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Наша„скривенарадиофонија”
аутентичносведочиомартовским
иаприлскимдогађајима1941.
године,захваљујућиипројекту
аутораовогнаписа
иРадиоБеоградаподназивом
„Југославија1918-1991”

ЗВУЦИПРОШЛОСТИ

ДрагославСимић

П
ројекатЈугославија1918–1991,кратак
прегледнастаојеслучајно.Почетком
деведесетих,кадасераспаладругаЈу
гославија,свакодневносмоуредак
цијиразговаралиотомештанамсе

догодило.Никооднас,утомчасу,нијемогао
даимајасанодговор.Замислиосампричубез
глумаца,укојојбибиликоришћенисамодоку
ментарнитонскизаписи.Убрзосамутврдиода
таквихоригиналнихтонскихзаписаимамало
илиихнемауопште.Иондасампочеодатра
гампоскривенојрадиофонији,узбудљивои,ка
снијећесеутврдити,плодотворно.

ГоворпучистеЈововића27.марта

ЗоранМанојловић,којијебиогимназијалац
1941.године,понудиомијеснимкенаправље
ненаапаратузаснимањезвукаувласништву
његовогоцадрКостеМанојловића,музиколо
га.Зоранје,наиме,снимаодогађаје27.марта
1941.годинесабеоградскоградија:говорка
петанаЈаковаЈововића,којисеуимемладог
краљаПетраобраћаслушаоцима,иговорпа
тријархаГаврилаДожића,којипоздрављапу
чистеимладогкраљаПетра.
Овајгимназијалацчинијошједнууслугуна

шојговорнојисторијии5.априла1941.снима
радиопостајуглавногусташкогстанакојапод
називомРадиоДонаусвојпрограмемитујеиз
Беча.Спикерјерекао:„Законачанчинослобо
ђењахрватскедомовинеисподтуђинскогсрби

јанскогјарма,тезауспоставунезависнеисамо
сталнеХрватскедржавенацијеломповјесном
подручјуодМуредоДунава,одДунавадосињег
Јадранскогмора...”
Наистомснимачузвука,ЗоранМанојловић

снимасарадијасуђењегенералуДражиМихај
ловићу1946,којејеРадиоБеоградпреносио
уживоизДомагардеуТопчидеру.
Домаћарадиофонијаимамалосачуванихтон

скихзаписакојиспадајуукатегоријуговорне
историјенасталихпреДругогсветскограта,јер
јебомбардовањем6.априла1941.срушендео
четвртогспратаАкадемијенаукауКнезМиха
иловојулици,одаклејеРадиоБеоградемитовао
својпрограм,итимчиномсууништенеплочеса
снимљенимемисијамаРадиоБеограда.
ДалијекраљАлександарговорио„београд

ским”или„цетињским”акцентом,мањејева
жноодчињеницедајеостаосачувансамоједан
снимакњеговоггласа,кадајенапропутовању
побалканскимземљама,августа1934.године,
уСофијиотпоздравиобугарскомцаруБорисуи
царицинасрпскомибугарскомјезику.

УочипотписивањаТројногпакта

Тонскизапискојисам2002.добиољубазношћу
РадиоПрагајетакођеексклузивитет.Чехосло
вациснимајуцеоговордрМиланаСтојадино

вића,председникаВладеКраљевинеЈугослави
јенасахраниТомасаМасарика1937.године.
Снимајуиемитујурепортажуутрајањуод45
минутасадочекајугословенскихсоколанаДе
сетомсвесловенскомслетууПрагуиБратисла
ви1938.Домаћин,чехословачкигенералМи
лошЖагпоздрављанасрпскомјугословенску
војнуделегацију.ОдговарамугенералКука
вичић.Накрајурепортаже,седамнаестогоди
шњаЈованкаЈовановић,гимнастичаркаизЗе
муна,прекорадијапоздрављасвојудомовину
„иззлатнеПрахе”ипозивасвојемладедруго
ве–соколе,дадођуу„нашуземљу”1941.годи
не,„кадаћесекоднасодржатиследећисокол
скислет”.
УпородициЗлатицеБалтић,спикеркебео

градскоградија,остајесачуванаграмофонска
плочаговорапредседникаВладеКраљевинеЈу
гославијеДрагишеЦветковићаприликомобе
лежавањагодишњицеспоразумасаХрватима
1940.године,каоивестикојеоваспикеркачи
танабеоградскомрадију1940.године.
НемциснимајупотписивањеТројногпактау

Бечу25марта1941.ГоворДрагишеЦветкови
ћапочињеречима:„Занасјенајважнијициљда
обезбедимомирисигурностЈугославије...”


Стаљинокрећелеђа
КраљевиниЈугославији

АђутанткнезаПавламајорПецаПоморишац,
когасамснимиоуАустралији,описујесвоју
службууноћиизмеђу26.и27.мартауДвор
скомвозу1941.године.ТадапратикнезадоЗа
греба.Тујебиопрекинуткнежевпут,акнез
враћенуБеоград.Поморишацјепратиокнеза
ПавласледећегданадограницесаГрчком,ка
дајекнезПавлеизгнанизземље.
ПуковникЖаркоПоповић,војниаташеКра

љевинеЈугославијеуМоскви1941.испричаоје
умикрофонисторичаруДрагославуЂорђевићу
уЛондону1971.годинесвојеразговоресаСта
љиномуКремљууноћиизмеђу5.и6.априла
1941.године,кадајетребалодабудепотписан
уговоровојнојсарадњиизмеђуКраљевинеЈу
гославијеиСовјетскогСавеза.ЈосипВисари
оновичпредзору6.априладознајезаХитле
ровговоркојимонобјављујератЈугославији:

„Стаљинјесвечанопотписивање,пачакиру
чакнакојијебиопозваосвеЈугословенекоји
суприсуствовалипријемууноћи5.и6.априла
1941.потпуноизиграо...Следећегдана,7.апри
ла,примљенисмоврлохладноиодмахнамје
реченодасовјетскикомесаријатзанароднуод
бранунемапојмаоиспоруци
некогоружјаЈугославији...”,сведочипуков

никПоповић.ИсторичарДрагославЂорђевић
целоовосведочењеЖаркаПоповићауступио
намјекаотонскизаписзанашпројекат.
НемциобјављујуратЈугославијиибомбар

дујуБеоград6.априла,апилотпоручникЖе
њаРупник15.априла1941.годиненалазисеса
својомлетачкомгрупомнааеродромууНикши
ћусакогатребадаполетечлановијугословен
скевладеуемиграцију:„Јединиавионикојису
билиспособнидаполетебилесу’савоје’итусе
створилавеликагужваукојојсусесвађалико
ћесеукрцатиумалобројнеавионезаГрчку”–
сведочиРупниковомновинару.

АмеричкирадиомајораКосића

МајорНиколаКосић,једанизгрупепучиста,
биојезаробљен25.априла1941.итранспорто
вануНемачку:„Већсмосеутомфургонупо
свађаликојекривзапораз”–говориКосићса
магнетофонскетраке.„Випучистистекриви

заовајслом–итакојерасколтрајаомеђуна
масведокрајазаробљеништва,доксепосле
капитулацијеНемачкенисморазишли,свако
насвојустрану.”
НиколаКосићпослезаробљеништваодлазиу

Америкуитамокаорадникуфабрицитешких
машинауМилвокијуорганизује„радиочас”,
којиводи30година.Сачуваојевеликуфоно
текусвојихрадиоемисијаснимљенихуАме
рициитаконачинионепроцењивууслугудо
маћојрадиофонији.„Расколуетеру”јекључна
темакојомсеКосићбавионасвомрадијукао
сведокрасколаСрпскецрквеуАмерици.Један
одкуриозитетаКосићеверадиофонскезбирке
јеирадиодрама„Церскабитка”,премакњизи
РадојаЈанковића,снимљенаухотелскојсобиу
којојјеКосићживео1956.године.
Године2007,професорЖивомирМладено

вић,којијетадабиоу97.годиниживотаоткрио
миједајеовајчовекбиоједанодпоследњих
учесникаемисије„Националничас”РадиоБео
градаупреломној1941.години,којууживопре
носеРадиоЗагребиРадиоЉубљана.Емисијаје
данасуглавномзаборављена,алијеусвојевре
мебилаелитнаи,свакако,веомаозбиљноите
мељитоприпремана.Професорјесачуваотекст
свогпредавања„Родољубљестарихсрпскихби
ографа”,којејеизговорио1941,апоновиогаје
приликомовепосетеумикрофонвашемнови
нару2007.године.

КраљПетариДражауКонгресној
библиотециуВашингтону

ЗахваљујућипрофесоруелектроникедрДра
гољубуПокрајцунауниверзитетуДелаверу
САД,истраживачуаматерунашерадиофони
је,унемачкомрадиоархивууВизбаденупро
нађенјецеопреноссахранекраљаАлександра
октобра1934.којивршенемачкирепортерии
низдругихвреднихдокументазакојенисмо
знали:фелдмаршалСветозарБоројевић,обра
ћањевојнициманаСочи,1916,професорМи
хајлоКонстантиновић1937.илиТитовговор
уМосквиаприла1945,којисниманемачкатај
наслужба.
ТрагомПокрајчевогписмаобјављеногуПо

литици,урубрици„Међунама”,априла2006,

јавностјесазналадасеуКонгреснојбиблиоте
циуВашингтонучувајунекиснимциодзначаја
занашуисторију:снимакСимфонијскогорке
страРадиоБеоградаподуправомМихајлаВук
драговића,директанпренос„плавемреже”из
Београда1938,снимакговоракнезаПавлаКа
рађорђевића5.марта1939.иниздругихтон
скихзаписаизнашезвучнеисторије.
Текоктобра2013.ПокрајацнаКоларцууса

радњисаЂорђемМалавразићемиисторича
ромПредрагомМарковићемприказујеследе
ћарадиодокумента:директанпреносемисије
КраткоталаснерадиостаницеБеоград,1939.
године,утрајањуод30минута;поздраваме
ричкимслушаоцимаизБеоградапредотварање
СветскеизложбеуЊујорку;краљПетарДруги
уамеричкомсенатуговори1942.године;краљ
Петардругиразговарасајугословенскимрад
ницимауфабрициавионаделимичнонасрп
ском;радиодрама„ДражаМихаиловић”сни
мљена1942.уамеричкојпродукцији.
Водећиенглескиистраживачзвучнеисториј

скедокументацијеПолТомпсон,усвојојкњизи
„Историчарииусменаисторија”,кажедаједа
нашњаупотреба„усменеисторије”новапопут
магнетофонаидаимарадикалнепоследицека
дајеречобудућности.„Алитонезначиданема
исвојупрошлост.” ¶

Усменаисторија
предмикрофоном

ЦеремонијапоследњегиспраћајакраљаАлександрауБеограду1934.године

тажузањиховрадио,од18минута,
сасахранеАлександраПрвогКара
ђорђевићаиз1934,гдесечујеглас
патријархаВарнаве,људикојипла
чунаулицама,иједансрпскирепор
тер,претпостављамРашаПлаовић.
НасахранијебиоиХерманГеринг.
УВизбаденусамнашаоиснимакно
вогодишњегконцертаевропскихра
диостаницаиз3.јануара1937,штоје
некаврстапретходницеПесмеЕвро
визије.ИзседиштаЕвропскерадио
дифузнеунијеуШвајцарскојпозива
лисуједнупоједнурадиостаницу,и
кадсупозвалиБеоград,упрограмје
ишлоколо.НашаосамиснимакТито
вогговоранегдеуРусијикојијеухва
тиланемачкаприслушнаслужба.Ко
тврдидајеТитобиоРус,видећеда
Брозтурускипричасакцентом.

Део звуч ног ар хи ва срп ске и ју го
сло вен ске про шло сти до спео је у 
САД? 

УКонгреснојбиблиотециуВашингто
нунашаосамснимакначињен5.мар
та1939.Таемисијајеишлаизкратко
таласнестанице,којајебиланапетом
спратусадашњегМинистарстваспољ
нихпословаСрбије,заСАД,гдејује
преузимаоНБЦ.Поводјебиласвет
скаизложбауЊујорку,ичујесекнез
Павлекаконаенглескомпоздравља
америчкинарод.Коликознамо,тоје
јединипознатињеговзвучниснимак.
ЧујесеипремијерДрагишаЦветко
вић,хор„Обилић”певахимну,аДив
наЂоковић,тадаРадић,певанарод
нупесму.
Нашаосамиснимакизјуна1942.

кадјекраљПетарДругиКарађорђе
вићбиоупосетифабрициавионау
Мичигенугдеразговарасагуверне
ромирадницимајугословенскогпо
рекла,аједанрадникобраћамусеса
„Здравокраљу”.УВашингтонскојби
блиотецинаишаосаминарадиодра
муочетницимаиДражиМихаило
вићу,гдегрупаод5.000женакреће
данападаКрагујевацдабиодвратила
пажњунемачкевојскеодДражеМи
хаиловића.Библиотекајеоводигита
лизовала,ајасамтрансферплатиоиз
свогџепа.Имајуиснимаксаотварања
југословенскогпавиљонанасветској
изложбиуЊујоркуижалимштоТе
сланиједошаодапоздравискупвећ
јесамопрочитаноњеговописмо. ¶

Мистеријапандемијегрипа1918.
не.ИстраживањедрВоробејатакође
јепоказалодасувирусигрипаизтог
периодабилисличнисавирусомиз
1918.године.Другимречима,иста
ријидеопопулацијејебиозаштићен
одновогвируса.
Укратко,младиукаснимдвадесе

тимгодинамабилисужртветајмин
гајертокомодрастањанисуразвили
имунскиодговорнавирус.Додатно,
другифакториучинилисупандеми
јуфаталномзаовајдеопопулације:са
бојнихпољабројнирањеницитран
спортованисубродовимаудругеде
ловесвета,вируссемогаоврлолако
проширити са једног домаћина на
другог.Докториготоводанисуима
лимогућностизалечењегрипа,није
биловакцина,антивируснихлекова,
нитиантибиотикакакобисеспречи
лабактеријскаупалаплућа,којаче
стопратислучајевејакоггрипа.Део
стручњаказагрипоцениојестудију
дрВоробејакаофасцинантанновпо
гледнапандемијуиз1918,другису
пакосталирезервисани,тврдећида
требадодатноиспитативирусе,ане
самоантитела.
„Изгледада јеодлучујућифактор

претходниимунитет.Акојенашмо
делтачан,постојећетерапије,посеб
ноантибиотициивакцине,требало
бидраматичнодасмањеморталитет
уколикобинасопетпогодиласлична
пандемија”,кажеВоробеј. ¶


