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ПОРОДИЦА РИБНИКАР И ЊЕНА УЛОГА У ШТАМПИ" 

Оврха је 'овог кратког рада да укаже на 
неке, ДО сада непознате појединости о овој 

породици која је имала одређени утицај на 
друшт<вено..,политичка збивања у Београду, 
нарочито између два рата. 

у првом светском рату, два rчлњна ове 
породице дала еу ОБоје животе у борби про
тив аУСТlроуга'РСКИХ завојевача, који су, не
посредно после Сарајевског aTeFITaTa, извр
шили .напад на Србију. У борби су погину
ли Даворин-Дарко и Вла:цислав, синови 
др Фрање Рибникара. 

Наследници др Фрање Рибникара имају 
велику улогу у културно-поли'Гичк'Ом жи

воту у нас. Yiиук др Фрање Рибникаrpа, 
Владислав, син др Слободана Рибникара -
помаже напредни покрет, испуњавајуhи за
датке Iюје пред њега постављају КПЈ и њен 
генерални ,ceКlpe-гap Јосип Броз Тито . У ње

г.авој .к:уhи одржано је истаријско заседање 
Политбиро>а ЦК КПЈ 4. јула 1941. године, 
када су донете најваж,није о\Цлук·е о борби 
југословенских народа против немачког фа
шизма и фашизма уопште, као првог орга
низованог отпор.а паробљеног народа пред

вођено·т к.омунистичком партијом Југосла
вије с Јосипом Бро.;зом Титом на челу. 

* 
Први Рибникар кој и долази у Србију у 

ХIХ веку, др Фрања, лекар, рођен је 1840. 
годи,не у месту СтениЧlН.Q у Крањској, у 

Словенији. Пореклом је из многочлане зе
МЉОР,адничке породице. Као најмлађе дете 

у породици, био је миљ-еник оца. По жељи 
оца, који је био .рељигиозан човек, што није 

изузетак у том крају .и времену, Фрања за
вршава средњу ШК,ОЉУ у Љубљани, заfГИМ 
одлази на студије у Беч и уписује теоло
шке науке. 1 .оне ни изблиза не задовоља
вају разноврона Фрањина интересовања и 

он, пун .младалаЧКQГ ентузијазма и жара за 

* Нова грађа за проучавање породице Риб
никар. 

новим сазнањима и богатијим са<држ·ајима, 
уписује медицину, без знања свога оца. 

Фрања завршава Медицински ф'ЭЈКултет 
са ОДличним успехом, 1865. године у г.рац.у, 
са звање.м магистра хирургије. Доцније ј е 
положи·о државни испит у Цириху и добио 
диплому доктора 'Медицинских .наука. 

Пре доношења одлуке о преласку на рад 
у Србију, 30. јуна 1868. године, оженио се у 
КОС'I"ајници Милицом-Миљк.ом, рођеном Ср
ниfi, Кћерком Антонија Срнића, гостиони
чар а из Костајнице. 

у периоду преласка 'Многих ШКQлованих 
људи са подручја Аустро-Угарске монар
хије на територију Србије, у жељи да се 
боре за уједињење наших народа и пруже 
ов-оју I[IОМО11. и услу.ге српском народу, и 
млади др Фрања Рибњикар прелази у Срби
ју са својом супругом Милицом, 16. маја 
1869. године.2 

У Т.рстенику, где је и започео своју ле
к,арску каријеру, постављен је за среског 

лекара; родио му се ·син Владислав 1871. 
године.З СИН Фрања родио се крајем 1873. 
године у Трстенику,4 а 1878. године, родио 
се Даворин. 

Др Ф.рања РиБНИlкар је учест-вовао у 
српско-турским ратовима 1876- 1878. годи

не показујуhи lВисоку ·стручњу спремност 
при пружању помоћи рањеЊИЦИЈма и ци
вилном становништ.ву угрожених юрајева. 

У својој лека-рск-ој каријери службујући 
у Србији, др Фрањ:а је 11мао .следеће <крета
ње: ОД 1869. године до краја 1873. у Трсте
нику; ·ОД краја 1873. године !до краја 1882. 
у Свилај:нцу; од 1883. гС>дwне до краја 1889. 
у Јагодини. Крајем децембра 1889. годи;не, 
пред юрај своје лекарске каријере, ruрелази 
у БеогрЭlД, прво ка.о х,аворарни, а затим као 
сталНЈИ општински лека.р.5 

За време свог шеснаестогодишњег рада 
цењен је као ст.руч:њак и велики ХУ1Маниста. 
После краткот:рајне болести, умро је у 65. 
години живота, 25. јануара 1905. године. 
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• 
Владислав-Ф.рања р.ибникар, .на~старији 

си'н др Фрање, рођен је у l1рстенику 1. Х! 
1871. године, где 'је .отац службовао као 
срески лекар. Четири разреда гимназије за

вршио је у Јагод~ни, а "Више разреде гим:на
зије ,и испит зрелости у Бrorраду. Године 
1888. уписује се на Филозофски факултет, 
Одсек за српски језик м iКњижевност. Са 
неПУJiИХ двадесет година, јавља се са ово
јим радовима у "Часопису "Отаџбина" др 
Владана Ћорђевиhа. ОбјatВљује у там ча
сопису и преводе с францускюг 'и немачког 
језика. 

Лосле одслужења војног рока, одлази у 
иностранство на даЛ::lе усавршавање, бора

ве1ъи најдуже у Паризу и Бе.рлину. У ин 0-
oтpaHC'l\BY се бави књижевни·м и преводи
лачким ;радом, ради и као до.писњик неко

лико листова. Исказујући се ,као таленто

ван .новинар, у њему ·се јавља жеља да, по 
nOBpalfKY у земљу, покрене нови лист, до
бијаdуhи у томе подршку својих другова 
к'ој-и \су били Владини ближи другови из 
земље, а у том периоду на студиј ама или на 
усавршавању на страни. Ипак, на њега ј е 

нај:већи утицај, у вези с покретањем 'Новог 
листа, има<О др РаДИЋоје Вука'диновиh. 

Владислав долази у Београд после мај
ских догађаја 1903. године. На cacTaHIKY у 
Београду, с јесени 1903. године, коме су 
присуствовали, поред Влади-слава, ,др Ради
воје Вукадиновић, !ДР Фрања Рибникар и 
професор др Станоје Стањојевиh , реаљизо
вана је Владина идеја .о покретању н'овог 
листа. На предлог др Вук.адино.виhа, нови 
лист добија име "Политика". ЛИС'I\OВИ истог 
назива излазили су у Копенхагену и Вар

ша:ви, а касније и у Прагу. G 

"Политика" почиље да излази 12. јану 
ара 1904. године, на .два листа, ОДНОСНО на 
четири стране, у два часа по подне, са це

.нОМ од 5 пара.7 

Лист је покренут ка.о независан инфор
мативни лист, не 'везујУ-ЋИ се ни за једну 
паРТИtју, у време када није постојала орга
низована информативна служба, а извори. 
информација били бечки ЛИСТОВИ: "Nova 
Slobodna Presa", "Die Zeit", "FremdenbJat" 
и пештанс,К'и "Pester Lojd", те званични 
Пресбиро. 

у ареме пок;ретања "Политике" штам
парске прилике нису биле повољне, јер да 
би !Неко имао своју штампарију, морао је 
имати мајСТ.орско праlВО. Стога ВлаД'Ислав 
полаже ,испит за штампарсК'И занат, добија 

еснафск'О писмо и от·вара сопствену штам
парију. 
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Први број листа шта(мпан је у тиражу 
од 1.300 примерак.а. Тираж је повећан на 
3.000 примерака 1. ХII 1904. године.' Пораст 
ти.ража можемо .пратити приликом важни

јих с.пољнополитичких, а такође 'и унутра
шњих 'догађаја: ,pyck.o-ј.апансК'И рат, рево

луциј а у Румунији, анек.си-он.а криз·а, први 
и други балкански рат итд. Последњи број 
"Политике", у њеном првом периоду изла
жења - изашао је 23. септемб.ра 1915. го

ДИRе, јкада ·су Макензенове трупе почеле 
прелазак преко Дун·ава ЈИ водиле уличне 

борбе на Дорћолу. 

Владислав је као стручњак поклањао 
пуну пажњу неговаљу стила и језика у ли
сту. Са,м је 'бирао за лист фељ'ГОне и .рома
не, ,страних и lДомаћих 'I1Исаца. 

Лист је ·радо прихватао и ПQклањао пуну 
пажњу женском свету, увођењем рубрике 
"Женскм свет", у којој ·су најlВише сарађи
вали: Јевта Угричић 'и Маг.а Магазиновиh. 

Зато је лист често називан "женски м ли
стом". 

Фељ'Тон, негован од почет.к.а 'ИЗлажења 
листа, заузимао је две, а Н"ајчешhе три стра
не листа испод текста ~ шест ,стубаца на 
свак<>ј страНlИ. Поред :дома,hих .напредних 

писаца, најчешћ.е су .објављиване XipaTKe 
приче француских !Модерних ПИСЗiца. За 
превођеље француских теКС'Ј10ва Владислав 
је ангажовао најбоље преводиоце у нас. 

Попут осталих београдских листова, 
"Политика" је објављивала 'и романе истак
нутих писаца оног времена. Рюман у на
стаlВци-ма објављива,н је највише у 60 на

ставака, а не г.одину и дуже, шro су чита

оци радо при:юватили. 

у Србији, 1904. године, \Излази 90 листо
ва, од којих са·мо у БеОJ"lРаду 72 . "Политwка" 
је тринаести дневни JIIИСТ у Београду; овај 

број ·се повеh.ао 'на 16, али се "МНоги од њих 
брзо гасе. 9 

Сем дневних листова, излазили су не

дељ'ЊИ листови, а п.оред њих и часописи: 

петнаестодневни и месечни. 

Лист "Политика" одликовала се 1Мирним 
и одмереним тоном, "Чиневи изузетак у це
лој нашој штампи ~ола 'времена, што ве 
бити њена карактеристика и у другом пе
риоду њеног излажења (1919- 1941. г"ДИне). 
После анексионе кризе (1909. године), 

Владислав по"Чиње да се повлачи ·од p~aK
цијсК'Их послова , УLсту.пајућ.и их својој бра
ви - Даворину и др Слободану. 

Он nочиње да се интересује и за -спорт. 

ЊеГоОВОМ за-слуг-ом :развија се КО1Ьичк.и 
спорт у Београду. Њеоовом иницијативом у 

Београду се -ат.вара ново тркалиште код Ца
реве hynрије, где ·се и данас налази. Са бра-



том Даво.рином оснива "Српско велосипед
еко друштво". 

С повеhањем формата листа, 1. ХII 1904. 
године, Вла'дислав уводи и спортску рубри
ку. Спортску .рубрику уређивао је под псе

удонимо,м "Нахал", а извештај е са коњских 
трка потписивао ј е са "Врач погађач" . 

Од трговца Васе Ј ОВЭЈновиft.а купује има
ње на Дедиљу, кюје ће после од његове удо
вице ,купити регент Александар Карађорђе
виft.. Овим "Новцем М'илица удова Рибникар, 
уз ПОМОћ брата Владислављевог, IДР Слобо
дана, отплаhује дугове у које је зamала, због 
приспелих меНiица за исплату. IО 

Године 1906. оженио се Милк.ом Чолак 
АнтиЋ. У браку су рођене две кhе.ри - Да
ница, 1907. године, и J rOBaHKa, 1910. године . 

Учествовао је у балканским ратовима 
1912- 1913. године. Рањен је у првом бал
канском рату, под Ј едреном. 

Владислав учеС'l'iвуј е :и у првом светском 
рату, где се истиче великом храброшhу; по

гинуо ј е на Рожај планини код Лознице, 
1. IX 1914. године, као резервни -капетан. 

* 

Др Слободан-Лања fод Фрања) Ри6ни
кар, рођен је у Трстењику 7. новембра 1873. 
године." Нижу гимназију завршава у JaIlO
дини, а <више разреде гимнаэије и испит 
зрелости у Београду. Уписао се .на Меди
цински факултет у Бечу 1891. године. Ме
дицину завршава 1896. године са ,одличним 

успехом. 

После за:вршених студија долази у Бео
град . Прво запослење, ·као лекар , добија у 
Скопљу, где је провео две године. Затим, 
добија "ремештај у Умкукрај Београда ; ту 
се не задржава дуго, прелази у Ћуприј у, 
одакле добија премештај и постављ'ење за 
беогрщцског општи-нс·ког лекара . 

После повеhања формата листа "Поли
тике", rOД 1. ХII 1904. године, др Слободан 
се укључује у рад око листа. Као лекар, 
води рубрику "За здра.вље"; што представ
ља и но-вину у то време. Увођење ове ;нове 
рубри.ке представља велики допр.ино-с ши

рењу здравствене културе међу њеним чи
таоцима. С њим на овој рубрици сарађују 
његови ЛИЧНИ пријатељи и другови : др Ра
дивоје Вукадиновиh. и др Војислав Ку
јунџић. 

Из области iмедицине написао је два де
ла: "Ш.колска х:игијена", штампана 1903. го
дине, и књигу "Здраво и ·болесно дете", 
штампана 1910. године, ,која је Iскренула па

жљу јаЂНОСТИ lНa изузетне способности и 
даровит.ост др Слободана као педиј атра. 

31 

ПОРОДИЦА РИБНИКАР 

Др Слободан Рибникар својом активно
шhу припада више другом периоду "Поли
тике", с обзиром на то што је, после поги
бије б.рата Владислава, оснивача и првог 
директора, почеТКQlМ новог излю!:ења ли

ста, 1. IX 1919. године, постао директор "По
литике". 

За покретање листа у 1919. години удова 
Милица Рибни<кар, позајмљује 3.000 фунти 
од браhе Митровиft. из Лондона. Дуг је вра

ћен 1929. године, у периоду економске кри
зе, са одређеним интересом на потражива

ње зајмодавца , који су попут многих, за
пали у новчане тешкюhе.]2 

"Учествује у првом и другом балканском 
рату као командир пољске болнице ДIРИН
ске дивизије 1 позива, као санитетски 'Офи
цир . У првом светском рату, у време поги
бије ,овоје браhе Владислава и Да'l30.рина, 

био је на дужности управника VI резервне 
болнице у Нишу. Из Ниша прелази у Вр
њачку Бању, а затим 1916. године о:цлази 
у Француску, где ј е на војној дужности 

провео све до кра,ја 1918. године. 
Оженио се 1899. године Даницом Жив

КОБиh, Кћерком познатог бео.:граIДСКОТ тр

говца Милана Живковиhа. ИЗ ОЕОГ брака 
има·о ј е троје деце: СИiна Владислава, рође
ног 1900. године, Кћер Станиславу, рођену 
1903. године и сина Мирослава, .рођеног 
] 904. годи.не. 

Године 1906. умрла му ј е супруга Дани

ца, тако да су деца све више била упуhена 
на родитеље мајке, чија ј е породица имала 
видног утицај а на финансирање листа и ре

ШаЈв-ање разних .ма-териј алних неПРИЛ1ика. 

Др Слободан РибкикЭЈР умро је 24. IХ 
1924. године у Београду. После његове смр

ти, директор листа постаје његов син Вла
дислав, уз помоh и велику ангажованост 

Живка Милиhевиhа и Дише Стевановиhа. 
Овом није била најнаклоњенија Милица 
Рибник.ар , јер није била консулroвана за 

ову измену. 

Иако без нај аве, директор листа, после 
смрти др Слободана, био је Милан Гаври

ловиh,13 потпредседник Земљорадничке 
странке, који ВОДИ "Политику" неколико 
година. 

"Политuка" као акциО1-!.арско друштва 

Да би се олакшао tOртач.ки однос, !Који је 
дотле постојао, године 1924. "Политика" 

прераста у акц.ионарско друштво. На тај 
начин Qваки ортак у листу добија ОДГОВ31ра
јуhи број акција 'које гласе на име. 

Капитал Рибникаревих износио је у ак
цијама више од 50·0/0 од укупне вредно.сти 
капитала. 
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Преглед ПРВИХ акционара можемо виде
ти ,ИЗ следеhег прилога: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Име 
акционара 

Број 
акција 

.. _-------------------

Милица Ри5никар 120 
Даница Рибникар 110 
Јованка Рибникар 107 
Тјешимир Старчевиfi 30 
Владисла,в Рибникар 80 
Мирослав Рибникар 57 
Станислава Рибни.кар 50 
Боривоје КЈратоХ'вил 30 
Ј оваи Тановиn' 40 
Јованка Тановиn' 37 
Слободан Тановиn' 36 
Миомир Милењовиfi 30 
Нама Миленовиn' 30 
Димитрије Стеванови'ћ 40 
Љубица Стевановиfi 40 
Мирослав СтеваНОВИћ 40 
Јованка СтеваНОВИћ-

МИТРОВИћ 40 

Свега: 917 
% 100,00 

Акције породице РиБUU'f\;ар 

Име Број 
а.кциоиара акција 

Милица Рибникар 120 
Даница Рибникар 110 
Јованка Рибникњр 107 
Владислав Рибникар 80 
Мирослав Рибникар 57 
Сланислава Рибникар 50 
Тјешимир Старчевиfi14 30 

Свега: 554 
% 60.45 

Први редовни збор акционарског штам
пароко-издавач'ког предузе'ћа "Политика" 
А. Д., ·одрж:ан је 25. марта 1926. године. Н; 
Председавајуhи је председник Управног од
бора Ј.ован Тановиh. 
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У часiНИШТВО збора16 улазе : за деловођу 
збора Боривоје Крато:ювил,17 а за овераче 
записника Димитрије Стевановиh, Пера Ла
заревиfi и Тјешимир Ст.арчевиh. 

* 
Да,юрин (Дарко) Рибникар, рођен ј е 16. 

маја 1878. :юдине у Свилај·нцу. Основну 
школу и нижу ~ИМЈназију завршава у Сви
лајнцу, а више разреде гимназије и испит 
зрелости положио је у Београду. По завр
шеном испиту зрелости ·одлази на студије 

пра<вних наук.а у Ј ену и Берлин. 

После см·рти оца , др Фрање, 1905. годи
не, враћа се у Београд ' и почиње да улази 
у iIЮсао са бра'Гом Владисла.вом, прво као 
сарадник) а кас.није као уредник лис-та рПо
литика". Истакао ,се као новинар lКоји ниј е 
улазио у партијске полемике, пишуhи увек 
одмерено и смирено. Као млађи сарадник 

радио је у рубрици "Спољна политика" , 
што му омогућује да уђе у новинарски по

сао и лочиње да пише !Веома запажене ре

портаже. 

Као ,дописник "Политике" шаље изве
штаје о великој буни -еељака у Румунији , 
која је избила марта 1907. године. Његови 
извештај и, директно из центра .немира 
ЋЈ71рђева, затим БУКУ1решта 11 Рушчука, 
предст.ављају његову личну афирмацију 
као нО'Винара, подиже углед ли ота "Поли
тик.а" и повеharњу њеног тиража. 

Љегова 'к.реативнос-т долази нарочито до 
изражаја у ,време одржавања Фридјунro

вог процеса у Бечу. Он је једини извештач 
са процеса из Србије, а "Политика" ј едини 
лист који је доносио извештаје са самог из

вора. 

у приватном животу волео је 'да се дру

жи с глумцима, проводеhи веtш део -свог 

слободног времена с њима. Волео је ,друш
тво, у њему је био радо -ВИђен и цењен као 
добар друг и пријатељ. Није ,се женио. 

Учествовао је у првом балканском рату . 

у другом балканском рату лакше је рањен. 
у првом оветск'ом рату учествује 'Као ко

мандир митраљеског -одељења VII пука II 
позива. Погинуо је код Крупња, на Дрини, 
31. августа 1914. године, дан пре погибиј е 
свога брата Владислаlва, као резервни ка
пет·ан. 

Поги.нуо је ју~ачком 
против аустроугароких 

слободу своје отаџбине. 

* 

ом'рћу, бореhи се 
поробљивача, за 

Владислав Слободана Рибник,ар, рОђен 
је у Беогрщцу 15. јуна 1900. године. Завр
шио је гимназиј,у ·с · ВИШИМ течаiним иапи·· 



том и архитектуру у Паризу; рано се по
светио новинарству, наста'Вљајуhи тако све
тлу тра,::цицију своје lпородице. Постаје ди
рекТ()р "Политике" 25. септембра 1924. г-\)
дине, после смрти свога оца др Слободана 
Рибникара. 

Као директор, лист ЋОДИ др Милан Га
вриловић., ,али је чиљеница да се његово 

име ,'Нњкад није појављивало па ни под 
уводним чланцима које је писао. Његов бо
равак у листу несумњ'Иво КОРИСТИ породи

ци Рибникар, јер је то човек 'с јаким поли

тичким везама. 

Иначе, Гаврил.овиh није био омиљен код 
својмх сарадника, који су га n:рих:ватаљи 
више из страха него из поштовања. Подр ~ 
шку У листу имао је ОД двеју утицајних 
личности - Дише Стевановиhа и Миломира 
Миленовиfiа. 

Вла~ислав Рибникар учес'ГВује на про
слави де.сетогодишњице Октобарске соција
листич,ке револуције у Моск'Ви, 1927. го
дине. 

Преузевши месТоО директора листа од 

др Милана Гавриловиhа, заслужан је што 
"Политика" у низу питаља спољне и УНУ
трашње политике заступа 1l1рог,реси-вна 

CXBaTaњ~, имајуhи пред други светски рат 
све изразитију антифашистичку оријента
цију. 

у периоду шестој ануарске диктатуре, 
показао је велику спремност и ,смисао за 

вођење листа у условима оштре цензуре 

штампе од стране режима. 

Њего,вом иницијативом "Политика" уво
ди годишњу награду за најбољу слику на 
Јесењој изложби павиљона "lljвијета Зузо
риh", почев од 1932. г,одине. Са овом прак
сом наставило се све до аnрил'ског рата 

1941. године. 
Симпатизер је КПЈ и њених акција; по

маже акцију "Црвене помоћ.и", коју спро
води КПЈ по предузеhима и установама 
пред други светски рат, а уз њег,ову сагла

сност спровођена је и међу заrПосленим осо
бљем "Политике". 

Активан је учесник НОП-а ОД 1941. го
дине, ,а члан је КПЈ од јуна 1941. У њего
вој куhи у Беоnраду, на Топчидерском брду , 
у Ботиhевој улици, где је данас Музеј ,,4. 
јул", одржана је ист.оријека седница Полит
бироа ЦК КПЈ 4. јула 1941. године, на којој 
је .донета одлука о дизању ·оружаног устан

ка народа Југославије. 

Због одбиј,ања захтева окупатора да ПО

крене лист и учествује у његовом даљем 
излажењу, бива ухапшен 'и са групом бео
градских интелектуалаца за'Ilворен у логор 

на Бањици, којим је ,руково~ио злогласни 
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агент и rВИШИ полицијски ЧИfЮВНИК Свети
слаlВ Вујковиh. 

у логору на Бањици Владислав Рибни
кар се налазио од октобра 1941. до марта 
1942. 'године. Пуштен из затвора, држан је 
у К;Ућ,НОМ притвору, под будном присмотром 
окупатора и његових помага,ча. 

После успостављене везе с НОП-ом, ус
пева да са својом супругом Јарам и г.рупом 
Бео~рађана пређе на ослобођену територи

ју, јуна 1943. године, у ИС'Ilочној Босни. 

У Јајцу, 29. новембра 1943. године, на 
Другом заседању АВНОЈ-а, изабран је за 

члана Президијума и повереника за инфор

мације Националног комитета НОЈ. 

Петог новембра 1943. године, у Јајцу као 
нarјближи сарадник Маше Пиј аде, учеству
је у ОСНИiВању Телеграфске агенције нова 
Ју,гославија (ТАНЈУГ); био је њен први ди

рект.ор. 

Новоформирана агенција имала је вео

ма важан задатак да домаћој и страној јав
ности пружа истините податке 'о зБИ'Вањи·~ 
ма у Југо-славији, а нашој јавности о дога
ђајима у иностранству, оДносно 'о ,ситуацији 
на .другим БОј'Иштима широм света. Веома 
активан у преношењу Танјугових извешта

ја rи контактирајуhи са страним <новинари
ма и савезничким мисијама .при Врховном 
Ш'Ilабу, који су, пратеhи борбу јУiГословен
ских народа, извештавали јавност својих 
земаља о истинитој борби наших народа 
против окупатора, под рук,оводст:вом ма,р

шала Јосипа Броза Тита. 

IПо-сле ослобођења, 28. октобра 1944. го
дине, са својим сарадницима обновио је из
лажење "Политике", чији је последњи брОј 
изашао уочи напада Немачке на Југосла
вију 5. априла 1941. године. 

"Политика" А. Д., после априлског рата 
]94]. године, Фузионисала се са Српским 
издавач-ким предузеhем "Време" А. Д. -
Дечанска број 31, Београ,д. 

Шт'а;мпарија "Политике" А. Д. за време 
април ског ;рата уништена је бомбарДо
lВањем.18 

После ослобођења 1944. године, "Поли
тика" пО'Чиње поново да изљази 28. октобра 
1944. Она послује као акционарско друш
тво. "Политику" А. Д. У 1944. l'юдини, чине: 
Димитрије СтеваНOIВиh, Мирослав Стевано

виh и Владислав Ри.биикар. 

Редован збор акционара ОДРЖЗlн је 8. 
јула 1946. г,о~иrн:е, а измењена правила А. Д. 
одобрило је Министарство трговине и снаб
девања 8. августа 1946. године. 
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Упра.вни одбор чине чланови: 

1. Танасије МладеНОВИћ 
2. Слободан Ивановиh-Лале 
3. Божида'рка Дамњановиh 
4. Владислав Рибникар 
5. Димитрије Сте.вановиh 

Надзорни одбор: 

1. Станка Весели-нов 
2. Живко БУКУМИРОВИћ 
3. Станислава Рибника:р 

Предузеhе "Политика" А. д. национа
лизовано је 1947. године. 

Предузећем од 1947-1952. године упра
вља НФС, од 1952. године НФЈ, а затим 
ССРНС. 

О;цлука о покретању листа "Политика'\ 
донета је пред само ослобођење Београда, 

20. октсбра 1944. године, на предлог мар
шала Јосипа Броза Тита, с обзиром на њено 

антифаwистичко држање пред други свет
сК'и рат. 

Поред низа дужнос'Ги на којима се на

лазио, Владислав Нибникар (министар про

свете у влади ФНРЈ, члан југословенске 

делегације на заседању УНЕСК-а и на 

Другом заседању Генералне ·скупштине 'УН , 

председник Југословенаког Црвеног крста, 

члан Савезног 'одбора НФЈ и др.) остаје на 

челу "Политике" све до своје смрти - 1. 
децембра 1955. године. 

Владислав Рибникар оженио се први 

пут Станом Ћуриh, а други ПУТ Јарам Ха
јек, која с Владиславом одлази на .ослобо

ђену територију, у источну Босну, јуна 

1943. године, радеhи заједно с њим У 
ТАНЈУГУ. 

НАПОМЕНЕ 

1 Интервју с НИКОЛОМ Станаревићем , 16. 
маја 1975. године. Он сарађује у .,Политици" у 
привредној рубрици од 1905. године. Одличан 
је познавалац породичних прилика пороДице 

Рибникар. 

2 Архив СР Србије, Фонд Министарства 
унутрашњих дела, Одељење полицијско-реги
стар 1885. године, 1 књ, Ф, ХII р. 245/888. До
пис др Фрање Рибникара Начелству округа 
јагодинског од 28, маја 1885. године. 

Др Фрања Рибникар наведени.м дописом 

моли да ступи из поданства Аустро-Угарске 
монархије у поданство Краљевине Србије, и 
то: за себе, своју супругу Милицу и три сина. 
Из дописа се види да је четири године провео 

као лекар у Трстенику, и то од 1869. до 1873. 
године; крајем 1873. године прелази на рад, 
као срески лекар, у Свилајнац, 

3 Извод из матичне књиге рОђених - СР 
Србија, Општина Трстеник- издат 10. ХII 1975. 
године. 

ПО изводу из матичне књиге рођених, за 
Владислава Рибникара се види да је рОђен 1. 
новембра 187 1. године. 

Сви датуми у тексту до 1. 1 1919. године, 
воде се по старом датуму Од 1. 1 1919. године 
у Краљевини схс прелази се на нови ка
лендар. 

4 Архив СР Србије - као под 1. 
"у накнадној изјави др Фрање Рибникара 

види се: да је син Фрања рођен 8. новембра 
1873. године у Трстенику. 
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Важно је напоменути, да је приликом пре

ласка у српско подаНСТ80 породице Рибникар 
1888. године, средњи син др Фрање, Фрања -
добио име Слободан. што се може видети и из 
његовог надимка - Слободан-Лања , од Фрања. 

Друго, таКОђе интересантно објашњење у 
вези Слободана Рибникара. Он, према извор
ном документу, није рођен у Свилајнцу, како 

се води по свим енциклопедијама, него у Тр
стенику. Овај нови податак допринос је у при
купљању грађе о животу и раду ове породице. 

;'i "Политика", 30. јануара 19'05. године, 

страна 2, рубрика "Дневне вести". Говор др 
Момчила Ивковиhа на погребу др Фрање Риб
никара. 

6 Интервју с Николом Станаревиhем , 5. V 
1975. године, Он износи да је др Вукадиновића 
нарочито импресионира о лист из Копенхаге
на. Према томе може се рећи да је "Политици" 
био кум др Радивоје Вукадиновић. 

7 Историјски архив града Београда, Фонд 

Управе града Београда, 1904 год., инв. број 
2166. Допис Бладислава Рибникара Управи 
града Београда преносимо у целости: 

Управи града Београда 

У понедељак 12. ов, мес, излази први број 
листа "Политика", који се штампа у штампа
рији Димитријевићевој у Грочанској улици. 
Овај лист излазиhе сваки дан у два часа по 
подне (и биhе политичке природе). 



Пошто сам ја власник и одговорни уредник 
овога листа, то Вас по дужност и О томе обаве
штавам. 

10. јануара 1904. г. 
у Београду 

С пош'говањем 

Владислав .Рибникар 
Краљ Миланова ул. бр. 59 

Његошева ул . бр. 19 

8 Ин'гервју с Николом Станаревиhем, 5. V 
1975. године. По његовом казивању, први број 
"Политике" дељен је бесплатно. Тираж се по
већао у 1904. години, променом формата листа . 

9 ДНЕВНИ ЛИСТОВИ КОЈИ СУ ИЗЛА-
ЗИЛИ У БЕОГРАДУ ПОЧЕТКОМ ХХ ВЕКА: 

1. .Политика" 

2. ,;Вечерње новости" 
3. "Београдске новине" 
4. "l\lале новине" 
5. "Мали журнал" 
6. "ХХ век" 
7. "Штампа" 
8. "Дневни лист" 
9 .. ,Звоно" 

10. "Правда" 
11. "Народни лист" 
12. "Пијемонт" 
13. "Београдски дневник" 
14. "Трибуна" 
15. "Епоха" 
16. "Балкан" 
Појављују се и други листови; међутим, 

многи од њих доживљавају излажење само 
првог броја, да се никад више не појаве на 
тржишту. 

10 Савезни секретаријат за иностране по
слове - Фонд Војислава М. Јовановиhа, фас
цикла број 20. Др Јован Јовановиh, конзул у 
ЛОНДОНУ, за рачун регента Александра купује 
имање Дедиње, с којим новцем Милица Рибни
кар отплаhује дугове и успева да консолидује 

финансијску ситуацију "Политике". 'Уговор о 
продаји сачињен је 29. марта 1921, године. 

11 Извод из књиге рођених др Слободана 
Рибникара - Трстеник 7. октобра 1976. I'одине. 
Према том изводу, Слободан је рођен у Трсте

нику 7. новембра 1873. године, а не 8. новем
бра како је до сада тврђено. 

12 Интервју с Николом Станаревићем, 5. 
маја 1975. године . ПО његовом казивању, као 

финансиј ског експерта и сарадника "Полити
ке", Милица Рибникар ангажује Тановиhа, 
који из Бизерте одлази у Лондон да би код 

, фирме "Браhе Митровиh", за рачун Милице 
Рибникар, узајмио 3.000 фунти, почетком 1919. 
године, за куповину машина и слова, ради 

обнављања излажења листа "Политика". 

ПОРОДИЦА РИБНИКАР 

13 Енциклопедија Југославије, Н! том , 
страна 433, Загреб, 1958. година. ПО наводима 
у Е. Ј., др Милан Гавриловић био је на дужно
сти директора "Политике" од 1~4. до 1930. го
дине. 

14 у списку акционара породице Рибникар, 
под бројем 7 наведен је и професор францу
ског језика на Војној академији Тјешимир 
Старчевић. 

Он није у родбинској вези с породицом 
Рибникар, али је њихов лични пријатељ, чо
век који је заступао интересе куће Рибника
ревих. Нарочито се истицао у пружању помо

hи породици после смрти др Слободана Рибни
кара. 

ПО казивању Николе Станаревиhа, Стар
чевиh је био човек од поверења у кући Рибни
каревих; за акције је добио новац од Слобо

дана Рибникара. 

15 Архив Југославије, Фонд Министарства 
трговине и индустрије - Ф. 1263. Сазивање 
збора акционара морало је бити објављено у 
"Службеним новинама". Да би збор пуноважно 
радио, било је потребно да му присуствује ли

це које ће заступати комесара Министарства 
трговине н индустрије . 

16 Израз часништво. као адекватан израз 
за председништво, јавља се и данас, али дои
ста врло ретко. 

17 Као што смо поменули приликом ИЗ но
шења података за др Слободана Рибникара, 

навели смо да је био ожењен кћерком позна
тог београдског трговца Милана Живковиhа , 
Даницом, која умире млада, 1906 године. 

Др Слободан Рибникар жени се по други 
пут са кћерком старог ветеринара Кратохви
ла, који почиње својим капиталом да помаже 
зета др Слободана, учествовањем у куповини 
акција "ПОЛИ'l'ике" и честим позајмицама, што 
чини и породица прве жене др Слободана , 
трговца Милана Живковиhа. 

18 Архив Југославије, Фонд Министарства 
народне привреде, Ф. 616. Ј. 2990. Изјава адво
ката листа "Политика", дата на позив Поли
цијског кварта Т, 'Управе града Београда, од 
16. НТ 1943. године, 

Адвокат Милош Б. Кржиh, извештава 
'Управу града Београда, Полицијски кварт 1, 
да се о судбини "Политике" и њене штампа
рије није могло раније ништа одговорити по
лицијској власти, јер позив није могао доби'l'И 

ни један члан "Политика" А. Д., пошто се не 

налазе на дотадашњој адреси, па изјава није 
могла бити ни достављена. 

ИЗ приложене изјаве види се велика оба
зривост адвоката "Политике" да ни једног 

члана предузећа "Политика" А, д. не терети. 
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МИОДРАГ СИМИЋ 

LA FAMILLE RIBNIKAR ЕТ SON ROLE DANS LE JOURNALISME SERBE 

м iodrag Simic 

Le but de cet агНсlе tres сопсјв est d'ap
porter plus de lumiere виг lе гбlе de lа famille 
Ribnikar dans lа vie culturelle, artistique et ро
litique dans notre раув, d'etablir ва genese дапв 
nos contrees et d'expliquer ип grand поmЬге de 
particularites dans lа vie des Ribnikar restees 
inconnues jusqu'a present д'ип large public. 

Dans l'introduction nous avons donne lе гбlе 
qu'a јоие Vladislav Ribnikar dans lе souleve
ment du реирlе еп 1941. C'est dans sa maison 
qu'avait Не prise lа десјвјоп раг lе Politbureau 
du Comite central du Parti communiste де Уои
goslavie де соmтепсег lа resistance аl тајп 
агmее contre l'occupant аIIетапд. La resistance 
а ete dirigee раг le Parti communiste yougoslave 
ауес а ва tete le secretaire general Josip Broz 
Tito. 

Nous avons donne d'abord le portrait du 
ргетјег Ribnikar, qui soit venu еп Serbie 
s'etablir et tгаvаШег dans lа seconde moitie ди 
XIXe siecle, c'etait le docteur Franja, emigre де 
I'Аutгiсhе-Нопgгiе. 

Le docteur avait trois fHs, Slobodan, Vladi
slav et Davorin. Le рlив interessant fut Vladi
slav. C'est grace а ses merites que fut fonde 
роиг lа ргетјеге fois ип јоигпаl independant де 
tout parti politique, fait гаге аи commecement 
du ХХС siecle, tous les јоигпаих de cette epoque 
etaient politiquement engages sauf son јоигпаl 
»Folitika«. 

Роиг Slobodan Ribnikar, docteur еп droit, 
поив avons trouve quelques faits поиуеаих ои 
qu'il faHait apporter des corrections. Le пот de 
пајввапсе de Slobodan etait le тете que celui 
de son реге, Franja. Еп emigrant lа {атillе avait 
change de nationalite et де religion c'est роиг
quoi lе реге avait change le пот trop реи serbe 
де son deuxieme fils Franja еп Slobodan. Une 
autre chose епсоге, nous avons trouve que le Неи 
е! lа date де naissance де Slobodan, que l'on 
доппе dans les dictionnaires, пе sont pas exacts. 
Il est пе а Trstenik et поп pas а Svilajnac, et le 
7 et поп pas le 8 octobre 1873. 

Еп racontant l'histoire де lа famille Ribnikar 
nous avons еп realite raconte aussi l'histoire du 
јоигпаl quotidien »Folitika« dont le гбlе роliН
que et culturel Hait pendant trois quarts Је 

вјесlе д'ипе tres grande importance. Quant аи 
јоигпаI }}Politika« nous pouvons distinguel' trois 
periodes diferentes: 

lrc регјоде: де јапујег 1904 а septembre 1915. 
2с periode: де septembre 1919 а аугН 1941. 
Зе регјоде: ди 28 octobre 1944 а пов још"s. 

Роиг lа redaction де cet article поив avons 
consulte les Archives де Serbie et де Yougosla
vie ainsi que де nотЬгеих articles parus dans 
le journal »Folitika« de 1904 а 1955. 


