звуци њиховог џеза.“

„Турнеја Џоли Бојса и Београдских студената“, Политика, 20. јун 1931.
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пуловер
=
врста кратког џемпера

Џез гостовања и амерички утицај
Питања за ученике:
•

Које су основне одлике прве деценије након завршетка Првог светског
рата? Зашто тај период називамо „луде двадесете“?

•

Када се џез први пут појавио на нашим просторима?

•

Наведи најпознатије џез бендове из Србије у међуратном периоду и
анализирај њихове називе.

•

Процени у којој мери је џез музика данас популарна у Србији. Упореди
извештавање медија о џезу у Србији у периоду између два светска рата и
данас.

Истраживачки задатак:
Истражи на интернету, уз помоћ наставника, о историји џеза у Србији.
Напиши кратак есеј о историји џеза у Србији у међуратном периоду.

Џозефина Бејкер је била највећа звезда која је посетила Београд у
међуратном периоду. Њен долазак изазвао је одушевљење јавности, а каква
је клима владала у Београду и Краљевини Југославији уочи и током њеног
гостовања – највидљивије је из текстова објављиваних у штампи. Но она
није била једина гошћа из света џеза која је посетила Београд између два
светска рата. Београд су, између осталих, посетили и музичка група Луја
Дагласа и „Црни ревелерси“. Својеврсно „џез гостовање“ био је и долазак
првог тонфилма Џез певач на платна београдских биоскопа.

Џозефина Бејкер
Афроамеричка уметница, плесачица,
џез певачица и боркиња за људска
права Џозефина Бејкер (1906–1975)
била је симбол америчких „лудих
двадесетих“ и џез ере, а дух слободе
је из САД, својим наступима у сукњи
од банана и грудњаку од бисера,
донела и у Европу. Тридесетих година,
она се званично преселила у Париз.
Поред својих перформанса и утицаја
на америчку и европску културну
сцену, Џозефина је позната и по
значајној улози у француском покрету
отпора за време Другог светског рата.
Наиме, наступајући пред немачким
и италијанским званичницима и у
иностраним амбасадама, прикупљала
је информације које је затим преносила
покрету отпора.
Џозефина Бејкер је Југославију посетила
укупно четири пута. Први пут је у
Београду и Загребу наступала 1929,
затим 1958. и 1968. године. Током
свог последњег доласка у Југославију
1973, Бејкер се на Брионима састала с
председником Јосипом Брозом Титом
и с Јованком Броз, овог пута у улози
амбасадорке Уницефа (UNICEF).
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ИзворИ

ИзворИ

„И Џозефина је чула, док се бавила у Београду,
да је највеће стовариште париских тканина
у нашој земљи у врло познатој кући Владе
Митића и Брата. Пошла је тамо онога дана кад
се кроз Београд први пут извезла аутомобилом
преко дана. [...] Она, која је у Паризу постала
елегантна и научила се на париски шик, врло
раздрагано је погледала робу и куповала за
себе последње пролећне и летње новости,
поневши из радње Владе Митића и Брата
тканине, које ће је украшавати, када се
идућих три месеца буде појављивала пред
јужноамеричком публиком, у Рио де Жанеиру и Буенос Ајресу, где су
закључена њена сензационална гостовања.“

Недељне илустрације,
2. август 1926.

Недеља, 30. децембар 1928.
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шик
=
од француске речи chic,
израз који означава
леп спољашњи изглед,
у складу с прописима
актуелне моде

„Џозефина Бекер у радњи Владе Илића и Брата“,
Недељне илустрације, 4. април 1929.

Недељне илустрације,
1. април 1928.

Недеља, 14. април 1929.

„Џозефина Бекер заволела је Београд,
као и Београд њу. Каже да се ту још од
првог тренутка осећала као код куће.
Срби су јој, вели, некако блиски и по
менталитету и по темпераменту. То је
био довољан разлог да она продужи свој
боравак у Београду. Додајте томе да се
ватрено заљубила у ћевапчиће, ражњиће
и остале наше гурманске специјалитете,
које јој је Кустудић препоручио, па ћете
потпуно разумети зашто је заволела
Београд. С обзиром на њен гурмански апетит и наклоност према
нашим гурманским специјалитетима, београдске кафеџије почеле су се
такмичити који ће је пре довући у свој локал, да је онако својски угости
српским специјалитетима. За јуче се није знало позитивно да ли ће доћи
код ’Два Сокола’ или код ’Подриња’. Кад јој је речено да ће код ’Подриња’
поред осталог да чује праве српске песме, севдалинке, и да чује музику
српских цигана, она се одлучила за ’Подриње’.“
„Џозефина Бекер на ћевапчићима, код ’Подриња’“, Правда, 5. април 1929.
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кафеџија
=
стари назив за угоститеља,
власника ресторана/кафане
севдалинка
=
традиционална
босанскохерцеговачка
љубавна песма са
оријенталним мотивима

*

Цигани је погрдан назив
за припаднике ромске
популације, који се данас
сматра неприхватљивим.
Припадници овог народа
називају се Роми.

ИзворИ

негро спиритуалс песме
=
религиозне, хришћанске
песме које се најчешће
изводе у афроамеричким
заједницама

Извор

„Не треба наглашавати да је
то за Београд једна велика и
врло ретка сензација, једино
за то што су њихове црначке
песме пуне лепоте и дубине,
а са друге стране за то што је
њихова уметност – од целе
светске штампе призната
и оцењена најлепшим
епитетима – сама за себе
гаранција да ће љубитељи
музике имати прилику да уз задовољство које ће им они пружити
да понесу успомену на угодне, пријатне и тужне мелодије ’негро
спиритуалс’ песама...“

„И Ерос, мали бог љубави, кога су стародревни Јелини опевали као
каприциозног, још прави авантуре по свету. Тако су под његовим
упливом неке београдске отмене даме заљубљене остале од првог
погледа чим су виделе Филипса, Била, Хариа, Брауна и Профита.
Свако вече идоли заузимају своја места у дну бара ’Маскот’. [...]
Београдској јуноши није право, што су наклоност отмених госпођа
београдских прешле на страну музиканата из Хаити, земље џаз-банда
и вреле крви. Сва момчад са београдског корзоа преким оком гледа у
љупке београдске жене и хтела би да је прекоре за брзи заборав. А џазбандисти тријумфују.“
„Црнци у Београду или Нове љубави београдских дама“, Време, 27. април 1922.

„Вечерас концерт ’Црних Ревелерс’“, Време, 13. децембар 1928.

„Од после рата па на овамо
црнци су престали да буду
реткост у Београду. Чак
су се двојица њих стално
настанили и постали наши
грађани. Један од њих,
мајстор на џаз банду, оженио
се једном Београђанком, док
је други, некада одличан
хрвач и боксер Том Сајер,
напустио спорт и завршио у
једном београдском оркестру.
После Џозефине црнци су постали врло популарни код на[с]. Због
тога није никакво чудо што је сала ’Мањежа’ била увек пуна, за све
време гостовања црначке оперете и поред прилично високих цена.
Наша публика одушевљено је поздравила црначке песме и игре, са
истим оним усхићењем, којим је изазивала Џозефина Бекер и црначку
трупу, која је пре ње гостовала код ’Луксора’. Вечери, које је приредила
трупа г. Луја Дугласа, биле су сјајне манифестације победоносног џаза.
Публика је била очарана и приређивачи задовољни.“

Питања за ученике:
•

Наведи најзначајније џез уметнике који су посетили престоницу
Југославије у међуратном периоду.

•

Анализирај понуђене изворе и закључи шта они говоре о тадашњем
Београду и о томе како се у њему живело.

•

Које су популарне музичке звезде имале наступе у нашој земљи у
скоријем периоду?

Истраживачки задатак:
Погледај на Јутјубу https://www.youtube.com/watch?v=FMvS9BGQdHY један од
наступа Џозефине Бејкер из 1931. године.
У чему се огледа њена популарност у међуратном периоду? Упореди с
данашњим филмским и музичким звездама.

„Егзотични гости у Београду“, Недељне илустрације, 16. март 1930.
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стародревни Јелини
=
Хелени, стари Грци
каприциозан
=
хировит, исхитрен,
непредвидљив, нагао

јуноша
=
стари назив за младог
човека

Модерне игре

ИзворИ

Неодвојиве од џеза биле су модерне игре попут чарлстона, блек-ботома и
свинга, које су невероватном брзином освајале срца по читавој Краљевини.
Отваране су школе модерног плеса, организоване су џез вечери са
игранкама, али и такмичења међу најбољим играчима. Београдске новине
и часописи преносили су и вести из Сједињених Америчких Дражава о
најбољим америчким играчима, али и примере за неке од најмодернијих
плесова.
ИзворИ

„Не уступајући ни у чему иза великих светских центара и Београд
га је одмах примио. Тако да га данас игра, може се слободно рећи,
цео Београд. И старо и младо, и мршаво и дебело, све игра и заноси
се чарлстоном. У тој епидемији играња чарлстон, као какав краљ
карневала, ставља се на челу.“
„Чарлстон – најбољи представник данашњих игара“, Недељне илустрације,
30. јануар 1927.

Недељне илустрације, 13. фебруар 1927.

„Свет онај који ради и онај који не послује, вратио се својим домовима.
Припреме за зиму већ су у јеку. Провод неће изостати, као и сваке
године у сезони зиме. Журеви, чајанке, данцизи, балови, славе, све ће
већ доћи уобичајеним редом. У главном, пак, очекују се савремена
провођења уз џаз и шампањац. Модерне игре узбудиће сваки нерв, јер
чарлстон је постао права — болест.“
„... И почетак сезоне салонских игара, џаза и шампањца...“,
Недељне илустрације, 24. октобар 1926.

Недељне илустрације, 6. март 1927.
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жур
=
журка
данциз
=
изведеница од енглеске
речи dance, која би
означавала догађај чија
је главна тема играње уз
музику

ИзворИ

бурлеска
=
комична књижевна
форма која хумористичке
ефекте производи
захваљујући нескладу
између теме и њене
стилске обраде

ИзворИ

„Сваке године Американци лансирају по једну нову игру. Оне остају
дуже или мање, с већим или мањим успехом на дневном реду.
Тако смо упознали ’чарлстон’, ’блек-ботом’, ’румбу’, ’каријоку’ и тако
даље. [...] И ове године Америка лансира неколико нових игара.
[...] Најзанимљивија од свих тих игара је ’свинг’, која више спада у
акробатику и бурлеску, него у салонску игру. Ево овде неколико слика
које нашим читаоцима могу да дају приближну идеју о овој игри.
Надајмо се да нико неће покушати да је игра...“

Правда, 14. децембар 1937.

Правда, 22. април 1922.

Питања за ученике:

Панорама, 8. октобар 1938.

•

Наведи модерне игре које су се обично плесале уз џез музику.

•

Опиши на који начин се млади забављају данас. Која је популарна
музика коју млади најчешће слушају?

Истраживачки задатак:
Погледај видео-записе на којима је приказано играње чарлстона и основни
кораци. Покушајте да их научите и увежбате, а затим на часу изведите
кратку плесну тачку уз неку од нумера из међуратног периода. Продискутуј
с наставником о сличностима и разликама између играња у међуратном
периоду и модерних плесова који су популарни данас.
Време, 21. април 1922.

Политика, 18. новембар 1937.

https://www.youtube.com/watch?v=W_g8rZHJEEY
https://www.youtube.com/watch?v=Z0oHxyensok
https://www.youtube.com/watch?v=SJ70THdDnew
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СВАКОДНЕВИЦА

На који начин су амерички
утицаји обликовали свакодневни
живот становништва Краљевине
Југославије у периоду између два
светска рата?
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СВАКОДНЕВИЦА
НА АМЕРИЧКИ НАЧИН
У међуратном периоду, утицај Америке у Европи бивао је све већи – као део
процеса американизације, али и глобализације. Утицаји који су стизали из
Америке највише су долазили до грађана путем штампе и филма. У српској
и југословенској штампи излазили су многобројни текстови о „америчким
новотаријама“ и о томе на који начин Американци проводе своје слободно
време. Амерички начин живота био је представљен као врло „егзотичан“
и сваки његов сегмент се пратио с много пажње (нова занимања, хобији,
манири, уређење стана, модни трендови итд.). С временом је америчка
свакодневица, на специфичан начин, постала и део свакодневице грађана
Краљевине Југославије. Возили су се амерички аутомобили, користили су
се амерички кућни апарати, намештај, козметички производи, као и друга
роба широке потрошње. Многи амерички брендови који су и данас део наше
свакодневице тада су освојили ове просторе (форд и крајслер аутомобили,
колинос паста за зубе, жилет производи за бријање, сингер шиваће
машине...).
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глобализација
=
процес повезивања
савременог света, односно
зближавање удаљених
делова света, што као
последицу има већи
проток и размену робе,
идеја и људи

Аутомобили
Успон Америке у 20. веку нераскидиво је повезан са успоном аутомобилске
индустрије. У међуратном периоду, форд је био један од најпродаванијих
модела у Европи, и у Југославији. Кроз штампу се може пратити како је
„амерички тренд“ да скоро сваки човек треба да има аутомобил бивао све
присутнији и у Југославији, мада су те жеље биле далеко од југословенске
реалности и стандарда. Поред многобројних реклама за аутомобиле, штампа
је била пуна реклама за амерички бензин, аутомобилске гуме, уља и
разноврсне аутомобилске додатке. Поред најпродаванијих форд аутомобила,
већ тада су рекламирани и луксузни модели крајслера и доџа.
ИзворИ

ИзворИ

„Гуча, јануара – Огромни снежни сметови
притисли су превој преко планице Јелице,
где пролази пут Гуча – Чачак. [...] Али
само један једини неустрашиви човек,
који се не боји огромних сметова, је г.
Света Протић са својим ’Фордом’. Он је
поред нерасчишћеног снега са својим
раоником на предњем делу ’Форда’
успео да се пробије кроз снежне зидове
направивши огромну сензацију у своме
месту. Г. Света Протић је овим својим
подухватом хтео да покаже нашем свету
велику отпорност и сигурност аутомобила марке ’Форд’, а самим тим
доказао је да за успешно обављање путничког саобраћаја у местима где
нема железнице најподесније средство је Фордов ауто. Интересантно је
напоменути да г. Света Протић већ више година врши успешно путнички
саобраћај на линији Гуча – Чачак на своме јединствено отпорном ’Форду’,
а публика увек се радије вози на њему него ли на које друге аутомобиле...
Зашто то? Одговор је врло прост, ’Форд’ има најсигурнији мотор, који
потпуно одговара нашим путевима. А што се тиче саме конструкције
кола, она су тако удешена да је у њима најпријатније возити се.“
„Са ’Фордом’ кроз снежне сметове на планини Јелици“, Недељне илустрације,
24. јануар 1932.

Правда, 26. април 1924.

Правда, 1. мај 1926.
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Правда,
30. март 1927.

Недеља,
16. март 1930.

Време,
14. мај 1931.
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раоник
=
пољопривредна алатка

ИзворИ

Амерички аутомобили у Краљевини СХС
Први аутомобил који је стигао на улице Београда 1903. био је
аустроугарски неселсдорф (Nesselsdorf) у власништву трговца Бошка
Радуловића, а први шофер тог аутомобила био је Радуловићев
пријатељ Сретен Костић, који је касније постао лични шофер краља
Петра I Карађорђевића и председник Првог српског шоферског
друштва. Без обзира на то што први аутомобил у Србији није био
америчке марке, аутомобили произвођени у Сједињеним Државама с
временом су преузели примат на улицама Краљевине Југославије, а
најпродаванији је био форд Т.
Хенри Форд, амерички предузетник, основао је своју компанију
(Ford Motor Company) 1903. године, а први аутомобил који је та
фирма произвела био је форд А. Он је направио револуцију у
развоју аутомобилизма тако што је започео масовну производњу
јефтиних аутомобила моделом форд Т из 1908. године, који се у
Београду појавио већ 1911. године. Америчка лекарка Розалија
Мортон донирала је 1919. тај још увек редак аутомобил београдској
Станици за хитну помоћ као прво амбулантно возило. Поред форда,
на београдским улицама могли су се видети и други амерички
аутомобили попут шевролета, кадилака и доџа.
Занимљиво је истаћи да је у колекцији Братислава Петковића, која
данас чини Музеј аутомобила у Београду, прво возило било управо
форд Т.
https://www.automuseumbgd.com/kolekcija/

Извор

Правда, 31. јул 1919.

Илустровано време,
17. мај 1930.

Питања за ученике:
•

Поразговарај с наставником о томе зашто се аутомобил сматра једним
од важних симбола модернизације друштва.

•

На основу визуелних извора, закључи који су аутомобили били
присутни на улицама Београда и других градова Краљевине Југославије.
Поразговарај с наставником о томе у којој мери су они били доступни
грађанима.

•

На који начин су се све рекламирали аутомобили у Краљевини
Југославији?

Истраживачки задатак:

Правда, 28. април 1929.

Погледај кратак видео-запис из фабрике форд аутомобила из 1928. године
https://www.youtube.com/watch?v=JkCJkdcl8mw.
Поразговарај с наставником о томе зашто се форд Т сматра једним од
најзначајнијих аутомобила на свету.
Пронађи савремену рекламу за форд или крајслер и упореди је са оном из
међуратног периода.
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Облакодери

ИзворИ

Захваљујући новим технологијама, и употреби челика и стакла, крајем 19. и
почетком 20. века, облакодери су постали симболи успона градова и држава,
али и симболи моћи. Они свакако спадају у најупечатљивије симболе Америке
у 20. веку. Узлет Америке се стога, на симболичком нивоу, може пратити и кроз
развој облакодера, јер су они били показатељ развоја технологије и успона
привреде, индустрије и великих градова, попут Чикага и Њујорка, и били су
нераскидиво везани за капитал, односно за економску моћ. Први облакодери
почели су да „ничу“ у Чикагу. Већ осамдесетих година 19. века, Чикаго је имао
зграде са 12 и 14 спратова, а од деведесетих, када је на врхунцу била чувена
„чикашка школа архитектуре“, граде се и облакодери са више од 16 спратова.
Од почетка 20. века, примат преузима Њујорк. Њујоршки облакодери били
су изузетно високи али и декоративни, јер су истовремено служили и као
реклама за компаније које су их изградиле, попут зграде Сингера завршене
1908, која је имала 47 спратова и тада најмодерније лифтове. Врхунац је била
изградња Крајслер зграде и Емпајер стејт билдинга.
Извор

Илустровано време,
19. септембар 1931.

Недељне илустрације,
24. март 1929.

Илустровано време,
23. мај 1931.

Зграде Крајслер и Емпајер стејт
У међуратном периоду настала су и два симбола Њујорка – зграде
Крајслер и Емпајер стејт. Власник ауто-конгломерата Крајслер, Волтер
Крајслер, подигао је зграду на 77 спратова, која је била у арт-деко
стилу, с детаљима аутомобила на самој згради. Та зграда, највиша на
свету, висине 319 метара, завршена је 27. маја 1930, а већ 1. маја 1931.
Њујорк и свет су добили нову највишу зграду – Емпајер стејт билдинг,
високу 381 метар, са 102 спрата, коју је, желећи да надмаши ривала,
подигао финансијски директор Џенерал моторса. Тада су уведене
многе иновације у начину грађења. Око 3.000 радника, радећи и дању
и ноћу, успевало је да подигне четири и по спрата недељно. Зграду
је 1. маја 1931, само 410 дана од почетка изградње, свечано отворио
председник Херберт Хувер, притиском на дугме из Вашингтона, чиме
је симболично укључио осветљење највише зграде на свету. Све до
1972. Емпајер стејт је био највиши облакодер на свету, а тада је на
прво место дошла прва кула њујоршког Светског трговинског центра,
срушеног у терористичком нападу 2001. године.
Недељне илустрације, 26. јун 1927.
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арт-деко
=
(скраћеница за француску
реч arts décoratifs,
декоративна уметност)
стил у уметности који се
јавио у Француској пре
Првог светског рата. Зграде
Емпајер стејт и Крајслер у
Њујорку су симболи артдеко стила у архитектури.

Амерички брендови
Питања за ученике:
•

Поразговарај с наставником о томе зашто се облакодери сматрају једним
од најзначајнијих симбола америчке моћи у првој половини 20. века.

•

Где у Америци прво почињу да се граде облакодери и зашто?

•

Који су и где се налазе данас неки од највиших облакодера на свету?

Истраживачки задатак:

Захваљујући технолошким иновацијама, развоју привреде и индустрије,
али и сталном улагању у науку, Америка је од краја 19. века почела
масовну производњу кућних апарата, машина и различитих производа
који су олакшавали живот и утицали на модернизацију Америке, али и
читавог света. У неке од тих изума спадају покретна трака, бријач (Gillette),
еркондишн, трактор, електрична веш-машина, семафор, полиграф,
електрични фрижидер, смрзнута храна... Већина тих производа врло брзо
стиже и у Краљевину Југославију, што је додатно допринело модернизацији
и побољшало квалитет живота њеним становницима, нарочито женама.
ИзворИ

Истражи на интернету, уз помоћ наставника енглеског језика, о изградњи
Емпајер стејт билдинга.
https://www.esbnyc.com/about/history
Направи презентацију у којој ћеш приказати етапе изградње и развоја, и
најзначајније догађаје везане за ту грађевину.

		

		

Време, 19. фебруар 1922.

Илустровано време, 15. март 1930.

Време, 19. децембар 1933.
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Панорама, 6. јун 1937.

Панорама, 16. април 1938.

Питања за ученике:
Недеља, 24. јануар 1932.

•

Пажљиво погледај визуелне изворе и наведи производе који су и данас
саставни део свакодневице савременог човека.

•

На који начин је роба широке потрошње унапредила и олакшала живот
човека у међуратном периоду?

•

Поразговарај с наставником о томе у којој мери су производи и роба
широке потрошње били доступни свим слојевима друштва.

Истраживачки задатак:
Истражи колекцију дигитализованих реклама и огласа из америчких
новина међуратног периода на веб-сајту Универзитета Дјук. https://
repository.duke.edu/dc/adaccess
Политика, 18. децембар 1930.

Време, 17. новембар 1931.
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Издвој рекламу која ти је највише привукла пажњу и образложи зашто.
Покушај да закључиш који производи су били најрекламиранији и
продискутуј с наставником о разлозима за то.
На основу представљених извора, упоредите америчке и домаће рекламе из
истог раздобља. Шта можете закључити о начину рекламирања производа у
међуратном периоду у Краљевини Југославији и Америци?
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Мода
магнат
=
велепоседник, богаташ

Поред француске и енглеске, америчка мода је све више утицала на
трендове у Краљевини Југославији између два рата. Холивудске глумице
су, пре свих, биле „модне иконе“ и „оличење лепоте“. Америка је диктирала
трендове како у женској, тако и у дечјој и мушкој моди, и то у свим
сегментима (вечерње тоалете, спортска опрема, дневна одећа, одећа за
рекреацију). Препарати попут колинос пасте за зубе или жилет бријача
били су амерички производи који су се масовно користили у Краљевини
Југославији.

муслин
=
врста тканине

манжетне
=
украс на подврнутом
рукаву или ногавици

ИзворИ

фићфирић
=
лепотан, шармер,
помодар

монограм
=
стилизован мотив
направљен спајањем
неколико слова

				

				
Жена и свет, август 1940.

Илустровани лист, 25. април 1926.

Недељне илустрације,
5. јун 1927.

Политика, 11. март 1931.
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Политика, 26. мај 1931.

Правда, 8. март 1921.
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Расно питање
Питања за ученике:
•

На основу извора и разговора с наставником, анализирај модне
трендове који су двадесетих и тридесетих долазили у Краљевину
Југославију.

Истраживачки задатак:
Истражи америчку моду међуратног периода кроз илустрације из америчке
штампе двадесетих и тридесетих година:
https://blogs.loc.gov/headlinesandheroes/2021/07/womens-fashion-historythrough-newspapers-1921-1940/.
а) Опиши које су основне одлике модних стилова лансираних из
Америке двадесетих и тридесетих година (хаљине, одела, фризуре,
шешири...).

Устав САД се сматра једним од најдемократскијих устава, с једним
од основних америчких принципа, утемељеним још у Декларацији
независности из 1776, „да су сви људи створени једнаки“. Једнаки, међутим,
нису били сви, иако је ропство укинуто 1865. године. Афроамеричко
становништво је морало и наредни век да проведе у борби за своја права,
јер су им најосновнија права била ускраћивана све до 1964. године. На
сличан начин дуго су били обесправљени и амерички староседеоци, којима
је право гласа дато тек 1924. године. Да би одржали супремацију, белци су
донели читав низ закона, познатих као Џим Кроу (Jim Crow), којим је била
озваничена сегрегација афроамеричког становништва и њихов подређен
статус. За Афроамериканце су све до средине шездесетих година 20. века
постојали одвојени делови у превозу, ресторанима, није им било дозвољено
школовање с белцима, а на многа места им је био забрањен улазак.
Најдрастичнија форма кажњавања било је линчовање.
Извор

б) Упореди моделе из америчких часописа двадесетих и тридесетих година
с моделима из данашњих часописа. Уочи сличности и разлике.

сегрегација
=
раздвајање људи на основу
различитих критеријума
(нпр. расе) које се коси с
начелима људских права
и слобода

линч
=
убиство почињено од
стране руље, најчешће
над недужном
особом. У Америци
су највише страдали
Афроамериканци, тако што
су пребијани, сакаћени,
тела су им вешана о дрвеће,
а потом спаљивана.

в) По угледу на илустрације из америчке штампе међуратног периода,
дизајнирај (нацртај) моделе хаљина или одела које би обукла/обукао на
матурској вечери.

*

Придев црначки
данас није у употреби с
обзиром на расистичку
конотацију ове речи.
Уместо тога, реч
која се користи је
афроамерички, као
што се део популације
у Америци назива
Афроамериканци, а не
Црнци, како наилазимо
у изворима из међуратне
штампе.

Недељне илустрације, 21. фебруар 1931.
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ИзворИ

жигосан
=
обележен, етикетиран
крчма
=
кафана

Извор

„... Сједињене Државе немају
народних позоришта, нити
државних субвенција. Све
је остављено приватној
иницијативи појединаца или
удружењима. [...] У тежњи да
се одрже, позоришта настоје
да буду што оригиналнија.
Тако је дошло и до појаве
црначких мотива и црначких
позоришта. У ствари прва појава црнаца на сценама у Америци
датира, још од 1779 године, кад је Гратер први пут, – маскиран као
црнац, – певао црначке песме у комаду Ориноко. [...] Поред успеха
који су црнци имали у литератури, филму, водвиљу, песми и музици,
показали су своје одличне способности и као драмски уметници, те
тако заслужили да се о њима свима са похвалом говори.“

„Ми Европљани не можемо да схватимо мржњу Американаца према
Црнцима. У великим градовима Црнци морају живети у нарочитим
квартовима. Имају своје школе, своје цркве, своја позоришта, могу
радити шта хоће, али они су жигосани црном бојом своје коже. Они
немају шта да траже у друштву белаца [...] Још увек у малим градовима
постоји суд линча против Црнаца и још увек се бојкотује сваки Црнац
који је успео да постане бискуп, професор универзитета или виши
чиновник. Ми то не можемо да схватимо. По целом свету певају се
црначке песме, играју се њихове игре. Црначка позоришта су права
сензација, па ипак Американци их бојкотују. У Америци праунука
Црнкиње не може да се уда за белца, чији је отац био коњокрадица а
мајка певачица у пристанишним крчмама.“
„Како се гледа на Црнце у Европи... а како у Америци?“,
Панорама, 15. јануар 1941.

„Црнци и америчко позориште“, Недељне илустрације, 25. јун 1933.

погром
=
насиље над
припадницима одређене
мањинске заједнице

„Позната је ствар да Американци, управо бели
становници Америке, никако не трпе своје
суграђане који припадају другим расама.
Црнци, Кинези и Јапанци, који се доселише
у Америку, као и Индијанци, који су у ствари
староседеоци Америке, за последња два века
небројено су много пута били изложени
нечувеним погромима. [...] Готово у свим
америчким варошима постоје засебни делови
вароши, који су одређени за Црнце, Кинезе
и Јапанце. До пре кратког времена, грађани
ових омрзнутих раса уопште нису смели становати у центру вароши.
Тако је, можда, из неког осећања еманципације, или од неке потребе,
постала варошица Харлем у држави Њујорк. У тој вароши ћете данас
узалуд тражити неког белог становника, а ако случајно сретнете неког
пунокрвног припадника беле расе, треба да знате, да се он овде налази
само на пропутовању. Све послове, све дужности и сва власт је овде у
рукама Црнаца. Председник те вароши је мистер Оскар Прист, а то је
уједно и једини Црнац, коме је до данас пошло за руком да се попне до
положаја народног посланика у американском конгресу.“
„Американски Црнци улазе у културу“, Недеља, 10. август 1930.
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Питања за ученике:
•

Какав је био положај Афроамериканаца у САД у међуратном периоду?

•

У чему се огледа сегрегација афроамеричког становништва у САД у
међуратном периоду?

•

На који начин југословенска штампа приказује однос Европе
према расизму у САД? Шта из извора закључујеш о односу према
Афроамериканцима у самој Краљевини Југославији?

Истраживачки задатак:
Истражи на интернету, уз помоћ наставника, о положају Афроамериканаца
у САД у међуратном периоду.
Напиши кратак есеј о тој теми.
Америчка историја у учионици  67

Српско-амерички односи
Званични дипломатски односи између Србије и Америке успостављени
су 1881. године. Од тада, па до друге деценије 20. века, сарадња двеју
држава углавном се заснивала на трговинској и привредној размени. То
је био период и када је велики број људи из Србије емигрирао у Сједињене
Државе у потрази за бољим животом. С почетком балканских ратова и
избијањем Првог светског рата, у коме су Србија и Америка биле савезнице,
српско-амерички односи углавном су се сводили на слање медицинске,
прехрамбене и друге помоћи из САД ратом захваћеној Србији, пре свега
посредством америчког Црвеног крста и залагањем истакнутих појединаца,
попут Мејбел Грујић или Михајла Пупина. С том праксом се наставило
и након 1918. године, а појединци и фондације из Америке помагали
су опоравак и изградњу Србије исцрпљене ратом. Уз то, у међуратном
периоду су из САД стизали и бројни стручњаци, професори, пословни људи,
људи из културе, уметности и различитих сфера друштвеног живота, што
говори о активној тежњи за одржавањем блиских односа с Краљевином
Југославијом.
ИзворИ

„Кратком нотицом ми смо јавили долазак у нашу средину г. Leo Waod
Capser-а, представника Карнеџијевог и Сидаумендовог фонда, који
је за подизање универзитетске библиотеке у Београду одредио суму
од 3.200.000 дин. [...] Ова зграда имаће сутерен, партер и први спрат.
Дужина њена биће 56, дубина 27 мет. Сем магацина за књиге који
ће заузимати 4 спрата, јер ће се простор једног спрата у магацинима
делити на 2 снижа, библиотека ће имати општу читаоницу од 220 м.
површине са галеријом за књиге; посебне читаонице за картографске
карте, новине, рукописе и најзад читаоницу за професоре. На првом
спрату биће сала за предавање са 72 квм. Магацини за књиге моћи ће
укупно примити 170.000 свезака. Спољна архитектура биће пластична
– ренесанс, у карактеру јавних грађевина те врсте. Планови биће
готови до 1. маја, у првој половини погодиће се предузимач, а већ у
другој половини маја почеће се зидање. Септембра 1922. год. зграда ће
бити довршена и опремљена. Колика ће бити корист од овако модерне
универзитетске библиотеке мислимо да не треба ни доказивати.
Културни Београд будућности благодарећи помоћи америчких синова,
за свој даљи развитак добио је једно од најмоћнијих средстава.“

благодарити
=
захваљивати

„Поклон из Америке“, Правда, 14. април 1921.

Извештај с полагања камена темељца Универзитетске библиотеке:

„Јуче су допутовали у Београд представници Рокфелеровог фонда
г.г. Русел, представник комитета из Париза и Ган, главни секретар
фонда из Њујорка. Они су на позив нашег мин. здравља дошли у нашу
земљу да проуче санитетске прилике испитују санитетске установе
и т.д. Дочекани су од свију надлежних веома пријатно г.г. Расел и
Ган изјавили су своје задовољство што се налазе у земљи хероја. [...]
Импресија, коју су добили приликом ових посета, веома је повољна.
Они су просто изненађени успехом.“

„Први говор одржао је предс. општине г. Митровић предајући
универзитету земљиште и наглашујући, да Београд, који чини све што
може за наше културне установе, даје и ово земљиште за Универзитет
изражавајући уједно захвалност америчком народу са чијом се
помоћу подиже прва зграда, од њих 14, нашег новог Универзитета.
Ректор г. Сл. Јовановић одговорио је на реч председникову, захваљујући
се општини на показаној вољи, да Београд који се борио на пољу
части направи борцем на пољу културном. [...] Нова тековина за наш
културни напредак почела се градити, и српски народ знајући сав
значај оваквог културног средства умеће бити благодаран америчком
народу, који ће му преко г. Каспера ову тековину исправно предати.
Симпатије које наш народ осећа према великом и славном народу
Северне Америке биће овим актом само учвршћене и повећане, што је
најбоља гарантија за наше међусобно пријатељство.“

„Рокфелерова мисија у Београду“, Правда, 12. јун 1923.

„Универзитетска библиотека“, Правда, 24. јун 1921.

Правда, 31. децембар 1918.

санитетски
=
здравствени
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Правда, 18. мај 1921.
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гарантија
=
гаранција

Извор

ИзворИ

Жена и свет, мај 1926.
Недељне илустрације, 9. април 1925.

Универзитетска библиотека
Сједињене Америчке Државе упућивале су значајну помоћ Србији у
време балканских ратова и Првог светског рата. Међутим, та пракса
није престала ни након 1918. године. Америка, а пре свега појединци
из САД, попут Џона Фронтингема, Мејбел Грујић, Михајла Пупина и
других, наставили су да помажу Србији и Краљевини СХС у опоравку
и обновама након рата. Илустративан пример је свакако помоћ за
изградњу Универзитетске библиотеке у Београду.
На подстицај Пупина и брачног пара Грујић, Карнеги задужбина
уложила је знатна средства у подизање зграде Универзитетске
библиотеке. Ендру Карнеги (1835–1919), амерички индустријалац, био
је највећи светски произвођач челика крајем 19. и почетком 20. века.
Велики део свог новца Карнеги је давао у хуманитарне сврхе, пре
свега за изградњу институција попут Карнеги хола (чувене концертне
дворане у Њујорку), Палате мира у Хагу, Карнеги института за науку
у Вашингтону и других. Задужбина коју је Ендру Карнеги оставио иза
себе наставила је да донира новац у сличне пројекте, а међу њима
се нашла и Универзитетска библиотека у Београду. Краљ Александар
положио је камен темељац за зграду на Булевару краља Александра
1921, а зграда је коначно отворена 1926. године. На улазу у библиотеку
и данас се налази биста Ендруа Карнегија.
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„Многе од наших новина донеле су белешке да се ове године спремају
у Америци два брода излетника за нашу Јутославију. У сваком броду
биће по неких пет стотина најбогатијег и најкултурнијег света! [...]
Ми не знамо, јесу ли и у колико тачне те вести, али ако су тачне, сви
ми, треба да смо свесни, да од тих наших и незваних а добродошлих
гостију, можемо имати недогледних користи, а можда толико исто
штете, ако не умемо да искористимо тај долазак најкултурнијег и
најбогатијег народа на земљиној кугли. Сви ми без изузетка треба да
смо свесни тога, и почев од владе па до последњег човека, треба да
учинимо све што можемо, да се ти наши гости што лепше дочекају и
испрате: да им се покаже све што је најлепше и најинтересантније,
а богме, да им окренемо пажњу и на корисне ствари, где би они и за
њихову као и нашу корист могли пласирати своје капитале. Наша
влада за време ових ферија не би имала кориснијег посла него да
одмах провери ове вести, и да са своје стране учини све што треба,
како би од наше земље, временом, направили другу Швајцарску!“
„Американци код нас“, Правда, 9. август 1925.
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ферије
=
дани одмора, празници,
распуст

Извор

Даглас Макартур
Једна од најистакнутијих личности америчке војне историје свакако
је генерал Даглас Макартур (1880–1964). Макартур је завршио Војну
академију Вест Поинт, након чега је ступио у војну службу. Ратовао је на
Западном фронту током Првог светског рата, а у Другом светском рату
био је командант америчке војске на Пацифику. Своју каријеру завршио
је након Корејског рата (1950–1953). Постао је најмлађи генерал-мајор
у америчкој војсци 1928, а две године касније заузео је позицију
начелника Генералштаба.
Макартур је 1930. био на путу по Европи обилазећи места на којима
је ратовао у Првом светском рату. Том приликом, одлучио је да посети
и Краљевину Југославију како би обишао југословенску војску и
присуствовао војним вежбама. У Београд је стигао 25. септембра 1931.
године. Обишао је Споменик незнаном јунаку на Авали и Маузолеј
Карађорђевића на Опленцу. Присуствовао је вежбама трупа Београдског
гарнизона на релацији Гроцка–Београд. Дајући изјаву новинарима,
саопштио је да је његова посета Београду „симбол пријатељства“ између
Краљевине Југославије и Сједињених Држава.

Питања за ученике:
•

Поразговарај с наставником о узроцима емиграција становништва с
Балкана у САД.

•

У чему се огледала америчка хуманитарна помоћ Србији? Наведи неке
примере на основу извора.

•

Како је подигнута зграда Универзитетске библиотеке у Београду? Које су
личности иницирале изградњу?

•

Шта нам говори извор о доласку америчких туриста и односима двеју
држава у то време, али и о туристичком потенцијалу Краљевине
Југославије?

Истраживачки задатак:

Недеља, 4. октобар 1931.

Истражи на интернету и уз помоћ наставника о улози Михајла Пупина у
унапређивању српско-америчких односа.
Напиши кратак есеј о тој теми.
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ЖЕНЕ

У којој мери је еманципација
жена у САД утицала на друштвене
прилике и еманципаторске
процесе у Краљевини
Југославији?
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ЖЕНЕ
Међуратни период у Краљевини Југославији обележила је и борба
за афирмацију жене у јавним пословима и за њену еманципацију.
После Првог светског рата, жене су се бориле за право гласа, грађанску
равноправност и једнако право наслеђа, најчешће у бројним женским
организацијама, које су постале веома гласне после 1918. године. Право
гласа, које су Америци жене стекле 1919. године, у Србији/Југославији
су жене добиле тек након Другог светског рата, али су и у међуратној
Југославији, делимично и захваљујући утицају прогресивних америчких
жена, многе жене почеле да обављају послове који су до тада сматрани
„мушким“. У међуратном периоду долази и до експанзије свих врста
женских часописа и модних магазина. Жене су се дуго и упорно бориле
и избориле за могућност да широј јавности представе своје вештине и
различите способности.
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афирмација
=
потврда, прихватање
еманципација
=
ослобађање од зависног
положаја и стицање
слободе и самосталности
појединца, друштвене
групе или институције

експанзија
=
ширење
прогресија
=
напредак

Нова, модерна жена

Амелија Ерхарт

Америчке жене су у српској међуратној штампи приказане као прогресивне,
уз ретке примедбе конзервативаца да су њихове слободе можда ипак
превелике, те да могу да угрозе мушкарце. Приметно је било дивљење
за све оно што је било могуће за Американке – да буду министарке,
авијатичарке, политичарке, дипломаткиње итд. Слика прогресивности САД,
када је у питању еманципација жена, огледала се и у бројним чланцима
о Еленор Рузвелт и њеним успесима, како на породичном, тако и на
професионалном плану. У штампи је често наглашавано како Американке
имају слободу да праве сопствене изборе и да напредују на каријерном путу
без икаквих ограничења.

сифражеткиње
=
назив за активисткиње
у Америци и Великој
Британији које су се
током 19. и 20. века
бориле за увођење
женског права гласа

ратификација
=
формално прихватање и
признање неког правног
документа

Америчка авијатичарка Амелија Ерхарт (1897–1937) била је прва жена
која је самостално прелетела Атлантски океан 1932. године. Ерхарт је
постављала многе рекорде у авијацији током своје каријере, те је била и
прва жена која је облетела северноамерички континент. Занимљива је
анегдота да су се Амелија Ерхарт и прва дама Еленор Рузвелт, супруга
Френклина Делана Рузвелта, 1933. искрале с једног званичног догађаја и
вечере у Белој кући, и самостално се „провозале“ авионом до Балтимора,
обучене у свечане хаљине. Амелија и Еленор су биле блиске пријатељице,
а чврсто их је везивала и борба за женска права. Амелија Ерхарт нестала је
1937, када је кренула на пут око света, у намери да постане прва жена која
је успела и у том подвигу.

Право гласа жена у Америци

Даница Томић

Жене су се у Сједињеним Америчким Државама и у 19. веку бориле
за право гласа. Деветнаести амандман Уставу САД, којим су коначно
након Првог светског рата жене добиле право гласа, први пут је
изнет пред Конгрес 1878. године. Од тада до 1919, сифражеткиње,
активисткиње које су заговарале право гласа за жене, активно су се
бориле за свој циљ. Деветнаести амандман је коначно изгласан у
Конгресу 4. јуна 1919, а 18. августа 1920. је и ратификован, због чега
се обе године могу пронаћи у литератури као године када су жене у
Америци коначно добиле право гласа. Жене у Југославији избориле су
се за своје право гласа 11. августа 1945. године.

Отприлике у исто време, Даница Томић (1905–1962) је постала прва
жена с пилотском дозволом у Краљевини Југославији. Она је 1928. већ
увелико летела, а 1933. године је положила испит за туристичког пилота
у цивилној, пилотској школи, и била прва жена у Југославији с летачком
дозволом. О Даници су тадашње новине писале као о жени која је авионом
пилотирала без страха, правећи лупинге и разноврсне акробације у
ваздуху, као и да је летела над провалијом на висини од 2.500 метара.

ИзворИ

ИзворИ

Илустровано време,
8. новембар 1930.

Недеља,
9. април 1933.

78  Америчка историја у учионици

„Жене полицајци“,
Панорама, 30. мај 1936.

Жена и свет, август 1928.

Недељне илустрације,
12. јун 1932.
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прва дама
=
жена шефа државе,
председника

лупинг
=
прављење кругова током
лета

ИзворИ

„Као што се на сликама види, Елинор Рузвелт
није нарочито ни лепа ни кокетна. Великог је
стаса, чврста и добро развијена. Из њених очију
провејавају наизменично безгранична доброта,
благост и развијено осећање дужности. Она је
свој смисао за социалан рад, посведочила честим
обилажењем кухиња за незапослене. Све до на
кратко време пре удаје предавала је историју новог
века, у Тодхантер школи у Њујорку.“
Пјер Деноаје, „Госпођа Рузвелт“, Илустровани лист,
5. јануар 1936.

Илустровано време,
13. децембар 1930.

Илустровано време,
19. јул 1930.

„После давања права гласа женама у Сједињеним Америчким
Државама, у великој мери почеле су Американке да активно учествују
у политици.“ [...] „Водећа жена у садашњој политици Америке је
супруга г. Рузвелта. Као дете демократског политичара и нећака
бившег председника Теодора Рузвелта, научила је ’леди Елинор’, како
је зову у интимним круговима, да се бави партијском политиком.“ [...]
„У Америчком Конгресу седи сада седам жена, од којих пет заступају
демократску, а две републиканску партију. Међу њима сматрају се за
најјаче и најбоље политичарке Хети Харовеј и Изабела Гринвеј. Обе су
изучиле политичку школу код својих супруга.“

„Често се пише о друштвеним и породичним приликама у Америци и
увек при томе највише и на првом месту пада у очи велика слобода
тамошњих жена, које закон фаворизује далеко више од мушкараца
и које располажу нечувеним правима и слободом, која често одлази
толико далеко да мушкарци постају праве жртве ове тираније. [...]
Док се у Европи тек сада почиње водити дискусија, да ли се жена
уопште одаје професионалном позиву и да ли јој се то сме дозволити,
дотле су Американци већ давно прешли преко тога и еманциповане
жене траже ништа мање ни више, већ да отму од мушкараца и оне
позиције, које су они до сада с искључивим правом заузимали.“
В. Р. М., „Велика слобода Американки“, Правда, 5. мај 1931, 10.

„У Америци се данас много жена бави политиком“, Политика, 27. јануар 1935.
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American beauty
Питања за ученике:
•

Шта је утицало на процес еманципације жена у међуратном периоду?

•

На основу историјских извора, наведи занимања која су постала
доступна женама у САД после Првог светског рата.

•

Наведи неколико примера истакнутих жена у југословенском друштву у
међуратном периоду у области културе и науке.

Слика америчких жена као изразито лепих и негованих преовладава у
српској међуратној штампи. Жене у САД, нарочито холивудске глумице,
не само што су поставиле идеале лепоте већ се кроз слику о њима као
лепотицама пласирала и потреба за еманципацијом жена. Тако се у
штампи могу пронаћи примери како су се облачиле запослене Американке,
шишале, дотеривале и забављале. У Америци су се организовали и избори
за мис – најлепшу жену САД, а по том моделу је 1927. године организован и
први избор за мис Краљевине Југославије.
„Флаперсице“ (Flappers)

Истраживачки задатак:
Истражи на интернету, уз помоћ наставника, о животу и раду Еленор
Рузвелт. Напиши њену кратку биографију.
На основу прочитаних извора, покушај да се ставиш у улогу жене која је
живела током међуратног периода и која се у то време борила за женска
права. Напиши кратак есеј о томе да ли би та жена у чију си се улогу
ставила/о била задовољна данашњим положајем жена.

„Луде двадесете“, поред тога што су Американкама биле значајне
због добијања права гласа, донеле су и нове модне трендове, као и
одређене промене у животном стилу америчких жена. Наиме, сукње
и хаљине које су жене носиле у САД двадесетих скраћене су изнад
колена, девојке су почеле да носе кратке „буби“ фризуре и штикле, да се
шминкају упадљивим карминима, да играју уз џез музику, и понашају
се слободније, што је пре двадесетих било незамисливо. Младе девојке
које су тако изгледале, и које су биле симбол женске еманципације тих
година, називале су се „флаперсице“ (од глагола to flap – махати, јер су
махале док су играле). Флаперсице су рушиле до тада традиционалне
норме понашања, тежећи да нормализују слободу и једнакост жена.

Извор

„Оне су познате у целом свету под именом ’флеперс’
(клепетало, или, ако хоћете, ајман). То су младе америчке
девојке најпознатијег издања невероватно еманциповане:
лице праве ’свете боне’, цвет невиности у погледу, хаљина
висока тек неколико сантиметара, цигара међу зубима.
Сретате је обично на балу, на дансингу. Ено је у стакленој
башти, иза палми. Непомична је у наручју свог играча,
чини се да је припијена уз њега од ногу до усана. Мало
доцније видећете је у истом положају, иза истих палми:
само је партнер други. Тако пет пута, за једно вече...
Објаснили су ми да ’флапери’ имају много обожавалаца, да
су увек окупирани...“
„Ко у Америци уме да живи“, Илустровани лист,
23. децембар 1928.
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дансинг
=
игранка

ИзворИ

Илустровани лист, 1. август 1931.

Политика, 10. јануар 1927.
Панорама, 20. август 1938.

„У доба када је женска мода добила скоро искључиво обележје мушке
ношње, у Америци су жене покренуле акцију да се и женама дозволи
ношња мушког одела. Та акција је успела, јер је данас у Америци
свакој девојци и жени дозвољено, ако она то хоће, да се од главе
до пете носи исто као мушкарац. Тако у Америци многе фабричке
раднице из чисто практичних обзира одлазе на посао и раде у мушком
оделу, а само кад су доконе, кад излазе у шетњу (тражећи млаадожењу)
оне облаче женске хаљине. У Америци је жена у мушком оделу
постала сасвим обична појава.“
„У Америци је женама дозвољено да носе мушко одело“, Правда, 1. јул 1931.

Питања за ученике:
•

Ко су биле флаперсице и какве промене су оне донеле?

•

Поразговарај с наставником о томе како су слике из штампе америчких
жена утицале на процес еманципације жена код нас и у свету.

•

Размисли зашто су жене у појединим професијама, али и у
свакодневном животу, желеле да се облаче као мушкарци.

•

Поразговарај с наставником о утицају еманципације жена у САД и
Европи на прилике у југословенском друштву у међуратном периоду.

Истраживачки задатак:
Погледај кратак видео о флаперсицама и напиши кратко поређење
моде двадесетих с данашњом. Шта ти је, из данашње перспективе, било
најнеобичније што су те девојке носиле или радиле?
https://www.youtube.com/watch?v=QegIgnarTH4
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Српско-амерички женски односи
У међуратном периоду се интензивира долазак Американки у Југославију.
Поред гостовања славних личности попут Џозефине Бејкер, у Београд
су долазиле и многе друге жене, које су доприносиле јачању српскоамеричких односа, попут чланица „Америчког савеза студенткиња“,
америчких привредница, новинарки... Најзначајнији допринос које су
Американке оствариле у Србији односио се на помоћ након Првог светског
рата. Једна од пионирки тог подухвата била је Мејбел Грујић.
ИзворИ

Мејбел Грујић
Велика помоћ Србији током Првог светског рата стизала је из
Америке, пре свега посредством америчког Црвеног крста. Бројни
појединци из Сједињених Држава истакли су се тих година у пружању
помоћи Србији, а међу њима се нашла и Американка Мејбел Грујић
(1872–1956), супруга српског дипломате Славка Грујића. Још у време
балканских ратова, Мејбел је с Михајлом Пупином, Даринком
Грујић, Џоном Фронтингемом, својим супругом и другим истакнутим
појединцима скупљала прилоге за Србију у Америци. У време Првог
светског рата, с неколико болничарки допутовала је у Србију, где је
водила рачуна о рањеницима.
Мејбел Грујић није престала да помаже Србији ни након завршетка
рата. Уложила је новац у изградњу Американског дома у Селцу, у граду
Цриквеници на Јадрану, где су деца из целе Краљевине од 1922. имала
прилику да летују. Поред тога, Мејбел и Славко Грујић су допринели и
изградњи Универзитетске библиотеке у Београду. По избијању Другог
светског рата, Мејбел Грујић се вратила у Сједињене Државе, где је и
остала до своје смрти.

чисманка
=
чистуница; жена која
стално ради кућне
послове попут прања,
рибања и гланцања

Извор

Жена и свет, фебруар 1925.

Илустровани лист, 15. фебруар 1920.
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„Данас, у 10.10 часова изјутра,
експресом из Париза долази нам
један необичан гост: др. Хелена
Келер, позната књижевница
Сједињених Америчких Држава, –
али исто толико познати светски
феномен интелигенције, културе
и енергије; жена, која је још у
времену кад је била беба од
осамнаест месеци, после једне
болести, остала без слуха, без моћи
говора, без вида, али жена која
је успела да до своје тринаесте
године постигне огромно знање, да
чак претекне за велику меру многе
нормалне вршњаке и да постане
славна књижевница, цењен
филозоф и социолог.“

експрес
=
врста воза

Недељне илустрације,
12. јул 1931.

Време, 29. јун 1931.
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Хелен Келер

Брајева азбука
=
писмо које је намењено
слепим и слабовидим
особама

„Као гошће Женског покрета
и Енглеско-америчкојугословенског клуба данас
су допутовале у Београд
претставнице једне велике и
утицајне женске организације
у Америци. [...] Њих је 19 на
броју. Различитих су професија.
Ова група америчких жена
је предузела пут кроз Европу
ради упознавања на лицу места
привредних, финансијских,
трговачких и социјалних
прилика. Американке су претставнице једног великог женског савеза
у Америци који се зове Национална организација запослених жена.“
[...] Тако данас у Америци има врло много жена шефова предузећа,
каквима у целом свету стоје на челу само мушкарци, можда по
традицији.“

Америчка списатељица и боркиња за људска права Хелен Келер
остала је без слуха и вида још као девојчица. Уз помоћ своје туторке, а
касније и пријатељице, Ен Саливан, Хелен је научила да чита Брајева
слова. Несрећа која ју је задесила у детињству није је спречила
да заврши студије на Радклиф колеџу при Харварду и да постане
прва слепа особа која је стекла универзитетску диплому. Објавила
је око 14 књига и на стотине есеја. Поред борбе за права људи са
инвалидитетом, Хелен Келер се активно залагала и за права жена,
Афроамериканаца, радника и за мир у свету. Током свог хуманитарног
рада, нарочиту пажњу је посветила помагању глувонемих и слепих,
које је сматрала „најусамљенијим“ људима на свету. Крајем јуна
1931. Хелен Келер је, у пратњи својих сарадница Ен Саливан и Поли
Томпсон, допутовала у Београд, где је одржала предавање, састала се
са угледним државницима, укључујући и краља Александра, и обишла
бројне установе, међу којима и Дом слепих у Земуну.

ИзворИ

Правда, 2. август 1931.

„Све три младе Американке путују потпуно
саме по Европи, а нарочито су дошле из
Америке да посете Југославију, у којој је
њихов шеф, мис Матисон, већ у више махова
била.“ „- Ја необично много волим вашу
земљу – рекла је [мис Матисон] – и ово није
први пут да долазим. До душе, пре неколико
година ја нисам ни имала појма о постојању
ваше државе. Али кад сам почела да студирам
историју, а нарочито модерну историју, ја сам
чула за виталност вашег народа и решила сам
да упознам земљу.“
Илустровано време, 1. август 1931.

Питања за ученике:
•

Наведи које су Американке посетиле Југославију у међуратном периоду
и допринеле учвршћивању југословенско-америчких веза.

•

У чему је био значај добротворног рада Мејбел Грујић?

•

Којој друштвеној групи је посебно била посвећена Хелен Келер у свом
хуманитарном раду?

Истраживачки задатак:
Истражи неку од Американки које су се бавиле хуманитарним радом и
напиши кратак есеј о њој.
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ДЕЦА

У којој мери је утицај америчке
популарне културе обликовао
детињство у Краљевини
Југославији у периоду између два
светска рата?
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АМЕРИКАНИЗАЦИЈА
ДЕТИЊСТВА
У међуратном периоду у Краљевини Југославији, американизација је
постала присутна у најразличитијим сегментима детињства. Она је била
најочигледнија у популарној култури, првенствено захваљујући Волту
Дизнију, америчким стриповима и филмовима, али је уплив америчке
културе и америчког начина живота био видљив у различитим сферама
свакодневног живота деце, о чему сведочи писање међуратне штампе. Деца
су се, под утицајем књига, стрипова и филмова, све више играла „каубоја
и Индијанаца“, мајке су деци шиле или куповале гардеробу по америчким
моделима, а помно се пратио и начин васпитавања деце у Америци, и
све веће слободе које су даване деци. Многе васпитне иновације, о којима
се често извештавало, постале су реалност на овим просторима много
деценија касније.

Цртани филм „Бик Фердинанд“, Панорама, 10. децембар 1938.
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„Дизнизација“ детињства у Краљевини Југославији

ИзворИ

Историја популарне културе незамислива је без Волта Дизнија. Тај амерички
режисер, продуцент, сценариста, аниматор и карикатуриста био је идејни творац
цртаних ликова попут Микија Мауса, Паје Патка, Шиље, Снежане, Пинокија
и других јунака који су трајно обележили детињства широм света. Међуратна
штампа сведочи о доминантном присуству Дизнија и његових јунака у
југословенској свакодневици током тридесетих година. Деца у Краљевини
Југославији, баш као и одрасли, највише су била фасцинирана Микијем Маусом.
Он је од почетка тридесетих година био заступљен у филмовима, стриповима,
рекламама, као „Мика Миш“, да би се тај глобални феномен учинио блиским
и „домаћим“. Убрзо после Микија, у Краљевину Југославију су стигли и други
Дизнијеви јунаци, који су допринели афирмацији стрипа у дневној штампи и
стрип-магазинима. Најзначајнији лист био је Политикин забавник, који је током
кратког периода излажења у Краљевини (1939–1941) имао ексклузивно право
на издавање Дизнијевих стрипова.

Мики Маус
Оригинални лик Микија Мауса појавио се 1928. године у САД у првом
цртаном филму са звуком Пароброд Вили (Steamboat Willie). https://
archive.org/details/SteamboatWillie Популарни миш доживео је током
тридесетих година глобалну популарност, какву су до тада уживале славне
холивудске звезде. У Краљевину Југославију Мики је ушетао 1930. године,
прво као анимирани јунак у биоскопима. Убрзо након тога почиње да
се појављује и у форми стрипа, под именом „Мика Миш“, што је заправо
била домаћа, посрбљена варијанта Микија Мауса. Најпре се појавио 1932.
године у часопису Весели четвртак, а онда и у дневним листовима, те
је до средине тридесетих Мики Маус био увелико познат и омиљен међу
југословенском публиком. Од 1935. године, и дневни лист Политика почео
је да објављује стрипове у којима су се налазили оригинални Дизнијеви
јунаци Мики Маус, његова девојка Мини Маус, пас Плутон и многи други.
Паја Патак

Време, 30. март 1933.

Најава серијала стрипова о авантурама Микија Мауса
и Плутона у Политици
„Свим малим као и великим читаоцима ’Политике’ познат је Мики
Маус (Миш Мики), јунак чувених шаљивих цртаних филмова. Мики,
његова другарица Мини, његов пас Плутон и његови пријатељи и
познаници коњи, магарци и друге животиње данас су најпопуларније
личности са биоскопског платна у целом свету, па и код нас.“
Политика, 17. фебруар 1935.

Лик данас свима познатог белог патка у плавом оделу први пут се
појавио у филму Мала мудра кокошка 1934. године, који је припадао
серијалу „Луцкасте симфоније“. У наредним годинама, темпераментни
патак који воли богатство, али не воли да ради, постао је један од главних
Дизнијевих јунака. Београдска публика је средином тридесетих година
имала прилику да овог цртаног јунака види на филмском платну, а онда и
у стрипу, где је Donald Duck у српској варијанти постао славни Паја Патак.
Нарочиту популарност Паја Патак је остварио током Другог светског рата,
када је постао један од стубова америчке антинацистичке пропаганде.
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„Јучерашњу дечју претставу у биоскопу ’Уранија’ коју сваке године
приређује Материнско удружење посетили су и Његова Височанства
Краљевићи Томислав и Андреј. (...) Краљевићи су, улазећи у
биоскопску дворану која је у то време била већ препуна децом и
родитељима, били срдачно поздрављени од присутних усклицима:
’Живели!’. После тога Краљевићи су поздрављени државном химном а
све до почетка претставе поздрави деце и публике нису престали.
На програму су били кратки музички и цртани филмови Валт Дизниа,
Сили симфоније, Попај, Рантаплани а између филмова изводили
су врло успеле тачке акробати и једна мала степ-играчица. (...)
Краљевићи су се забављали врло лепо и са њихових лица никако
није престајао осмех кадгод би се указао Мики Мауз или каква друга
’личност’ цртаног филма.“
Мика Миш,
5. јануар 1937.

Политикин забавник, 7. март 1939.

„Краљевићи Томислав и Андреја посетили су дечију представу Материнског
удружења у биоскопу ’Уранија’“, Време, 6. новембар 1936.

Дизни и Други светски рат
Дизни је творац низа анимираних филмова за време Другог светског
рата, који су помагали савезничку борбу. Најпознатији, који је добио
Оскара за најбољи анимирани филм, и који спада у 50 најбољих
цртаних филмова свих времена, јесте Фирерово лице (Der Fuеhrer’s Face),
антинацистички филм, у коме Паја Патак мукотрпно ради у нацистичкој
фабрици. На срећу, испоставља се да је у питању само ноћна мора, а
филм има два хепиенда – један с Кипом слободе, као противтежом
немачком нацизму, и други с лицем Адолфа Хитлера које је погођено
парадајзом, уз натпис The End. https://archive.org/details/DerFuehrersFace

ИзворИ

На атрактивној насловници београдског забавног
часописа Сад и некад нашли су се Волт Дизни
и Мики Маус, уз Дизнијеву персонализовану
честитку „Best wishes to Сад и некад“.

О популарности Дизнијевих јунака у
Краљевини Југославији сведочилo је
и то што су Мики Маус и Пајa Патaк
коришћени за рекламу за „велику
авионску изложбу“, међународног
карактера, коју је у мају 1938. отворио
кнез-намесник Павле Карађорђевић.
Изложба је одржана на Београдском
сајму (у питању је била зграда Старог
сајмишта, на чијем се месту током
Другог светског рата налазио логор).

Сад и некад, 25. мај 1938.

Сад и некад, 25. октобар 1936.
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Питања за ученике:
У међуратном периоду у Краљевини Југославији се појавио још један
Дизнијев јунак, „дрвена лутка“ Пинокио. Своје прво појављивање
Пинокио је имао 1940. године у Политикином забавнику, да би убрзо
потом била и премијера истоименог цртаног филма, насталог по
роману италијанског писца Карла Колодија.

•

Поразговарај с наставником о утицају Волта Дизнија и његових јунака
на одрастање у Краљевини Југославији. Покушај да направиш паралеле
с међуратним периодом и послератним (социјалистичким) периодом.
Закључи каква је популарност Дизнијевих јунака и његових филмова
данас.

•

Наведи неке од Дизнијевих јунака или филмова које си имао прилику
да гледаш и провери да ли међу њима има оних који су настали у
периоду Краљевине Југославије. Који су ти омиљени јунаци?

•

На основу историјских извора, закључи ко је све чинио Дизнијеву
публику у међуратном периоду у Краљевини Југославији.

•

Који је био најпопуларнији лист који је објављивао стрипове Дизнијевих,
али и других ликова?

Истраживачки задатак:
Посети интернет страницу Дигиталне Народне библиотеке Србије и иди на
страницу Политикиног забавника.
Линк: https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:SD_54D7A5402476AFCCED4AFE00018D8416
Потражи први број Политикиног забавника из фебруара 1939. године и
наведи како се зове стрип на насловној страни.
Прелистај неке од осталих бројева Политикиног забавника и уочи
сличности и разлике између предратног и данашњег издања популарног
часописа за младе.
Разговарај с различитим генерацијама своје породице о томе који су им
Дизнијеви јунаци били омиљени, и где и како су читали Дизнијеве стрипове
и гледали Дизнијеве цртане филмове.

Политикин забавник, март 1940.
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Каубоји, Индијанци и остали стрип-јунаци
Кум стрипа и Дизнијевих јунака

прерија
=
низије у Северној
Америци на којима расте
само трава и скоро да
нема дрвећа

*

Назив Индијанци
за староседелачка
племена на територији
Северне Америке
више се не користи и
сматра се погрдним.
Данас се најчешће
употребљава управо
термин староседелачко
становништво, или
пак конкретни називи
појединих племена, као
нпр. Навахо народ.

Поред Дизнијевог опуса, ликови попут Мачка Феликса, Бети Буп и Морнара
Попаја само су неки од глобално прослављених цртаних јунака које је и
југословенска публика путем филма и стрипа имала прилику да упозна. Борбe
каубоја и Индијанаца, као и америчко освајање Дивљег запада, представљале
су неисцрпну тему, која је била присутна у различитим сегментима популарне
културе. Југословенска штампа између два рата сведочи о томе да су приче о
каубојима и Индијанцима обележиле и одрастање у Краљевини. Захваљујући
стриповима, филмовима и различитим текстовима у штампи, становници
Краљевине могли су да се „пребаце“ у прерије Дивљег запада, различите
америчке градове, и да сазнају више о америчкој историји. То је код најмлађих
читалаца будило машту, утицало на понашање и инцирало појаву нових
дечјих игара, попут „каубоја и Индијанаца“. Интересовање за „каубоје и
Индијанце“ на овим просторима није утихнуло ни у периоду социјалистичке
Југославије, а може се пратити до данашњих дана.

Душан Дуда Тимотијевић (1903–1967), новинар, преводилац, надреалиста,
један од оснивача Политикиног забавника, уредник Политике, главни
уредник Борбе и сарадник водећих југословенских часописа, један је од
најзаслужнијих за промоцију стрипа у Србији и Краљевини Југославији.
Био је главни преводилац Дизнијевих стрипова и својим преводима је
кумовао Паји Патку (Donald Duck), Шиљи (Goofy), Плутону (Pluto), Белки
(Clarabelle Cow), Хромом Даби (Black Pete), Снежаниним патуљцима и
многим другим ликовима. Према историографији стрипа, заслужан
је и за то што се термин стрип усталио, тако што је одлучио да се
из оригиналног енглеског назива comic strip задржи само други део
синтагме. Пре тога су се користили изрази „цртани роман“, „илустровани“,
„роман у сликама“. Он је заслужан и за појаву стрипова за одрасле код
нас, тако што се 21. октобра 1934. године, само месец дана од његовог
завршетка у америчком листу Ивнинг журнал, у Политици појавио стрип
„Детектив X–9“.

Стрип у Југославији
У међуратном периоду је излазио велики број листова и часописа
посвећених стрипу, или оних који су садржали најновије стрипове
америчких, али и домаћих аутора: Весели четвртак, Микијеве
новине, Мика Миш, Стрип, Цртани филм, Забавник, Весели забавник,
Политикин забавник, Нови стрип, Тарцан, Буфало Бил, Весели врабац, и
многи други, где су се, поред Дизнијевих јунака, први пут појавили Флаш
Гордон, Фантом, Мандрак, Брик Брадфорд, Бак Роџерс, Мачак Феликс,
Тарзан, Попај, Бети Буп...
Највећи „промотер“ популаризације стрипа у Краљевини Југославији
био је Политикин забавник, у коме је излазио велики број страних
стрипова, као што су „Џим из Џунгле“, „Усамљени јахач“, „Попај“, „Брик
Брадфорд“ и други. Поред америчких стрипова, у Забавнику су се
појављивали стрипови засновани на националним еповима и епској
поезији, попут „Баш Челика“, „Хајдук Станка“, „Женидбе Душанове“ и
других. Тако је амерички стрип индиректно утицао и на успон српског
стрипа с националном тематиком.
У Београду се 7. јануара 1932. појавио илустровани дечји лист Весели
четвртак. На његовим страницама први пут се могао видети Мики
Маус у сторији „Доживљаји Мике Миша“, али у обради домаћих аутора:
цртача Ивана Шеншина и сценаристе Божидара Ковачевића. Тих
година, Мики Маус био је предмет интересовања и других стваралаца
у Србији – у Дечјем времену излазио је стрип „Доживљаји миша Мике и
мајмуна Ђоке“.
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У дневном листу
Правда излазио
је стрип Макса
Флајшера, са Бети
Буп као главном
јунакињом. Лик
Бети Буп настао је
у првој половини
тридесетих година
и током времена
се развијао и
трансформисао.
Велику популарност
Бети Буп је стекла
Правда, 13. децембар 1936.
представљајући
се као независна
и слободна жена свесна своје сексуалности. Она је била одраз „лудих
двадесетих“, када се у Америци развијала специфична супкултура
„флаперки“, еманципованих жена које су саме излазиле у клубове,
плесале уз џез, шишале се на кратко, све што је до тада било готово
незамисливо. Еманциповане жене попут Бети Буп појављивале су се
двадесетих и тридесетих и у Краљевини Југославији.
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У међуратном периоду у
Краљевину Југославију стигао
је и Морнар Попај, који је
публици представљен као
стрип-јунак, симпатични
морнар који након што поједе
спанаћ добија натприродне
моћи. Глобалну популарност
Сад и некад, 10. фебруар1937.
Попај је, међутим, стекао тек
након 1933. године и његовог
самосталног пробоја у цртаном филму Макса Флајшера. Морнар
Попај, његова девојка Олива и многи други појављивали су се и у
стриповима у оквиру Политикиног забавника.

Буфало Бил
Поред великог броја стрипова, Политикин забавник је имао и
текстуалне одељке едукативног и забавног садржаја. У једном од њих
представљен је Буфало Бил, уз анегдоту везану за његово име: „Не
желим да умањим славу америчког јунака Била Кодија, познатијег
под именом Буфало Бил, али је неоспорна истина да, у својој дугој
каријери на границама, овај храбри стари ратник није убио ниједног
буфала.“ Током каријере, Вилијам Коди, с надимком „Буфало Бил“,
обављао је различите животне позиве, али је светску популарност
стекао захваљујући приређивању спектакуларних представа о
америчком Дивљем западу. Мит о Буфало Билу наставио је да побуђује
интересовање читалачке публике у Краљевини Југославији. О томе је
сведочило краткотрајно излажење стрип-магазина Буфало Бил током
1938. године, у коме је, између осталог, и живот Вилијама Кодија /
Буфало Била био инспирација за поједине стрипове.

Буфало Бил по први пут међу Србима
Прича о легенди Дивљег запада, Буфало Билу, настала је на основу
романтизоване биографије Вилијама Кодија, који је био курир
„Пони експреса“, ловац на бизоне (отуд и име Буфало), ратовао
против Индијанаца и снабдевао храном градитеље пруге на Дивљем
западу. У време успона масовне културе, Вилијам Коди је искористио
популарност битке код Литл Бигхорна, у којој су Сијукси потукли
генерала Кастера, да направи ревијски спектакл „Дивљи запад Буфало
Била“, у коме су инсцениране битке каубоја и Индијанаца, а у којима
се он појављивао као главна звезда. За транспорт извођача (каубоја,
Индијанаца), помоћних радника, животиња и опреме било је потребно
око 20 вагона, а све заједно је било праћено и озбиљном рекламном
кампањом. Тај шоу је у Европи први пут изведен у Лондону, а уследиле
су две велике европске турнеје, 1887–1892. и 1902–1906. У оквиру своје
друге турнеје, чувени Буфало Бил је 1906. дошао и на наше просторе,
доводећи свој шоу у Кикинду, Зрењанин, Панчево и Вршац.

Правда, 12. децембар 1938.
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„Ковбоји и ковбојке“
Текст из забавног
часописа Недељне
илустрације сведочи о
начину на који се писало
о каубојима, о њиховој
популарности, али и
о томе како су некада
смешно транскрибоване
енглеске речи на српски
језик:

Политикин забавник, новембар 1940.

„Ковбој је постао у
Америци. На великим
и равним преријама
америчким, јахање је
било најомиљенији
спорт. Тај спорт
сниман је за филм и
ковбојски филмови и
дан дањи одушевљавају
публику. Они су
проткани авантурама,
сензационалним
„Ковбоји и ковбојке“,
отмицама, борбом,
Недељне илустрације, 2. август 1936.
погибијом и, нечим
храбрим и бесомучним.
Ковбоји амерички љубимци су публике као и шпански тореадори.
Њихове широке панталоне, са ресама, велики прериски шешир, од
филца, и она карактеристично везана машна, која се лепрша у лету дају
ковбојима живописан изглед. (...) Али није само мушкарац ковбој, већ
има и жена ковбојки. Свака америчка филмска глумица мора да јаше
коња. Ковбојке усавршавају тај спорт и неустрашиве су као мушкарци.
Тај спорт ствара и друкчију психу жене. Ковбојка више воле друштво
мушкараца него жена. Она нема пријатељицу, већ свог друга — ковбоја.
Навикла на јахање, покрај ње је увек партнер мушкарац. Но ковбојка
је кокетна девојка и има свој специјални укус. Њене блузе су врло
живе боје, а панталоне загаситије и једноставне. Никад се она много не
шминка, јер мушки шешир и мушка фризура умањују њен женствени
изглед, и смешно би било много се нашминкати, кад она практикује
један мушки спорт. “

Политикин забавник
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бесомучно
=
лудо, махнито, сумануто
филц
=
материјал који се
добија пресовањем
влакана животињског
порекла и једна је од
најиздржљивијих тканина

Извор

O утицају каубоја на одрастање у Краљевини Југославији сведочи текст
из дневног листа Правда, из којег се сазнаје да су се родитељи жалили
што им се деца ноћу искрадају из куће: „Деца, научена да гледају
филмове о каубојима и лоповима, потпала су под утицај тих филмова.
(...) Ноћу излазе из куће, јуре кроз улице, крију се у неким сандуцима,
често ту преспавају по читаве ноћи. У разговору родитељи тврде
да је немогуће наћи начина да их спрече, а да се не огреше о своја
родитељска осећања.“

Американизована дечја свакодневица
Американизација дечје свакодневице један је од важних елемената
у развоју српског/југословенског друштва у међуратном периоду.
Многобројни симболи америчке популарне културе остављали су трагове у
различитим областима, од дечјих игара и забаве до моде и образовања.
ИзворИ

У тексту „Како треба васпитавати
децу“, амерички психолог Џон Б.
Вотсон, утемељивач бихевиоралне
психологије, даје објашњења како
васпитавати децу, уз акценат на
подстицању дечје самосталности.

„Деца, ноћни каубоји“, Правда, 30. март 1934.

„Како васпитавати децу“,
Жена и свет, децембар 1929.
Питања за ученике:
•

Наведи које је још популарне јунаке, осим Дизнијевих, југословенска
публика путем штампе и стрипа имала прилику да упозна.

•

Поразговарај с наставником о утицају „каубоја и Индијанаца“ на
одрастање у Краљевини Југославији.

•

Закључи из личног искуства у којој мери су дечје игре инспирисане
Дивљим западом популарне данас.

Истраживачки задатак:
Потражи путем Јутјуба кратке цртане филмове о Бети Буп.
На линку ћеш наћи четири кратка синхронизована цртаћа из средине
тридесетих година. https://www.youtube.com/watch?v=3ziBlfCHX6I

Илустровано време, 7. март 1931.

Панорама, 13. април 1935.

Поразговарај с наставником о томе у којој мери је лик Бети Буп приказан у
складу с процесом еманципације жена двадесетих и тридесетих година 20.
века.
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бихевиорална
психологија
=
од енглеске речи
behaviour, понашање;
водећа грана у
психологији која се бави
изучавањем понашања
људи

ИзворИ

Жена и свет, септембар 1938.

бортница
=
бортна, врста тканине
ришић
=
риш, украс на хаљинама

Жена и свет, април 1939.
батист
=
врста танког памучног
платна

Жена и свет, јануар 1940.

Жена и свет, фебруар 1938.

паспулиран
=
зашивен по рубу

Жена и свет, јануар 1932.
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Питања за ученике:
•

Поразговарај с наставником у чему се огледао утицај америчке
популарне културе на дечју свакодневицу у међуратном периоду.

•

Путем којих медија је утицај американизације детињства био
најзаступљенији?

•

Објасни на који начин су деца имала могућност да дођу до играчака под
утицајем америчке индустрије забаве.

СПОРТ

Истраживачки задатак:
У сарадњи с наставником енглеског језика, истражи део о играчкама на
сајту The People History Home. Напиши кратак есеј о томе које су сличности,
а које разлике, између играчака и начина играња данас и у међуратном
периоду. https://www.thepeoplehistory.com/toys.html

У којој мери је амерички спорт
утицао на развој спорта у
Краљевини Југославији у периоду
између два светска рата?
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СПОРТ
Спорт, као нови вид забаве, заживео је још почетком 20. века, али jе
у међуратном периоду доживео процват. Иако је спорт претежно био
рекреативна и аматерска активност, о његовој популарности сведоче
модерне Олимпијске игре, које су с временом постајале масовније. Америка
је била једна од земаља с најуспешнијим спортистима. За Америку је
било специфично то што је спорт био веома популаран на колеџима, и ту
су се између два рата развијали нови спортови. Пре Првог светског рата,
у Краљевини Србији су најпопуларнији били атлетика и фудбал, а током
двадесетих и тридесетих бележи се успон тениса, кошарке, бокса, хазене,
пливања, водених и зимских спортова.

Aмерички спорт у Краљевини Југославији
У међуратном периоду, спорт је стицао све већу популарност у Краљевини
Југославији. Поред аматерског и рекреативног, почео je да се развија и
професионални спорт, а утицај америчког спорта постаје све видљивији.
Српска штампа је свакодневно извештавала о успесима америчких
спортиста на међународним такмичењима, као и о спортским догађајима
који су се одржавали у САД. Поред извештаја о успесима и животу познатих
спортиста, штампа је извештавала и о новим „необичним“ спортовима, о
спортским догађајима на америчким универзитетима, и многим другим
занимљивостима. Захваљујући америчким утицајима, између два рата, у
Краљевини Југославији су се појавили кошарка, бејзбол и рагби. Поједини
спортови су с временом постали толико популарни да су уврштени и у
програме соколских друштава, која су била центри југословенског спорта у
међуратном периоду.

Илустровано време, 31. мај 1930.
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ИзворИ

Популарни спортисти
На основу писања српске штампе, најпопуларнији амерички спортисти у
Краљевини Југославији били су атлетичар Џеси Овенс и боксер Џо Луис.
Џеси Овенс је на Олимпијским играма у Берлину 1936. године освојио
четири златне медаље: у трци на 100 метара, у скоку удаљ, у трци на 200
метара и као члан штафете 4 пута 100 метара. Његов подвиг је остао
ненадмашен све до Олимпијских игара у Лос Анђелесу 1984. године, када
је амерички атлетичар Карл Луис освојио четири златне медаље. Након
Олимпијских игара у Берлину, Џеси Овенс се због расне дискриминације
у Америци није професионално бавио спортом, већ је своју популарност
користио за промовисање спорта, мењајући различита занимања.
Џо Луис, познат под надимком Смеђи Бомбардер, био је амерички
професионални боксер који се такмичио од 1934. до 1951. године. Био је
светски првак у тешкој категорији од 1937. до 1949. године и сматра се једним
од највећих боксера свих времена. Он је један од првих Афроамериканаца
који су стекли статус националног хероја у САД.

Џеси Овенс и расизaм
Џеси Овенс је, захваљујући великом успеху на Олимпијским играма у
Берлину 1936. године, постао симбол пркоса нацизму и борбе против
расизма. Вођа Трећег рајха Адолф Хитлер користио је и Олимпијске игре
за демонстрацију „аријевске супериорности“ над остатком света. Успех
Немачке, која је имала највећи број освојених медаља, остао је у сенци победа
једног Афроамериканца, који је тријумфовао над немачким спортистима у
четири дисциплине. Џеси Овенс се с расизмом сусретао на сваком кораку,
и то не само у нацистичкој Немачкој него и у својој земљи. Због сегрегације
је у Америци био присиљен да на такмичења путује вагонима, једе у
ресторанима и спава у хотелима који су били резервисани само за „црнце“,
одвојен од „белих“ спортиста. После вансеријског успеха на Олимпијади,
амерички председник Френклин Д. Рузвелт није му указао част пријемом у
Белој кући, што је била традиција везана за америчке освајаче медаља. Када
је Атлетски савез САД организовао пријем у његову част, Џеси Овенс је до
сале у којој је био пријем морао да иде теретним лифтом, јер је хотелски лифт
био намењен само за белце. Огорчен због односа према Афроамериканцима,
Овенс је у каснијим интервјуима критиковао Рузвелта речима: „Није ме
Хитлер понизио – наш председник ме је понизио. Председник ми није послао
ни телеграм.“ Ту неправду исправили су тек после Другог светског рата
амерички председници Двајт Ајзенхауер, Џералд Форд и Џими Картер. https://
www.whitehousehistory.org/running-against-the-world
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Џеси Овенс, Панорама, 20. јул 1935.

Најбржи човек света: Овенс трчао је брзином брзог воза
Вести са Олимпијских игара у Берлину: „У савршеној тишини одјекнуо
је револверски пуцањ стартера. У истом тренутку шест младића
полетели су ка циљу. (...) Била је ово заиста знаменита трка. Немачки
расисти видели су у овој трци борбу раса. Два црнца против четири
бела човека, а публика са географском фантазијом посматрала је ову
борбу, борбу континената. Три Американца против три Европљанина.
Како ће се држати стари свет према полету новог света? Можемо
казати да стари свет није се ни држао тако рђаво како су многи
очекивали. Измећу три прва има и Европљана. Трећи је стигао
Холанђанин Озендарп са свакако лепим временом 10.5 секунда. Овенс
је био први са 10.3, а Меткалф други са 10.4.“
Ф. Стефановић, „Најбржи човек света Овенс трчао је брзином брзог воза“,
Време, 4. август 1936.
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ИзворИ

Питања за ученике:
•

Наведи ко су били најпопуларнији спортисти из САД у Краљевини
Југославији.

•

По чему је све био познат Џеси Овенс?

•

Поразговарај с наставником о томе у којој мери је афирмација бокса
у САД захваљујући популарности Џоа Луиса утицала на популарност
бокса у међуратном периоду у Краљевини Југославији. Истражи, уз
помоћ наставника, о историјату и развоју бокса у Србији.

•

Ко су данас најпопуларнији спортисти света? Наведи неколико примера.

Истраживачки задатак:
Посети на Јутјубу канал British Pathé https://www.youtube.com/c/britishpathe.
Панорама, 17. август 1935.

Панорама,
30. мај 1936.

Путем претраживача, пронађи кратке филмске инсерте са Олимпијских
игара у Берлину посвећене Џесију Овенсу тако што ћеш уписати његово име
(Jesse Owens).
У разговору с наставником, закључи зашто успеси Џесија Овенса на
Олимпијским играма у Берлину нису одговарали Хитлеру и расистичкој
политици нацистичке државе.
На основу извора, али и спортских догађаја данас, анализирај присуство
расизма у спорту.

Панорама, 10. септембар 1938.
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Нови спортови

баскетбал
=
стари назив за кошарку
који је био директна
транскрипција са
енглеског језика

Било је доста спортова који су се играли у иностранству, а који су публици
у Краљевини Југославији били непознати. Фудбал је брзо освојио велике
симпатије домаће јавности, док су атлетика, тенис, пливање и други полако
стицали све више присталица. Захваљујући америчким утицајима, у Србију
и Краљевину Југославију стигли су кошарка („баскетбал“), рагби, бејзбол,
хокеј на трави и др. Поједини спортови, као бејзбол, рагби и хокеј на трави,
нису се претерано свидели домаћој публици, за разлику од кошарке, која је
нашла велики број присталица и симпатизера.

Кошарка у Србији
Мало је познато да је за кошарку у Србији заслужан један
Американац – Вилијам Вајлaнд, који је био у мисији Црвеног крста
у Београду, и који је 1923. године у југословенску престоницу донео
прву кошаркашку лопту и два месеца тренирао Београђане. Он је
организовао и прву кошаркашку утакмицу 8. октобра 1923, у дворишту
Основне школе „Краљ Петар“. Вајланд је донео и правила ове игре
и два месеца држао курсеве кошарке, задовољан што становници
Србије показују таленат за кошарку. Након боравка у Београду,
записао је: „Јужни Словени, заједно са Естонцима, најталентованији
су за кошарку у Европи.“ Фасцинација кошарком, која је почела 1923.
године, у наредним деценијама је само расла, и кулминирала је
врхунским резултатима репрезентације Југославије, касније и Србије,
али и одласком наших играча у Америку, у НБА лигу – од Жарка
Паспаља и Владе Дивца до Николе Јокића.

ИзворИ

Време, 14. септембар 1927.
Соко Краљевине Југославије (Соколски савез) била је спортска
организација основана крајем 1929. године. Њен основни задатак био
је да брине о физичком здрављу и моралном васпитању југословенске
омладине. Развојем идеје јединствене југословенске државе, соколски
савези су спортом промовисали идеју обликовања југословенске
нације међу младима различите етничке припадности.

Политика, 18. април 1923.
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ИзворИ

Године 1900. Двајт Ф. Дејвис поклонио је први пехар као награду
победнику тениског „интернационалног првенства“ на коме су
учествовали енглески и амерички играчи. „У то време Девис је био
студент и обожавао је тенис. Пошто је био врло имућан, његови
другови замолили су га да купи један пехар и он је то учинио не
мислећи на то да ће једнога дана ова утакмица претворити у највеће
тениско такмичење у свету, у коме ће учествовати преко тридесет
држава.“ (...) „У овом великом међународном такмичењу, које изазива
неописиво интересовање у свим државама на свету, Југославија
последњих година постиже велике успехе. Иако је тениски спорт код
нас релативно млад, наши тениски асови успели су да добију многе
победе и прошле године освоје првенство Европе. Овај успех уврстио
је Југославију на треће место на свету у тениском спорту и та победа
представља један од најзначајнијих успеха нашег спорта.“

безбол
=
бејзбол

Политика, 30. март 1935.
„Девис куп“, Политикин забавник, април 1940.

Дејвис куп

Илустровани лист,
7. децембар 1922.
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Панорама,
26. октобар 1935.

Један од најзначајнијих тениских турнира, Дејвис куп, носи име
по америчком тенисеру и политичару Двајту Дејвису (1879–1945),
који је установио то међународно такмичење 1900. године. Мушке
репрезентације се у њему боре за тешки сребрни пехар („салатару“).
Дејвис је први такав турнир организовао на Харварду, где је студирао,
1899. године, а потом је 1900. одржан први турнир између САД и Велике
Британије. Сваке године, 16 најбољих репрезентација се бори за ту титулу.
Југославија је свој први наступ у Дејвис купу имала 1927. године, када
је играла са Индијом и изгубила. Прва победа забележена је 1930. над
Шведском, друга 1933. над Норвешком. Србија је освојила Дејвис куп
2010. године.
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Питања за ученике:
•

Поразговарај с наставником о томе како је амерички утицај допринео
популаризацији спорта у међуратном периоду у Краљевини Jугославији.

•

На основу историјских извора, опиши каква је била популарност
кошарке у међуратном периоду на простору Југославије.

•

Који спортови нису стекли велику популарност код домаће јавности?

•

Наведи који су најпопуларнији спортови данас.

Истраживачки задатак:
Истражи учешће Југославије и Србије на Дејвис купу.
На основу истраживања и приложених извора, анализирај правила играња
кошарке у међуратном периоду и данас. Уочи сличности и разлике у
правилима те игре некад и сад.

Жене и спорт
Међуратна штампа је велики део простора посвећивала женама и спорту.
Текстови и фотографије су се углавном односили на жене које су се у
Америци успешно бавиле спортом, рекреативно и професионално, на нове
спортове у којима жене узимају учешће, на еманципацију жена кроз спорт
и спортску моду, а посебно је истицан значај спорта за здравље и физички
изглед жена. Иако је тешко утврдити колики утицај је то имало на развој
женског спорта у Краљевини Југославији, поједини примери показују да
се управо у то време и на овим просторима појављују еманциповане жене,
које су истовремено биле успешне у свом послу, бавиле се спортом, и на тај
начин биле испуњене и самосвесне.

Жене на Олимпијским играма
Крајем 19. и почетком 20. века жене се укључују у све већи
број спортских активности и постају део спортског живота. На
Олимпијским играма у Паризу 1900. године учествовало је 12 жена,
такмичећи се у једрењу, тенису и голфу, такозваним спортовима више
класе. Жене су тада први пут учествовале на Олимпијским играма, а
тенисерка Шарлота Купер из Француске постала је прва олимпијска
победница у историји Олимпијских игара.

ИзворИ

Илустровани лист,
20. јун 1920.
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Илустровано време,
22. март 1930.

Америчка историја у учионици  123

ИзворИ

Илустровано време, 22. август 1931.

Илустровано време, 27. јун 1931.

Панорама, 26. новембар 1939.

„Она је лакоатлетичарка и
појављује се често на теренима.
Али, она је велики таленат, и без
сумње девојка која је у стању у
интернационалном спорту да
нам прибави највише части.
Спортисткиња је представљена
као успешна рекордерка која
изазива одушевљење публике
(попут америчких спортисткиња),
али и еманципована жена,
запослена чиновница, али и
сређена дама ’ни налик на онај
спорт-герл са игралишта’.“

Илустровано време, 21. март 1931.
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„Најбржа девојка Југославије Флора Хофман као спортиста, чиновник и жена“,
Време, 11. јун 1936.
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лака атлетика
=
атлетске дисциплине које
нису захтевале превелик
физички напор (трчање,
ходање, пливање, скакање,
бацање копља итд.)
спорт-герл
=
од енгл. sport girl,
спортисткиња

ИзворИ

Питања за ученике:
•

Поразговарај с наставником о томе у којој мери је бављење жена
спортом допринело процесу еманципације жена у међуратном периоду.

•

На основу извора, наведи спортове којима су се бавиле жене у Америци
у међуратном периоду.

•

Ко су данас најпопуларније спортисткиње код нас и у свету? Наведи
неколико примера.

Истраживачки задатак:
За које спортове се каже да су „мушки“, а за које да су „женски“?
Продискутуј с наставником о разлозима за стварање таквих стереотипа.

Жена и свет, мај 1927.

Време, 23. новембар 1934.
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Време, 16. април 1935.

Недеља, 18. март 1934.
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