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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
800ГОДИНААУТОКЕФАЛНОСТИ
СРПСКЕПРАВОСЛАВНЕЦРКВЕ

Писцичланакаповодом800годинеаутокефалијеСПЦсу:
дрМиркоСајловић,ред.профнаПравославномбогослов
скомфакултетууФочи,дрДалиборПетровић,ван.проф.на
ПравославномбогословскомфакултетууФочи,дрДражен
Перић,ван.проф.наПравославномбогословскомфакулте
тууБеограду,дрСаваМилин,доцентнаПравославномбо
гословскомфакултетууБеограду,имрМилошПавловић,
православникатихетаизАлексинца.

Организујући научни скуп, поводом 800 година аутокефа
лије СПЦ, узима се у обзир незаобилазни културноисто
ријски,иверскопросветитељскиидентитетнашеганарода
у коме је водећу улогу, у стварању српске државе, имала
Српскаправославнацрква.

Стварањенезависнесрпскедржаве,увремеВеликогжупа
наСтефанаНемање, из основа је променилополитичке и
друштвенеодносенаБалкану.Подњеговомвлашћунашле
сусесвесрпскеземље,аосвајањимавизантијскихпросто
растворенисуоквириизадругачијуцрквенуорганизацију.
Вођен,несамодржавнимразлозима,негои личнимпра
вославнимнадахнућем,СтефанНемањаширокоjeпомагао
иразвојСрпскецркве,која је забележенаусвимписаним
историјским изворима. Тако се име „Sorbulia” помиње у
историјскимизворимадосрединеXIIвекакаоназивзазе
мљуСрбију.ВасилијеII,сломившиСамуиловудржаву,пот
пуно језавладаобалканскимземљамаи1020.годинеепи
скопију уРасупотчиниоОхридској архиепископији.Иако
су српске земље биле под снажнимпритискомпапске ку
рије,Захумље,Требиње,Србија,Котор,БариУлцињнису
били под влашћу Дубровника. На другој страни, устанак
кнезаСтефанаВојиславауЗетиињеговауспешнаодбрана
предвизантијскомофанзивом,почетаксуновогстањаутим
областима.НаконсломавладавинединастијеКомнина,која
јеосвојила јужнуУгарску,БоснуиДалмацију,Дукљанска
државапослепадакраљаБодина,1101.године,доживљава

СРЂАН СИМИЋ
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период слабљења.КраљевинаСрбија помиње се у дубро
вачким повељама средином дванаестог века.Након смрти
византијскогвладараМанојлаIКомнина,СтефанНемањаје
успеодаодржиуСрбијисвеприморскеобласти,ионеко
јејеОхридскаархиепископијасматраласвојимподручјем.
Стога јеСтефанНемања вођен, не само државним разло
зима,негоправославномортопраксијом,помогаоразвојцр
кве.ОдњеговихзадужбинаистичусецркваПресветеБого
родицеиСв.НиколеуТоплици,ЂурђевиСтуповиуРасу,
Студеница,Жича,идр.Организованидруштвениживот,у
средњевековнојСрбији,неможесезамислитибезпотреб
ногбројацркаваиманастира,којисубилизнакразвијеног
духовногживотауунутрашњостидржаве.Ктиторскимде
латностимаистицаласеепохаНемањићапрожетаидејама
православног хришћанског света, у којима је главну уло
гуимаоСветиСава,урешавањуцрквенихпотребазасвој
народ.Његоваличностјеспецифичнаутомештојеуспео,
усеби,даобјединиправуверуиправиживот,каоортодок
сију и ортопраксију, засновану на библијско светоотачком
сведочанству,којасеусрпскомнародудоживљаваиназива
Светосавље,тј.православље,српскогживотаиискуства.
Тосенарочитовидиутезида јеидејнипоредакстварања
цивилизоване државе замишљен у контексту православне
еклисиологије,јединствацрквеидржаве,инасазнањудасу
цркваидржаваупућенаједнанадругуу„хармонији”,или
„симфонији”.

Међутим,савтајдуховнипреображајсловенскогетникума
није био плод вешто искоришћених црквенополитичких
приликапочеткомXIIIвека,негоизвеснадуховна(црквена)
зрелостСрба,којајејошзапочетаправославномевангели
зацијомморавскебраћеСв.ЂирилаиМетодија,ињихових
петочисленика, а која је кулминирала оснивањем српског
царскогманастираХиландаранаСветојГори.Важнауло
гаманастираХиландарогледа сеиу томешто јебиопр
висрпскиманастирванСрбије,којијекаосрпскацрквена
институција био међународно признат, одлуком византиј
скогцара,тимеивизантијскецркве.Одлукомвизантијског
цара,Хиландар јепостао носилацтрајне и неотуђиве ле
гитимностисрпскецарскепостојаностиунутарсветогор
скезаједнице.Повељамасрпскихктитора,монахаСимеона
(Немање)исрпскогвладараСтефанаПрвовенчаног,Хилан
дар је стављенпод трајно туторство српске владарске ку
ће.ОснивањеХиландара,каоцарскогманастира,ињегово
институционалноповезивањесасрпскимдвором,несумњи
воједопринеломеђународномугледу,алиииспоштованом
канонскоцрквеномпореткуудобијањуаутокефалностиза
самосталнуСрпскуцрквууНикеји,1219.године.
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У Никеји 1219. године, према Доментијановом казивању,
Свeти Сава је замолио васељенског патријарха Манојла
Сарантина,анапредлогвизантијскогцараТеодораЛаска
риса,дасамоосвећенобудењеговоотачаствокаоштоје
Божијом помоћу и самодржавно. Према томе, у исту ра
ванстављасе„самодржавност”и„самоосвећеност”отача
ства,штосенесумњивоодносинаполитичкисуверенитет
српскогвладараидржаве,доксепод„самоосвешћеношћу
отачаства”подразумевааутокефалност(самосталност)Срп
скецркве.Затојеиустварањусрпскехришћанскекултуре,
огромнуинемерљивуулогуизначајимаоСтефанНемања
иСветиСавакојијеиздејствовао1219.годинеуНикејиау
токефалију за Српску цркву и постао први „архиепископ
српскихипоморских земаља”.Новопрокламованиаутоке
фални статусСрпске цркве подразумевао је да она, само
стална,имаканонскуиадминистративнунезависност,сама
бирасвогархиепископаисвојеепископе,иданезависини
одкаквевишедуховневласти,стимдаСрпскацркваоста
јеуканонскомиевхаристијскомјединствусадругимпоме
сним црквама. Теолошки смисао „институције аутокефал
ности”јестедајеутемљенанаеклисиолошкомканонском
црквеномпредању.

НеопходнојенапоменутиистваралачкуактивностСветог
Савекојасеодносиланакњижевнадела,писананасрпско
словенскоминасрпскомнародномјезику,икомбиновањем
тихизражајнихсистемаутекстовима.Одњегаипочињеди
глосијаусрпскојписмености,ионогаштосачињавафунк
цију „вишег стила”, који сачињава властелинство цркве и
учености(ХиландарскииСтуденичкитипик),докје„нижи
стил”народногјезикабиопригоднијизасвакодневнуупо
требу (песме, приповетке).Немерљив јењегов утицај и у
фрескосликарствуиуподизањуцркаваиманастира,уор
ганизацијињенеепархијскеисвештеничкестуктуренаце
лојдржавнојтериторији,којајеистовременорегулисалаи
катихетскуделатностиописмењивањенарода,иразвијање
монашкогживота по типицима и црквеним уставима. Та
кавцрквенограђанскизборник„КрмчијаСветогСаве”јеи
конституисанјезапотребестварањаједненовеаутокефалне
цркве,инезависнедржаве.СaНомоканоном,Србијаједо
била,почеткомXIIIвека,кодексчврстогправногапореткаи
постајеправнадржава,укојујеуграђеноибогатонаслеђе
грчкоримскогправа,скојимјеСрбијаипосталаравноправ
наземљаевропскеимедитеранскецивилизације.

Засрпскохришћанство,ишири јужнословенскипростор,
несамоусредњемвеку,одпресудногзначаја јестесвети
тељска и просветитељска личност  Светог Саве. Период
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архиепископијеСрпскецркветрајеод1219.до1346.године,
кадасенатронуСветогСаве,променилодванаестархиепи
скопа, у временајпознатијихнашихкраљеваиздинастије
Немањића.У време владавине краљеваДрагутина,Милу
тина, Стефана Дечанског, нарочито цара Душана, Српска
држава је проширена по целом Балкану, обухватајући Те
салију,подручјеСветеГоре,доХристопоља(данасКавала),
Епир иАлбанију.ЦарДушан прогласио се, 1346. године,
зацара,аАрхиепископијајеподигнутанастепенпатријар
шије.Увременуосманизације,обновљенајеПећкапатри
јаршија(1557–1766)којаједуховнообјединиласвесрпске
етничкепросторе,иуспеладаоснујеновеепархије(40)које
суобухваталерасељенеСрбенапросторуодБудимадореке
ДримауАлбанији,иодзападнеБугарскедоЈадранскогмо
ра.Веоматешкепоследицепонашнародицрквуимаојеау
стријскотурскират,којисеводиоувремепећкогпатријарха
АрсенијаIIIЧарнојевићаиАрсенијаIVЈовановићаШака
бенте, праћен миграцијом и сеобом српског народа 1690.
годинепремаУгарској.НаконукидањаПећкепатријарши
је,1766.године,српскеземљебилесууграницамаОтоман
скеимперије,АустроУгарскеиМлетачкерепублике,када
сустворенеКарловачкаиЦрногорскамитрополија,право
славнесрпскеепархијеуДалмацији,БоснииХерцеговини,
ЈужнојСрбијииМекедонији.НаконзавршеткаПрвогсвет
скограта1918,обновљенајенекадашњаПећкапатријарши
ја1920.године,апрвисрпскипатријархбиојемитрополит
Србије,ДимитријеПавловић.

Обележавањем800годишњицеаутокефалијеСПЦ,желисе
нагласити,српскојинтелигенцији,алииблаговерномнаро
ду,дасесветосавскипутоказтемељинаправославнојвери
иживотууГосподуХристу,каопутууживотвечни,дасви
узрастамо,каоиСветиСава,ортодоксијомиортопраксијом,
убезмернумерурастависинеХристовеиСветотројичног
ЦарстваНебеског.

УБеограду,дрСрђанСимић

НаданПреподобнемученицеПараскеве–СветеПетке

08.08.2019.летаГосподњег
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Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни  
бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во,  

Ре пу бли ка Срп ска

  DOI 10.5937/kultura1964013S
  УДК 271.222(497.11)-742-267”12”
          271.222(497.11)-9”12”

271.222(497.11)-726.1-36:929 Сава, свети
оригиналан научни рад

САЗРЕВАЊЕ 
АУТОКЕФАЛНОСТИ 
СРПСКЕЦРКВЕ

Сажетак: Према источноримској (византијској) црквенополи
тичкојтеорији, да би један народ добио од Васељенске патри
јаршијецрквенуаутономијумораоједазадовољиизвеснедржав
нополитичке,црквенеикултуролошкестандардекојесуодње
га захтевале надлежне институције Византијског царства. Од
временадосељавањасрпскихплеменанаовепросторетокомVI
века,прекоњиховогпокрштавања,описмењавањаистварањама
њихпапотомивећихудружених„политичких”заједница,текао
јепроцескултурногуздизањаСрбасходнохришћанскоромејском
обрасцу.Наконвишевековногузрастањаухришћанскомживоту,
стицањеаутокефалностиСрпскецркве1219.годинебиојејасан
показатељдуховнезрелостисрпскоганарода,каоиместаиулоге
Србанагеополитичкојкарти југоисточнеЕвропепочеткомXIII
века.Одовогавременасрпскицрквенипоглавар(архиепископ)зва
ничнодобијасвојеместоупоретку(диптиху)православнихпогла
вара,асрпскикраљзаузимависокоместоувизантијскомсистему
хијерархијеполитичкихвладара.Урадусе,дакле,указујенаоснов
нетоковепреображајасрпскоганародаодпаганствакахришћан
ствуипоступностуњеговомсазревањунаплануцрквеногживо
тадо1219.године,кадаСрбиизваничнобивајууврштениуред
хришћанскихцивилизованихнарода.

Кључне речи: аутокефалност, самосталност, архиепископ,
Српскацрква,Србија,Сава,Симеон

МИРКО САЈЛОВИЋ
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Увод

Усавременојисториографији,какосрпскојтакоистраној1,
питањестицањааутокефалностисрпскецрквепочетком13.
века,углавномјерасправљаносадвоједногцрквенополи
тичкогаспекта.Имајућиувидудајеуововремеизмеђухри
шћанскогРомејскогцарстваиЦрквезаистапостојалабли
скасарадњакојајепочиваланајединственомхришћанском
системувредностиифилософијиживота,наједнојдогмати
цииетици,анекаоданаснапотпуноподвојенимсистемима
вредностиЦрквеидржаве,овакавприступтематицичини
сесасвимадекватним.

АутокефалијуСрпске парвославне цркве званично је про
гласиоуНикеји(данашњиградИзникуТурској)1219.го
дине, тадашњи васељенски патријарх Манојло Сарантин
(1217–1222). На предлог византијског цара Теодора Ла
скариса (1204–1222), запрвогархиепископасрпскихипо
морскихзeмаљарукоположенјесветогорскимонахучину
архимандрита Сава (Немањић). Царева интервенција код
патријарха по овом питању била је канонски сасвим ис
правна,2 јерјехиландарскомонашкобратствобилоуреду
византијскогцарскогмонаштва,тј.директнопотчињеноца
ру.3 Новопрокламовани аутокефални статус Српске цркве

1 Одстранелитературе,попитањуполитичкихприликауВизантијипо
сле1204.године,тј.увреместицањааутокефалијеСрпскецркве,као
незаобилазналитератураидаљеостајунекастаријаиздања:Μηλιαράκη,
Α. (1898, реиздање1994) Ιστορία τουΒασιλείου τηςΝικαίας και τουΔε
σποτάτου της Ηπείρου, Leipzig (реиздање: εν Αθήναις): Τυπογραφείον
Αδελφών Περρή; Nicol, D.M. (1957) The Despotate of Epirus, Oxford:
CambridgeUniversityPress;Wolff,R.L.TheLatinEmpireofConstantino
ple,in:StudiesintheLatinEmpireofConstantinople,(1976),London:The
UniversityofChicagoPress.

2 Радојчић,Н.(1935)СветиСава,у:ГодишњицаНиколеЧупића,књ.XIV,
Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеЈугославије,стр.3536;Опи
тањуканоничностистицањааутокефалијеСрпскецркве,видетистуди
је:Радојчић,Н.СветиСаваиавтокефалностсрпскеибугарскецркве,у:
ГласСрпскеКраљевскеакадемије,CLXXIX,другиразред,(1938),Бео
град:СрпскаКраљевскаакадемија,стр.179180;Гардашевић,Б.Кано
ничностстицањааутокефалностиСрпскецркве1219.године,у:Свети
Сава,Споменицаповодомосамстогодишњицерођења1175–1975,Бео
град:СветиархијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.3377;
Ферјанчић,Б.АутокефалностСрпскецрквеиОхридскаархиепископи
ја,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање;Међународни
научнискупСАНУ,уредникЂурић,В.(1979),Београд:Српскаакаде
мијанаукаиуметности,стр.6572.Опитањухронологијеувезиауто
кефалности,видети:Laurent,V.(1971)LesregestesdesActesdupatriarcat
deConstantinople1/4.,Paris:Institufrançaisďétudesbyzantines,p.1225.

3 Сајловић, М. (2019) Молба проте Герасима и питање оснивања срп
ског манастира Хиландара, Богословље 78/1, часопис Православног
богословскогфакултета,Београд:Православнибогословскифакултет,
стр.115.
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подразумеваоједаона,каосамосталнапомеснаЦрква,има
потпунуканонскуиадминистративнунезависност,тедаса
мабирасвогпрвојерарха(архиепископа)каоисвојееписко
пе.Такође,овимсеподразумевало,дааутокефалномСрп
скомцрквомсамосталноуправљањенархиепископидапри
томенезависиниодкаквевишедуховневласти,инаравно
даСрпскацркваостајеуканонскомиевхаристијскомједин
ствусадругимпомеснимправославнимЦрквама.

Условизастицањеоваквецрквенесамосталностиодређене
области,државеилинародауВизантијинисубилистрикт
ноканонскипрописани.Сходноисточноримскојцрквено
политичкојтеорији,дабиједаннароддобиоодВасељенске
патријаршијецрквенуаутономијумораоједазадовољииз
весне државнополитичке, црквене и културолошке стан
дардеепохекојесуодњегазахтеваленадлежнеинституције
Византијскогдвора.УбурнојепохиСветогаСаве,тј.после
Четвртогкрсташкогратаитадашњегнередовногстањави
зантијскихинституција,нијелакопоузданоодредитичисто
црквеноканонски карактер захтеваних византијских стан
дарда.Ипак,посматранокрозпресекранијихвекова,могло
бисеконстатоватида јекаоглавниразлогзадодељивање
аутокефалности увек узимана црквена зрелост једног на
рода, ашто се процењивало са аспектањегове политичке
(државотворне)постојаностиистепенадуховнепросвеће
ности.Наравно,овдејеречосредњовековномкритеријуму
проценестепенацивилизацијскогдостигнућа једногнаро
да са јединственог (нераздвојивог) верског, политичког и
културолошкогапекта.

Отерминуаутокефалија

Црквени термин аутокефалија (αὐτοκέφαλία или
αὐτοκέφαλον;αὐτός–сам,исти;κεφάλη–глава;αὐτοκέφαλία
– букв. самоглавље, „независност”) имао је свој етимоло
шкиразвојтокомвизантијскеепохе.Упрвовреме,између
IVиVвека,кадасетерминаутокефалијапочеокористити,
онјезначиоограниченуаутономијуодређенемањецрквене
области(меснецркве,епархије)уодносунамитрополију.4
Утомсмислутермин„аутокефалниархиепископ”попрви

4 Фидас,В.(2001)Канонскоправо–богословскаперспектива,Београд:
БогословскифакултетСПЦ,Хиландарскифонд, стр. 141142. За раз
ликуодданас,токомраногвизантијскогпериодамитрополијајепред
стављала самосталну област помесне цркве. Тако, токомVIVII века,
„према канонскомпоретку није биломогуће да постојиМитрополија
безподложнихјојтронова,тј.безепископија.”Међутим,увремеПа
леолога(послеослобођењаЦариграда1261.године),митрополитинису
више имали себи потчињене епископе.Од тог времена почиње да се
умножаваброј епископау звањумитрполита.Видети:Παπαδοπούλου,
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пут сусреће се у црквеној литератури код светога Епифа
нијаКипарског(+403).5Каснијејеархиепископ6,звањекоје
јенајчешћеузимаоаутокефалницрквенипоглавар,ослобо
дившисеупотпуностиоднадлежностимитрополитаили
преузевшиистењеговеингеренције,директнобиозависан
одпатријарха.7УдаљемразвојуцрквеногустројстванаИс
токумитрополитанскисистембиојеусталномопадању,ау
користнадолазећегпатријаршијскогустројства.Међутими
поредјакихбогословскихапологијауспостављеногсистема
петпатријаршија (пентархије)ињеговогуздизањадосте
пенаосвештаногпредања,8већћетокомIXвека,подути
цајемновихполитичкихприликадоћиидоновогсистема
црквене организације.Наиме, тада ћена захтевеБугарске
црквеидржаве9,тамошњиаутокефалниархиепископуспе
тидасеузначајнојмериослободизависностиодвасељен
скогпатријарха,теуцрквеномјерархијскомпореткудасе
уздигнеизнадмитрополита,заузимајућиместоодмахпосле
патријарха.Дакле,посматраноиздиахроничноисторијске
перспективе,подтермином„аутокефалија”уцрквенојтер
минологији,подразумевасеједанобликцрквенеаутономије
којијевременомпрерастаоупотпунунезависност.10

Χ.(1935)ΟτίτλοςτουΑρχιεπισκόπου,Θεολογία13,τεύχος4,Αθήναι:Η
ΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,p.291.

5 Милошевић, Н. Црквена аутокефалија под призмом устројства и ор
ганизацијеЦркве, у:Српскатеологија у двадесетом веку: истражи
вачки проблеми и резултати, књ. 9 (2011), Београд:Православни бо
гословскифакултет, стр. 200.О етимолошкомразвоју термина „архи
епископ” видети: Στεφανίδου,Β. (1990)Εκκλησιαστική ιστορία, τομ.Α’,
Αθήναι: Εκδοτικός οίκος „Αστήρ“, p. 279; Παπαδοπούλου, Χ. (1935) Ο
τίτλοςτουΑρχιεπισκόπου,Θεολογία13,τεύχος4,Αθήναι:ΗΙεράΣύνοδο
τηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,рp.289295.

6 Сличнокаоитермин„аутокефалија”извање„архиепископа”ималоје
својисторијскисемантичкиразвој.Првобитнозвање„архиепископа”,у
периодуIVиVвека,биојеусмислууправнеипочаснеслужбепрвога
степенапосвећења,тјслужбеепископа.Овозвањепрвијеносиоепи
скоп Александрије, потом Рима те прваци других великих црквених
центара.Потомје,крајемVвекапанадаље,звањеархиепископадоби
лодругисмисао,нижеодмитрополита.Видети:Θρησκευτικήκαιηθική
εγκυκλοπαιδεία(1963)τομος3,Αθήναι:ΕκδότηςΑθ.Μαρτίνος,p.317.

7 Παπαδοπούλου,Χ.(1935)p.290;Κονιδάρη,Γ.(1963/4)Περίτοντίτλοντου
«Αρχιεπισκόπου»,Αθήναι,рp.1719.

8 Више о теми пентархије, видети: Φειδάς, Β. (1977) Ο Θεσμός της
ΠενταρχίαςτωνΠατριαρχών–προΰποθεσειςδιαμορφώσεωςτουθεσμού(απ’
αρχήςμέχριτο451),Αθήναι.

9 Оовојтеми,видети:Ταρνανίδη,Ι.(1976)Ηδιαμόρφωσιςτουαυτοκέφαλου
της Βουλγαρικής Εκκλησίας (864–1235), Θεσσαλονίκη: Ετερεία
ΜακεδονικώνΣπουδών.

10Παπαδοπούλου, Χ. (1935) Ο τίτλος τουΑρχιεπισκόπου, Θεολογία 13: Η
ΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,pp.289295;Τρεμπέλα,Π.(1957)
Άρχαί κρατήσασαι έν τη ανακηρύξει του αυτοκέφαλου, Θεολογία 28: Η
ΙεράΣύνοδοτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,pp.522;Κονιδάρη,Γ.(1943)Η
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Данассеправијаснаразликаизмеђуаутокефалнихиауто
номних православних цркава. Под аутокефалном црквом
подразумева се независност одређене помесне11 цркве у
смислуњеногунутрашњегадминистративногпоретка,док
сеподаутономномцрквоммислинаниживидунутрашње
самосталности помесне цркве која је ипак зависна од ау
токефалнеМајкеЦркве.Аутономнацрква,иакоимасвоју
територијалнуиадминистративнунезависност,налазисеу
саставуаутокефалнецркве.Зависностсеогледаутомешто
избор кандидата за првојерарха аутономне области, који
вршиепископскисабортеобласти,морабитиверификован
одстранеархијерејскогсабораМајкецркве.

Заразликуодаутономне,аутокефалнацрквајеадминистра
тивно и канонски потпуно независна од било које друге
самосталне Цркве. Главна одлика суверене власти (ауто
кефалије) једнепомеснеобласти, тј.патријаршијеилиар
хиепископије,билајеи јестеправосамосталногбирањаи
устоличења свога првојерарха (архиепископа, патријарха)
одстранесвогпомесногасабораепископа,каоиправоиз
рицањасуданадсвојимепископима.12Помесниархијереј
скисабородређенеаутокефалнеЦркве јестењеннајвиши
ауторитет власти и управе. Аутокефална црква сама себи
припремасветомиро,канонизујесвојесветитеље,саставља
новеобредеинапеве,уживапунуаутономијуаутокефалне
црквеуобластиадминистрацијеисудскихпоступака.Све
аутокефалнецркве,каоделови„једне,свете,саборнеиапо
столске Цркве” међусобно су догматски, евхаристијски,
светопредањскииканонскиповезанеизависне.Свеонеу
свом унутрашњем устројству придржавају се истоветних
свештенихканона,примењујућиихнасвојелокалнеуслове.

Дакле,терминаутокефалијаеволуираојеускладусадело
вањемиисторијскимпотребамаживотаЦркве,аштосесве
мењалоодепохедоепохе.Цркваје,пак,прописујућинове

θέσις τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Κύπρου έναντι του Οικουμενικού
ΠατριαρχείουκατάτόνΘ’καιτονΙ’αίώνα,ΠρακτικάτήςΑκαδημίαςΑθηνών
18,Αθήναι:ΑκαδημίαΑθηνων1949,pp.135146.

11Подпојмом„помеснаЦрква”мислисенашируцрквенуобласткојаје
састављенаоднеколикоепархија (епископија,„меснаЦрква”–Црква
подједнимепископом).Милошевић,Н.(2011),стр.200,напомена5.Па
тријаршијскисистем–уједињавањенеколиколокалнихЦркви(митро
полија)усистемширецрквенеорганизације,патријаршије– јављасе
одVвека.Φειδάς,Β.(2002)ΕκκλησιαστικήιστορίαΑ΄,Αθήναι:Διήγηση,
pp.804806.

12Фидас,В.(2001)нав.дело,стр.142.Премареферентномзапажањувели
когканонологаXIIвекаЗонаре,усамосталнојцрквенојуправи„главно
инајважнијејестехиротонијаепископа”.ΡάλληΠοτλή(1952)Σύνταγμα
των Θείων και Ιερών Κανόνων, τομ. 2, Αθήναι: εκ της Τυπογραφίας Γ.
Χαρτοφύλακος,p.129.
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законе(каноне)сходнеприликамаепохе,временомдопуни
лаидовршила своје релевантно законодавствопопитању
додељивања степена црквене самосталности (аутокефали
је). Истовремено, треба имати у виду, да је ово црквено
канонскопредањедонесеноизисторијскогЖивотаЦркве,
каоидасеонотичесавременогЖивотаЦркве,односнода
јеприлагодљивоепохиукојојживимо.Премаизванредном
запажањумитропилитаМаксимаСардског„канонинепрет
ходеисторијскимдогађајимаживотаЦркве,већнапротив,
догађајидоживљеникрозискуствоисавестЦркве,посте
пенодоводедоусвајањаканона,којипрецизноизражавају
доживљајиискуствоисторијскихдогађаја,изображавајући
тимесавестЦркве.”13Имајућиувиду,чининамсе,овајса
свимисправанприступпитањуприступатумачењаканона,
атимеипитања„аутокефалије”,ондајелакшеразумљива
ичињеницазаштониуједномслучајудодељивањастепе
нааутокефалијенисубилејасноканонизованеобимприви
легијановопромовисанеаутокефалнеЦркве.Тако,засваки
случај проглашене аутокефалије од највећег значаја било
је време (епоха) у којем је реализовано дато унапређење
црквенесамоуправе.Такође,наначиностваренеаутокефа
лије,увеликојмериутичепроценаиодлукаМајкеЦркве
када ће и како некој области уступити самоуправу.14Про
сторечено,поредопштихважећихцрквенихканона,нијед
нопитањеаутокефалијенерешавасепопотпуноидентич
номшаблону,већсвакизасебносходноцрквенонародном
предању области и у сагласју са приликама епохе. Током
историјеможесеконстатоватиједнојединопринципијелно
држање Цркве приликом додељивању аутокефалије. Наи
ме,развојсистемааутокефалнихцркаваунутарјединствене
(Васељенске)ПравославнеЦрквеувекјеимаозапримарни
циљ снажење црквеногживота „аутокефалисте” ињегово
очувањејединстваживотаунутарВасељенскеЦркве,тј.жи
вотаунутаристините(православне)вереиљубави.Натај
начинсмисао„институцијеаутокефалности”неисцрпљује
сесамојачањемправославногживотапомеснеЦркве,већи
јачањемсвеукупногправославногживотаијединстваВасе
љенскеЦркве.Притоме,чинисе,већаодговорностпадау
удео„аутокефалисти”,јеронтребадапокажезавиднузре
лостувођењусвојеинституције.Овдепресвегамислимо

13Μαξίμου μητρ. Σάρδεων (1972) Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχείον ἐν τῇ 
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ,Θεσσαλονίκη:εκδόσειςΠατριαρχικούΙδρύματοςΠα
τερικώνΜελετών,p.122.

14Ταρνανίδης, Ι. (19882) Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη:
εκδόσειςΑφώνΚυριακίδη,pp.3638.
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наопасност„латентнејереси”15филетизма.Наиме,тошто
Православнацрква,посвојојосновнојструктуралнојорга
низацији,свакомнародупризнајењеговвластитибогослу
жбени језикипуну административнуи законодавну ауто
номијукрозсистемаутокефалнихЦркви,тимесеизлажеи
опасности од црквеног национализма или етнофилетизма.
Суштински, ова опасност се састоји у померању равноте
же између „васељенске” и „националне” црквене свести
у корист национализма. Другим речима, јерес филетизма
се увек пројављује у животу једне помесне (националне)
Црквекадасеуодређењуњеногидентитетаставља„нацио
нално”испредХриста.ОдвременавеликешизменаИстоку
(451.) када су семонофизитски насторјениКопти, вођени
својим етнофилетистичким тежњама, отцепили одПраво
славнеЦркве,крозцелосредњовековљепадоданас,јерес
филетизма („националног егоизма”)у својимразнимфор
мамапостојикаосталнапретњауправослављу.16

Питање права на степен црквене аутокефалије актуел
но је и у данашње времеи врло бременито.Иако се кроз
свеправославнидијалогпокушавалоизнаћијединственка
нонскиобразацзадодељивањеаутокефалијеусавременом
црквенополитичком контексту17, од договореног је мало
тоганаделу.Најбољипримертаквогнејединственогине
принципијелног држања међу православним јесте случај
саскорашњимдодељивањемаутокефалностиуРепублици
Украјини.18

15Benc, E. (2004)Duh i život Pravoslavne crkve, Beograd: Čigoja štampa,
str.209.

16Benc,E.(2004)нав.дело,стр.8288.Некиод„савременијих”случаје
ва где се подлегло искушењима етнофилетизма јесу: јеладски раскол
(1883–1850), бугарски раскол (1872–1945), украјински раскол (1992),
тепојаверазнихпарацрквенихорганизацијакаоштосутзв.македон
скаправославнацрква(1967),унутрашњибугарскираскол(1992–1998),
ткзв.црногорскаправославнацрква(1993)идр.

17Фидас, В. (2001) нав. дело, стр. 141156; Такође видети: Аутономија
иначинњеногпроглашења(узборнику:СветиивеликисаборПраво
славнецркве–УчешћеисведочењеСрпскеправославнецрквенаКрит
скомсаборуоПедесетници2016),(2017),ЦетињеБеоград:Штампари
ја Издавачке фондације Архиепископије београдскокарловачке СПЦ,
стр.162167.

18НовонасталепроблематикеуПарвославнојЦрквипоовомпитању,ко
је не само збуњују верујући народ већ доводе и до подела и раскида
канонског заједништва, проистичу из принципијелног питања: ко чи
нипримарниауторитетудавањуаутокефалије–МајкаЦркваодређене
областиилиВасељенскапатријаршија?ПремаставовимаРускеправо
славнецркветојеМајкаЦрква,азацариградскитронтојеВасељенска
патријаршија.
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Духовно(црквено)сазревањеСрпскогнарода

Некиодчиниоцакојибитноутичунауспостављањенове
аутокефалнеЦркве,каконекадатакоиданас,јесуполитич
канезависносттериторијенакојојбитребалодасеформира
аутокефалнацрква,њенагеографскаудаљеност,теетничка,
културолошкаилијезичкаразликарегионаодглавнетери
торијеМајке (управне) цркве.Међутим, сами ови факто
ри нису довољни за аутокефалност.Апсолутно неопходан
условзаоснивањеаутокефалијејестевећпостојећистепен
црквеног живота на датим просторима, већ установље
неепископскекатедре,парохијеиманастирскисистем, те
оправдане црквене, а не националистичке или политичке,
тежњезааутокефалијомдотичногцрквеногсаборасазна
чајном већином његовог верујућег народа, свештенства и
епископата. Оправданост разлога за давање аутокефалије
огледа се у могућности напретка православног живота у
систему самосталне (аутокефалне) организације Цркве на
датимпросторима.ОдлукуотомедоносинадлежнаМајка
Црква,којаиздајеТомосоаутокефалномстатусуодређене
областиикојиподносинаувидсвимдругимаутокефалним
црквама.19

У српском случају, испуњавање ових критеријума ишло
је поступно и систематски.Стицање аутокефалијеСрпске
црквебиојеплодвишевековногдуховногсазревањасрпско
ганарода,ане„само”,каконекиинтерпретирају,вештоиско
ришћенихцрквенополитичкихприликапочеткомXIIIвека.
Речјеовишевековномпроцесу„свеукупногдуховногсазре
вања”српскогнарода,опроцесуњеговогцивилизацијског
уздизањадостепеназрелостиилипунолетства.Србисуу
овајпроцескултуролошкогпреображајаиликултуролошке
адаптацијехришћанскимгрчкоримскимстандардимаушли
одмахпонасељавањуовдашњихпросторатокомVIвека,а
званичнупотврдуцивилизацијскогпунолествадобилитек
1219. године.Цео овај пут српског хришћанског преобра
жајаиеманципацијемогаобисеподелитинадвапериода:
првидоСтефанаНемањеидругипериодвремеделатности
СтефанаНемањеињеговихсиноваСветогаСавеикраља
СтефанаПрвовенчаног.Уколико ретроспективно осмотри
мопрвипериод,тјпрвихшествековапреображајасрпског
народаодњеговогпаганскогдохришћанскогстилаживота,
лако семожеконстатоватида су туодпредсудног значаја
била прва покрштавања која суСрби добили токомVII и
VIIIвека,апосебнотокомIXвеказавремемисионарског
радаСвете браћеКирила иМетодија ињихових ученика,

19Фидас,В.(2001)нав.дело,стр.141156.
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теупоредосатимформирањенародногћириличногписма.
Требанагласитидајетадашњепокрштавањеилихристија
низацијаједногпаганскогнародаималовишеструкизначај.
Крштењеубуквалномсмислу,каконаличномтакоинаши
рем друштвеномплану, означава нови почетак после кога
требадауследидугипроцесузрастања.Сходноепохиипри
ликаманасрпскимтериторијама,покрштавањеилихришћа
низацијаСрбазначилајеистовременоињиховоописмења
вање,њиховоцрквено,културолошко,правно,економскои
друштвенополитичкоупознавањесахришћанскомигрчко
римскомтрадицијом.Наширем,пак,међународномплану,
крштењеСрбазначилојењиховоступањеу једну,светуи
васељенскуЦрквуХристову,односноступањеуједноверну
вишенационалнупородицуправославнихнарода.Међутим,
званично пуноправно примање уширу хришћанску зајед
ницуједногновогхришћанскогнарода,нијезапретпостав
куималосамоњеговопукопокрштавање,већјезахтевало
испуњењеивишецрквеноканонскихпретпоставки.Јеван
ђелскамисаоједнојетело,јерјеједанДух,увизантијском
црквенополитичком контексту, захтевала је осим задово
љења зрелости црквеног живота, испуњење и одређених
црквенополитичких византијских норми, каошто су, пре
свега, државотворност тогнарода, теидеолошкополитич
каицрквеноканонскаусаглашеностсаЦариградом.Дакле,
од временадосељавања српскихплеменана овепросторе
токомVIвека,прекоњиховогпокрштавања,описмењавања
и тровековногбаштињењаћирилометодијевскогпредања,
стварањамањихпапотомвећихудружених „политичких”
заједница,текаојеипроцескултурногуздизањаиадаптаци
јеСрбапремахришћанскоромејскомобрасцу.Овајпроцес
освајања српског духовног хришћанског самобитија може
се поузданије и са више појединости пратити од времена
ВеликогжупанаСтефанаНемање,односноњеговогдржав
нополитичкогуједињењаСрбаисвевећегинтензивирања
православногживотауСрбији.УпериодудоНемање,Срби
нисуималисвојејакедруштвенеинституцијеањиховаду
ховнаоријентацијазависилајеоддругих,тјгеополитичких
приликанајугоистокуЕвропеиинтереснихсферавеликих
политичкихсила.Ситуацијанаовомпланузначајносеме
њаодвременаполитичкогицрквенополитичкогделовања
СтефанаНемање,краљаСтефанаПрвовенчаногиСветога
Савекадасесрпскадржавотворностдугорочностабилизу
јеиузрастаодвеликогжупанствадостепенакраљевства,а
крозразгранатманастирскисистемСрбистичусвојепрве
духовнеинституцијекојесуделовалеуконтинуитетуиду
жемвременскомтрајању.Интересантнојеприметити,уко
ликоизузмемосрпскевладарскетитуле,дајепрвазванична
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српска институција која је добила међународно признање
била ванСрбије. Био је томанастирХиландар.Хиландар
јепрвасрпскацрквенаинституцијакојајеосновананабази
међународногпризнања.Одлукомвизантијскогцара,атиме
ивизантијскецркве,Хиландарјеоснованкаоманастирса
царскимпривилегијама,тј.дабудесамоуправанислободан
одсвакедругеинстанцевластинаСветојГори,какодржав
них такоицрквених, донепосреднопотчињен самоцару.
ТимејеХиландарпостаоносилацтрајнеинеотуђивелеги
тимностисрпске„царске”постојаностиунутарсветогорске
заједнице.Повељамапаксрпскихктитора,монахаСимеона
(Немање)исрпскогвладараСтефанаПрвовенчаног,Хилан
дарјестављенподтрајнотуторствосрпскевладарскекуће.
ОснивањеХиландаракао„царскогманастира”ињеговоин
ституционалноповезивањесасрпскимдвором,несумњиво
је допринело увећању црквенополитичког угледа српског
народакаконаСветојГори,такоиуцелојВизантији.20Ово
месвакакотребадодатиичињеницудаћеуправопрекоХи
ландаравизантијскидворицрквабитиупознатисасвети
тељскимликомбившегсрпскогвладараСимеонаНемање.
Стога,немасумњедајеустановљењесамосталногсрпског
манастира на Светој Гори био најзначајнији међународни
институционалниискоракСрбаупроцесустицањааутоке
фалностиСрпскецркве.

Сагласноказивањимаисторијскихизвора,цеопројекатоко
проглашeњааутокефалностиСрпскеправославнецрквеба
зира се наживоту и делу два света лика: СветогаСаве и
његовог оцаСветог СимеонаМироточивог. Сагледавајући
овоњиховоделосаданашњеисторијскедистанце,можесе
лако констатовати одређена промишљена опредељеност и
доследностуњиховомраду.Онисубиликреаторииактери
неколикозначајнихдогађајакојисупреломноутицалинако
начностицањецрквенеаутокефалијеСрба,атосу:стварање
уједињенесрпскедржавекојаћеузрастиудостојанствокра
љевства,оснивањеманастираХиландаранаСветојГорикао
потпуно слободног, самосталоног и самоуправног царског
манастира,чудоистакањасветогамираизмоштијуСветога
Симеонаињеговоприбрајањезборусветогорскихсветите
љаодстраневишенационалногсветогорскогсабора,пренос
његовихсветихимироточивихмоштијууманастирСудени
цуизаживљавањењеговогкултакодСрба,тенакрају,осни
вањеСавинеСтуденичкеархимандријеусклопукојеје,под
заштитомсрпскогвладара,самосталноислободноодбило

20Живојиновић,М.(1998)ИсторијаХиландараI–одоснивањаманасти
ра1198.до1335.године,Београд:Просвета,стр.5771.
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коједругевластиделовало јошшестсрпскихманастира21,
аштојенесумњивобионуклеусбудућецрквенесамостал
ностиСрба.22ДајецрквениживотуСрбијиуњихововреме
бионазавидномнивоу,отомесведочиинајвећипротивник
аутокефалностиСрпскецркве,охридскиархиепископДими
тријеХоматијан,кадакаже:СрбијаБожјоммилошћуживи
побожноихришћанскинатемељуположеномодапостола
ипастирскинадгледанаодархијерејакогасуjojоцидали23.
Дакле,можесеконстатоватидасуСрбипочеткомXIIIвека
употпуностииспуњавалисвецрквенеицрквенополитичке
византијскестандардезадобијањецрквенеаутокефалности.
Оовоме,насебисвојственначин,приповеданамиСавин
биографДоментијан.ОписујућиСавинеактивностинапла
нуостварењааутокефалногстатусаСрпскецркве,оннам,
надиректанилииндиректанначин,говорикојисутобили
неопходниусловизаостварењеовогСавиногплана.Према
Доментијановомказивању,СавајеуНикеји1219.годинеза
молиовасељенскогпатријархадасамоосвећенобудењегово
отачаствокаоштојеБожијомпомоћуисамодржавно24.
Доментијан,дакле,уистураванставља„самодржавност”и
„самоосвећеност”отачаства.Несумњиво,дасеподсамодр
жавнимотачаствомовдеподразумеваполитичкисуверени
тетсрпскогвладараидржаве,доксеподсамоосвећеношћу
отачаства подразумева аутокефалност (самосталност) срп
скецркве.25СмисаооваквогСавиногдржањаилегитимног
захтевапредпатријархомевидентнотребатражитиуреал
номстањуцрквенополитичкихприликауСрбијиињихове
усклађености према важећем византијском црквенополи
тичкомсистему.СасвимјеизвеснодајепремаСавиномса
гледавањустварностивећбилосазреловремедасамостал
на српска држава има и своју самосталну цркву, тј. да су
Србицрквенополитички већ били стасали да самостално
креирају свој духовни идентитет. Оба ова достојанствена
суверенитетасрпскогнарода,којисходносхватањимаепохе
једандругомпретходеимеђусобносенадопуњују,стечена

21СветиСава(1986)Сабранисписи,Београд:Просвета,Српскакњижевна
задруга,стр.9192.

22Петровић,М.(1986)СтуденичкитипикисамосталностСрпскецркве,
Београд:Дечјеновине,стр.1141.

23Острогорски,Г.ПисмоДимитријаХоматијанасв.СавииодломакХома
тијановогписмапатријархуГермануоСавиномпосвећењу,у:Византи
јаиСловени(1970),Београд:Просвета,стр.181.

24Доментијан (1988)ЖивотСветогаСавеиживотСветогаСимеона,
Београд:Просвета,Српскакњижевназадруга,стр.137.

25Благојевић,М.АрхиепископСава – вожд отачаства, у:СветиСава у
српскојисторијиитрадицији,МеђународнинаучнискупСАНУ,уред
никЋирковић,С.(1998),Београд:Српскаакадемијанаукеиуметности,
стр.70.



24

МИРКО САЈЛОВИЋ

супутеммеђународногпризнањауистовреме:1217.годи
нестицањекраљевскекруне,а1219.аутокефалностСрпске
православнецркве.Оникојисунајзаслужнијизакрунисање
вишевековногсрпскогдуховногузрастањабилисуВелики
жупанСтефанНемања(светиСимеонМироточиви)ињего
висиновипрвисрпскикраљСтефанПрвовенчанииСвети
Сава,првисрпскиархиепископ.Стогасуониусрпскојисто
ријиипрепознатљивикаокаменимеђашиизмеђусрпског
хришћанскогадолесценстваипунолетства.

По званичном добијању аутокефалије 1219. године, свети
Савајебиоуобавезидаизвршиновуорганизацијуцрквеног
животаиуправнеадминистрацијеСрба.Управопоначину
како јеизвеоорганизацију аутокефалнеСрпскецркве, где
јеусклопууниверзалниххришћанскихидејаи јудеохри
шћанскогконцептаисторијенашаоместо,начиниформуза
историјусрпскогнарода,првисрпскиархиепископСаваНе
мањићоставићесвојтрајнипечаткодСрба.Савајеуспеода
српскунационалнуисторијунаадекватанначинукључиу
универзалнухришћанскуисторију,аштојесвепроисходи
лоизњеговевизијеЦрквеХристовекодСрба.Организацију
аутокефалнеСрпскецрквеонјеизвршиоускладусаканон
скимиеклисолошкимпредањемПравославнецркве.Тоје
значилода аутокефалнаСрпскацрква, утемељенана уни
верзалномцрквеноканонскомпредањуПравославнеЦркве,
нијеаутокефалијомпосталачврстаиизолованајединкаиз
међудругихправославнихнародавећ,напротив,њиховин
тегративни, кохезиониинадграђујућидео.Посматрано са
еклисиолошкогаспекта, аутокефалнистатус једногнарода
дајесерадинадградњењеговогцрквеногживота.Аутоке
фалијасестогаипрепознајекаопостојаносторгиналности
живота Цркве на једној области са свим културолошким,
државнополитичкимицрквенонароднимкарактеристика
манародатеобластиилидржаве.Аутокефалностсенедаје
једномнародукаонаградазбогњеговихчистонационалних
достигнућа,већнапротивзбогузрастањанацијенаопште
човечанскимилихришћанскимуниверзалнимидејама.

Изсвегареченогможесе закључитида јесрпскадуховна
(црквена)еманципацијанераздељивобилаповезанасараз
војем српске политичке (економске и војне) моћи. Након
вишевековног узрастања у хришћанском животу, стицање
аутокефалностиСрпскецркве1219.годинебиојејасанпо
казатељ духовне зрелости или црквеног пунолетства срп
скоганарода,аштонедвојбенопосведочаваиместоиуло
гаСрбанагеополитичкојкартијугоисточнеЕвропепочет
комXIIIвека.Одовогавремена,српскицрквенипоглавар
(првиархиепископ)званичнодобијасвојеместоупоретку
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(диптиху)православнихпоглавара,апрвисрпскикраљзау
зимависокоместоувизантијскомсистемухијерархијепо
литичких владара. Дакле, сам чин добијања аутокефалије
Српскецркве јестепоказатељсвеукупне зрелости српског
народа,зрелостињиховогцрквеногидруштвенополитич
ког живота, културне просвећености, економске, војне, и
друштвенополитичке организованости. Срби су овим чи
номовенчалисвојесвеукупновишевековноцивилизацијско
напредовање.
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EVOLUTIONOFTHEAUTOCEPHALITY
OFTHESERBIANCHURCH

Аbstract

AccordingtotheEasternRoman(Byzantine)ecclesial/politicaltheory,
inorderforanationtobegrantedchurchautonomybytheEcumenical
Patriarchate,theyhadtomeetcertainstatesmanship,political,ecclesial
andculturologicalstandardsrequiredbycompetentauthoritiesof the
ByzantineEmpire.Fromthesettlementof theSerbiantribes in these
regionsduringthe6thcentury,theprocessofculturalelevationofthe
Serbs involved theirChristianisation, popular education and creation
offirstsmallerandthenbigger“political”communities,inaccordance
withtheChristianpatternsoftheEasternRomanEmpire.Afterseveral
agesof rising into theChristian life,grantingofautocephality to the
Serbianchurch in1219wasaclear indicatorof spiritualmaturityof
theSerbianpeople,aswellasoftheplaceandroleoftheSerbsonthe
geopoliticalmapofSoutheastEuropeatthestartofthe13thcentury.
Sincethen,theheadoftheSerbianchurch(archbishop)wasofficially
grantedaplaceinthehierarchyofOrthodoxleaders(diptych)while
theSerbiankingobtainedahighpositionintheByzantinehierarchal
system of political rulers. The paper points to the basic trends of
transformationoftheSerbiannationfrompaganismtoChristianityand
itsgradualevolvingintermsofecclesiallifeuntil1219,whentheSerbs

wereofficiallyrecognizedamongcivilizedChristiannations.

Keywords:autocephality,independence,archbishop,Serbianchurch,
Serbia,Sava,Simeon
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СРПСКЕЦРКВЕ1219.ГОДИНЕ
Сажетак:ОрганизовањеиоснивањесрпскецрквеодстранеСве
тогСавепредстављалоје,какоунационалномтакоиуорганиза
циономсмислу,изузетанисторијскидогађај.Првипутједошло
доформирањаједнеинституцијекојајенезависнооддругихцен
тарамогла да планира и истовремено изграђује систем вријед
ностипомјерикојајенајбољеодговаралаинајвишедоприносила
општенародномдобру.НепогрешивиосјећајСветогСаведапре
познаонај видпрактиковањахришћанске вјере којинајбољеод
говарасрпскомнационалномбићупоказаосеиупракси.Надјелу
сепоказалаСавинацрквенодржавничкаодмјереностиодговор
ност.Утомсмислутребапосматратињеговприступпрвобит
нојепархијалнојорганизацијиСрпскецрквекојајеупотпуности
одговаралатадашњимпотребамаипостављенимциљевимадр
жавногидуховногруководстванемањићкедржаве.

Кључне ријечи: аутокефалност, хришћанство, организација
Цркве,Жича,Цариград,Рим

Увод

ЦрквенаорганизацијанапросторунемањићкеСрбијеупо
четкуњеногостваривањакаосамосталненационалнедржа
ве била је у великој мјери компликована. У вријеме када
СтефанНемањавршиконсолидацијувећегдијеласрпског
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етничкогпростора,накојемјеосновананајзначајнијасред
њовјековнасрпскадржава,постојалојенеколикомеђусобно
преклапајућихцрквенихорганизација.Особеностовогвре
мена,алиипостојећихцрквеноканонскиходносаогледала
сеумеђусобносупротстављенимпогледимаидоживљајима
хришћанскогисповиједањавјерекојисудолазилиизразли
читих црквених центара.Основна подјела се односила на
прихватање и организацију црквеноканонског поретка у
односунадванајзначајнијацрквенацентраЦариградиРим.
ОведревнепатријаршијскекатедресунапросторуБалка
на настојале да организују такав црквеноправни поредак
исповиједањаиупражњавањахришћанстваистовјетанњи
ховомпредањскомнасљеђу.Стогасерелативноранофор
мирајуразличитимитрополијскицентриизкојихсеврши
практичниутицајнапросторБалкана.Данасотаквимод
носимаипостојањутихцентараможемодастекнемоувид
наосновуразнихпописаепископскихсједиштаимитропо
лија.Наосновутихпописаудатомвременунастојалосе,у
свјетлуразличитихпотреба,поткријепитиидоказатипосто
јаностканонсколитургичкогправцакојисузаступалиРим
илиЦариградкроздугуисторијусвојихкомплексниходно
са.Унауцијеовопитањебудилодостаинтересовањапаје
стогадошлодообјављивањазборникасписковаразличитих
митрополијскихсједиштаињимапотчињенихепархијана
Балканскомполуострву.1Занасјевјероватнонајинтересант
нијаNotitiaXукојојимамопописепископаодносноепар
хијаДукље,Скадра,Дриваста,Пилота и Бара.Исто тако,
познати су пописи епархија које су потпадале подмитро
полијуДрача,акоја јеуканонскомсмислубилапотчиње
наЦариградскојпатријаршији.Овамитрополијајеоргани
зована каопротивтежаБугарскојпатријаршијиицрквеној
организацији Самуила Македонског. Истовремено, поред
наведеног,њензадатакјебиодазаустависпуштањеримо
католичког црквеног утицаја и организације која је ишла
обалом Јадранског мора ка јужним предјелима Балкана.2
БорбанацрквеномпољуизмеђуЦариградаиРимаснажно
јеутицаланацивилизацијскуикултуролошкуоријентацију
народакојисууововријеменасељавалиБалкан.Збогтога
се у тијесној везиналазилоипитањеизбора рјешења ор
ганизовањанекогодрживогдржавноправногсистемауко
јембисеколикотоликопоштоваленароднеособеностикао

1 Можда једно од највриједнијих дјела у којем су сакупљене нотиције
(пописи)овихстарихмитополијаилиепархијајестедјело:Darrouzes,J.
(1981)NotitiaeepiscopatuumecclesiaeConstantinopolitanae,Paris.

2 Popović,S.(2002)TheSerbianEpiscopalseesinthethirteenthcentury(Срп
ска епископска седишта уXIII веку),Starinar 51,Beograd:Arheološki
institut,str.173.
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једногодважнихкохезивнихелеменатаупроцесуформи
рањамалихнационалнихдржава.3Посебнојетобилоосје
тљивопитањенаБалкану.Нажалост,идоданашњегдана
избородговарајућегприступајеосталоизузетноосјетљиво
политичко, безбједоносно, религијскоикултуролошкопи
тање.УсрединикаквајебилаНемањинаиСавинаСрбија
развијенихкултуролошкихипросвјетнихцентаранијеби
ло.Таквихцентара јебилоупредјелимаданашњеТурске,
Грчке или у Бугарској. Бугари су веома рано увидјели да
суимкултурнопросвјетниицрквеницентринеопходниу
креирањусложениходносасаЦариградом.Већкрајемде
ветогипочеткомдесетогвијекасхватилисудабезразвоја
овихцентараиширењањиховогутицајаународунисумо
глиочекиватиорганизацијуиодбранумодерненационалне
државе са свим њеним потребним атрибутима. Природан
сарадникупромјеницивилизацијскогнивоанајвећегбро
јаподаникакаонеопходногпредусловаорганизовањаједне
средњовјековнедржавесеналазиоусамојЦркви.Међутим,
дабиЦрквауовомслучајуиуовомвременумогладапру
жимаксимумподршке,моралајеиматиобразованкадарко
јијеспремандаизнесетеретразвојаадминистративнеор
ганизације.Збогтоганамсечинидасусвеонерадњекоје
јеподузеоСветиСавапопитањуорганизовањасамосталне
Српскецрквепредстављалеплодједногдугогодишњегпла
нирањаипромишљањаоизборунајбољегмоделаивремена
заподузимањеодлучујућегкоракаусмјерудобијањаауто
кефалности1219.годинеуНикеји.Истотаконаовоммјесту
неможемозанемаритиничињеницуовеликомдоприносуу
формирањуснажнијегопредјељењауизборухришћанског
обликаисповиједањавјере.Затосесадостасигурностимо
жеустврдити да је донемањићкипериодпресудно утицао
најаснијеиспољенуоријентацијузначајногдијеласрпског
народака томеда свој вјерскисензибилитетирелигијски
идентитет пронађе у источноправославној теолошкој ми
сли, предању и пракси. Свакако да је у утврђивању овог
правцаодлучујућуулогуодигралаиепархијскаорганизаци
јаСрпскецркве,акојасепоказалакаоједнаоднајистраја
нијихинституцијаусрпскојисторији.

Путкасамосталности

Истаклисмода јеСавинизборвремена,потезаиоргани
зације који су довели до реалног формирања самосталне

3 Свјесни смо да у овом времену није постојао доживљај нације какав
имамоусавременојисторији.Ипак,сматрамодајеодређенаблискост
покултуролошком,обичајном,језичкомилиекономскобезбједоносном
принципу била одлучујућа по питањуформирања одређених државо
творнихзаједницаизкојихсунастајалепознатедржавеуисторији.
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СрпскецрквесасједиштемуманастируЖичипредстављао
дугогодишњи процес планирања и промишљања. Поку
шајуређењацрквенеорганизацијекојабиималаподудар
неставовесасрпскимдржавнонародниминтересимабило
јеираније.Међутим,пронаћисавезникауовомподухвату,
каоштосмоистакли,било јеизузетнотешко.Првикорак
поовомпитањудалајеРимскакуријаалинаначинкојије
одговараоњеним интересима и остваривањуњених зами
шљенихциљева.Онаје,првобитно,узпристанакипочет
нуиницијативуодстранесрпскогвладараДукље,Михаила
Војисављевића,основалаБарскунадбискупију1067.годи
не.4 Надбискупија је основана булом папе Александра II
(1061–1073) а папском булом, против папе Климента III
(1080–1100)од1089.годинепотврђенојеидостојанствои
правабарскогнадбискупауодносунадубровачког.Поред
тогајебарскинадбискупдобиоправоношењанадбискуп
скогплаштаилипалијума.5Овојебилацрквенаорганизаци
јакојајењеговалазападнубогословсколитургијскупраксу
ибогословскиправацисповиједањахришћанскевјере.Исто
тако ова црквена организација је, политички гледано, ин
тензивно дјеловала у смислу инкорпорирања те државе у
Римскусферуутицајаиполитичкобезбједоносниходноса.
Коликојетоодговаралосрпскојдржавиуједанаестомидва
наестомвијекујеизданашњегуглагледанодостаспорно.
Истинеради,потребнојенагласитидајеисамкнезВукан
иницирао обнову ове надбискупије пред сам крај XII ви
јека.6Он јетоучиниокакобиповећаосвојеизгледеусве
отворенијемиизвјеснијем сукобу са братомСтефаномпо
питањупреузимањавластиуСрбијипослијеСтефанаНе
мањеалиизгледаиизличногсензибилитетапремаримока
толичкомобликуисповиједањахришћанства.

С друге стране Ромејска односноВизантијска власт и др
жаваналазећисеупериодуекспанзијенаБалканскомпо
луострву послије слома Самуиловог македонског царства
свакаоданијеблагонаклоногледаланајачањеикултурно

4 DrMarković,I.Dukljanskobarskametropolijau:TristudijeoDukljansko
Barskoj nadbiskupiji, priredio Jovović, I. (2014),Bar:Matica crnogorska,
ogranakBariNadbiskupskiordinarijatBar,str.5960.

5 ДрКашић,Љ.Д.(2010)ИсторијаСрпскецрквесанародномистори
јом,књигаI,Београд:СветиархијерејскисинодСПЦ,стр.66.;DrGru
ber,D.Odukljanskobarskoj i dubrovačkoj nadbiskupiji dopoloviceXIII
soljećau:TristudijeoDukljanskoBarskojnadbiskupiji,priredioJovović,I.
(2014),Bar:Maticacrnogorska,ogranakBariNadbiskupskiordinarijatBar,
str.351352.

6 Јанковић, М. (1985) Епископије и митрополије српске цркве у сред
њемвеку,Београд:ИсторијскиинститутуБеограду–Народнакњига,
стр.13.
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религијско одвајање српске државе.Поготово је ово било
заВизантијуважнопитањепоштојецјелокупнисрпскиет
нички простор она доживљавала као своју територију ко
ја је само привремено отуђена од осталог дијела царства.
Збогтогајеонанастојаладасрпскиетничкипросторувијек
држиу контролисаној позицијии зависностиу односуна
њенуврховнувласт.Стимувезијесвакакобилооднајве
ћегзначајапитањецрквенесамосталностиилиаутономије
накојуЦариград,пријесветогСаве,никаданијепристајао.
Из Цариградске перцепције питање аутокефалности неке
црквенеобластијепореднизадругихпитањабилоповезано
сањеговимполитичкобезбједоносномрачуницом.Царска
дипломатија је користила сва средства и полуге политике
како би остваривала своје циљеве. Уколико је аутокефал
ностнекецрквенеобластимогладонијетиодређенустрате
шкупредностцарствуондајеполитичковођствокаокрајњу
мјерутоикористила.Истинеради,морамонагласитидаје
Цариградвеомаријеткопосезаозаовоммогућношћузбог
непредвидивихцрквеноправнихалиидруштвеноправних
посљедица.Упериодукадасепитањецрквенејурисдикције
наБалканупојавило, уЦариграду се увиђа постојањеиз
вјеснесагласностиизмеђупредставникацрквеипредстав
никасвјетовнихинституција.7Овосагласјејеомогућилода
сепопитањупромјенеканонскогстатусаБалканскогполу
острваподузимајуконкретниподухватисакрајњимциљем
снажењаодбрамбенихмогућностицарства.

ЗаСрбејевећтокомXIвијекаопредјељењекомвидуупра
жњавањахришћанстваћесеприклонитипопитањунацио
налног јединстваималодругачијиефекат.Управонаовим
просторимаиуснажнијеиспољенојмјерисепројављујеви
шевјековнаборбаисупарништводвавидаидвадоживља
јахришћанскевјереакојисукасније,токомцијелогдругог
миленијумаималиизразитотешкепосљедицепонационал
нојединство,вјерскуприпадностиуопштеопстанакСрба
каонационалнезаједниценаовимпросторима.8Сведопо
јавеСветогСавенасрпскометничкомпросторуодвијаласе
достаизједначенаборбаизмеђуисточногизападногобли
каисповиједањахришћанскевјере.Србисукаонародкроз
својуисторијупокушавалидазаузмуставкојибинајвише
одговарао њиховим колективним духовнокултуролошким
осјећањимаипотребамабезобзиранасвуисторијубурних

7 Коматина,И.(2016)ЦркваидржаваусрпскимземљамаодXIдоXIII
века,Београд:Историјскиинститут,стр.91123.

8 Богдановић,Д.(2000)Преображајсрпскецрквеу:Историјасрпскогна
рода, књ. I.Од најстаријих времена доМаричке битке (1371), треће
издање,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.315.
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односадвавеликаидревнацрквенацентранаБалкану.9Сва
какодајеСветиСава,узрелијимгодинама,послијеодласка
наСветуГоруи упознавања са богословскимнасљеђеми
њеноммонашкомтрадицијомкојајетадабилаупуномза
маху,увидиодабиЦрквауњеговојдомовинидаланајбоље
резултатеуколикобибиласамостална.Јерархијутецрквене
организацијебитребалодасачињавају,углавном,људикоји
супотеклиизњеговогнародаикојибинатајначинмоглида
окончајухристијанизацијусрпскогнарода.ТаЦркваби,иа
конационална,ипакоставиламогућносточувањадуховне
везесапатријаршијомуЦариграду,односноуовомслучају
уНикеји.10КадаСветиСаваодлазинаСветуГоруформално
започињетокдогађајакојисудовелидоформирањааутоке
фалнесрпскецркве.ПодухватСветогСавеокоорганизације
Српскецрквеистргнуојесрпскинародизнеугодногнацио
налнокултуролошкогзагрљајаОхридскеархиепископијеи
обновљене бугарске архиепископије 1204. године са једне
странеиримокатоличкецрквеиУгарскесадругестране.11
Опасностсеогледалаучињенициданиједанодгорепоме
нутихцрквенополитичкихцентаранијеимаоблагонаклон
ставпрема очувањуи развоју српске духовности а самим
тимикултурекаоњеногприродногизраза.Украјњојмје
ри то јепријетилода српскинародизгубисвојидентитет
причемубиисвипокушајиоснивањанекедржавотворне
заједницеусамомпочеткубилиосуђенинапропаст.

Епархијалнаорганизација

Узимајућиуобзирсверечено,можемодафокуснашегинте
ресовањаусмјеримонасамупросторнуперспективуСави
несрпскеархиепископијеињенеепархијалнеорганизације.
Питањебројаепархијакојесуулазилеусаставновеархие
пископијекојујеСветиСавасасарадницимаосновао1220.
годинеунашојстручнојјавностијеједновријемеизазивао
појачанупажњу.Проблемсенијетоликоогледаоупитању
бројаепархијакојејеСветиСаваосноваоколикојеонбио
евидентанучињенициоприхватањубројаепархијакојеје
СветиСавазатекаонатеренуутренуткусамеорганизације
Српскеархиепископије.12РашкаиПризренскаепархијасу

9 Коматина,И.нав.дјело,стр.4750.
10Еп.Вуковић,С.Хришћанскопросвећивањесрпскогнарода,у:Епископ
Сава Вуковић, Изабрани богословскоисторијски радови, приредио
Јованчевић,Н.(2011),Крагујевац:Каленић,стр.128129.

11Станојевић,С.СветиСавау:СветиСава,приредилиВељкоТопаловић
иБраниславБркић (1989),Београд:Издањеприређивача,редакцијеи
сарадника,стр.1011и17.;Јанковић,М.нав.дјело.стр.27.

12Јанковић,М.нав.дјело.стр.2432.
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релативнораноутимрасправамаприхваћенекаонеспорне
епархијекојејеСветиСавазатекаонатлуСтефановедржа
ве.НедоумицујеизазивалопитањеопостојањуЛипљанске
епархије, па иНишке у крајњојмјери.НаравноНишка је
теккаснијеширењемсрпскесредњовјековнедржаведошла
усаставсрпскецркве.Међутим,онаистокаоиЛипљанска
очигледнонијемоглададођеусаставсрпскеархиеписко
пијеизоквираОхридскеархиепископијејерјошодоснива
њаДругогбугарскогцарства1186.годинеиобновебугарске
архиепископије 1204. годинеЛипљанска епархија а сљед
ственотомеиНишка,сенисуналазилеусаставуОхридске
архиепископије.13Полемикадокоје јеповодомовогпита
њадошлодовела је у крајњојмјеридо једногпозитивног
рјешењакојимсеунајвећеммогућемобимуутврдилодаје
СветиСаванатеренууоквирудржавесвогабратаСтефана
затекао три епархије рашку, призренскуи липљанску.На
равно,овеепархијесуувријемеСавинепросторнеподјеле
српскецрквеморалепретрпјетиодређенетериторијалнеко
рекције.Охриднаовепромјене,поредонихкадровскихко
јејеСветиСаваподузеоузимајућиуобзирчињеницудаје
основаоновуцрквенуорганизацију,нијеблагонаклоногле
дао.ЗаовунашутврдњуимамопримјерХвостанскеепар
хије.Наиме,канонскатериторијановооснованеепархијеје
некадауцјелостибилапотчињенајурисдикцијипризренске
епархијеизчијегјурисдикцијскогподручјајеиздвојенајер
јетакоодговаралоновозамишљенојпросторнојорганизаци
јисрпскеархиепископије.14Збогтогаиовајчинможемода
повежемосаоколностимакојесувезанезапитањепризрен
скогепископаохридскеархиепископије.Тојеепископкоји
сепомињеупознатомХометијановомписмуукојемопту
жујеСветогСаву да је оснивањем српске архиепископије
нарушиоважећицрквеноканонскипоредакудржависвога
братаСтефанаидајеизмеђуосталог„принудио”призрен
скогепископаохридскеархиепископиједадаоставкунање
говуепископскукатедру.15НисмосигурнидајеСветиСава
принудиопоменутогепископададаоставкусамодабина

13Исто,стр.27;Божилов,И.иГюзелев,В.(1999)Историянасреднове
ковная Бъгария VIIXIV век. Дял пети. България при Асеневци. Глава
първа.ВъзобнованаБългарскотоцарство.1.Асеневциибългаритев
1186г.https://chitanka.info/text/30003/34#textstart.Преузето27.мај2019.

14Марковић,М.УвремепрвихНемањића(од1168.досмртикраљаМи
лутина),у:УметничконаслеђесрпскогнароданаКосовуиМетохији.
Историја,идентитет,угроженостизаштит,уреднициВојводић,Д.
иМарковић,М.(2017),Београд:Српскаакадемијанаукаиуметности,
стр.221.

15Благојевић,М.(1989)СрбијаудобаНемањића.Одкнежевинедоцар
ства:11681371.Илустрованахроника,Београд:ТРЗВајат–ИРОБео
град,стр.72.
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његовомјестопоставио „свог”кандидата.Међутим,овдје
наовомпримјеруможемодадодатнопојмимосвуфрустри
раностохридскогархиепископаДимитријаХометијанакоји
инаовајначинпокушавадаоспоривеличанственичинСа
виногподухвата.Дакле,дасевратимоназадатунамтему.16
ПознатоједајеСветиСавапослијеВаскрса1220.годинеу
Жичихиротонисао,највјероватније,осамепископазаосам
епархијасрпскеархиепископије.Свионисупосланиуна
значенеепархијеиепархијскасједишта.Поредтогасвиони
суодСветогСаведобилинеопходнебогослужбенеицркве
ноправнекњигенаосновукојихсумогливршитиепископ
ска чинодејства и управљати повјереномим епархијом.У
овомслучајусеочигледнорадилоопреписуКрмчије.Што
сетичесамогтипикаСветиСаванијемногоексперименти
саопоовомпитању.Даклетипикуставпокојем јевршен
сав дневни и седмични круг богослужења највјероватније
је био утемељен на светогорскостудитскоевергетидском
уставу које је појединачне али и измјешане форме он на
лазиоупредјелимасрпскеархиепископије,насамојСветој
Гори и у самомЦариграду.17Сматрамо да је на овоммје
стубитнонапоменутитода јеСветиСаваовомприликом
преузео провјерену и примјењену праксу епархијског ор
ганизовањаЦариградскепатријаршије.18Овосусвеодавно
познате и неоспориве чињенице које свједоче о Савином
темљномиодговорномприступуорганизацијиСрпскецр
кве.Свеепархијесупоустаљенојпраксизбоглакшегупра
вљањаиуједначавањабогословскопастирскепраксеислу
жбеподијељененапротопрезвитеријате,аовиопетнамање
јединице, парохије.19Међутим, пошто парохијом управља
парохијскисвештеник,ауоколностимакада јесрпскацр
квареалноималамалибројсвештеника,ондасматрамода
оваподјелаупочеткуинијемоглабитиупотпуностииз
ведена.Сматрамода супарохије вишеимале симболички
карактерсведооногпериодакада се стањеуобразовном
смислу поправило те су се на основу тога стекли услови
дасеувећабројсвештеничкихкандидатакојибибилина

16Збогсамезадатетемеовомприликомнећемосезадржаватинадетаљ
нијемприказуХометијановог писмаи околности које суСветогСаву
навеледазаобиђеОхридскуархиепископијуисамосталностзасрпску
црквуиздејствујеуНикеји.

17Грујић,М.Р.(1936)Палестинскиутицајинасв.Савуприреформисању
монашкогживотаибогослужбениходносауСрбији,Светосавскизбор
никкњ.1.расправе,Београд:Српскакраљевскаакадемија,стр.7.

18Исто,стр.9.
19ДрКашић,Д.СветиСава,у:Српскаправославнацрква1219–1969.Спо
меницао750годишњициаутокефалности(1969),Београд:Светиархи
јерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.26.
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челу одређених парохија на терену. Оношто би ми овом
приликомжељелидаистакнемојестечињеницадајесама
епархијскаорганизацијакоја је,датакокажемо,мапирана
одстранеСветогСаве,сеуосновиидоданаданашњегу
одређенимслучајевима,нијепромијенила.

ДаклеСветиСавајеосноваоосамновихепархија.Основане
су:Жичка,Моравичка,Топличка,Дабарска,Будимљанска,
Хвостанска,ХумскаиЗетска,поредвећпостојећихРашке,
ПризренскеиЛипљанске.Организацијаархиепископије је
уређена, највјероватније, по ономмоделу по ком се таква
врста организације примјењивала у областима под цари
градскомдуховномјурисдикцијом.ПодатакдајеСветиСава
свакомепископуприликомњеговоготпуштањауназначене
епархиједаопоједанпреписКрмчијеговоринамоједној
чињеници.Свитиновоизабраниепискописуочигледноби
линазначенидаимајуусвојимрукамаиодређенуизвршну
власт.СавинНомоканонимаојеидвадесетглавасвјетовног
права.ОвачињеницанамможеуказатинамогућуСавину
жељуданаосновуодредбизаписанихуНомоканонуомогу
ћиепископимајаснијеповлачењеграницеизмеђусвоједу
ховнеиизвршневласти.Свакакодајеовачињеницаигра
ла велику улогу у координисању вршења власти са чисто
свјетовном оличеној у представницима краљевске власти
уопште.ПознатоједајеКрмчијадуговременабилаједини
законодавноправнизборникпокојемједјеловалаизвршна
властусловенскимправославнимземљама.20

Чињеницаданијесачуванасамаповељаилитомосодавању
аутокефалности за српску архиепископију отежава јасније
сагледавање неколико важних питања. Стога ми данас са
потпуном сигурношћу неможемо тврдити да ли јеСвети
Савадобиопунуслободупопитањуорганизацијеилијеу
томподухватуимаоодређенуврстусугестијеодстранеНи
кејскогпатријарха.Чињеницекојесунаосновуисторијских
свједочанставадошледонасговоренамосвојеврснојСави
нојслободиупроцесуорганизације.Међутим,писанитраг
опостојањупретходнесагласностиНикејскогпатријархаза
његове поступке око организације и устројства Српске
црквенијесачуван.Истотако,занимљивопитањезанасје
сте питање због чега је Свети Сава основао осам нових
епархијакојесууглавномконцентрисанеусјевернијимди
јеловимаСтефановедржаве?Постављасепитањезаштотај
број није био већи? Поред архиепископије Жичке он је
основао јошсамоседамепархија.Штосетиченедоумице

20Дуго времена Крмчија је била незаобилазни правни кодекс по ко
јем се равнала извршна власт како у удеоним кнежевинама тако и у
Московскомвеликомкњажевству.
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попитањудалијеупочеткупостојалаЖичкаепархијарје
шење семоже пронаћи у древним канонима – правилима
тзв.ПравилаСв.Апостола.Наоснову34.правилаСветих
Апостоласезакључуједасвакиархиепископилипредстоја
тељЦрквеуширеморганизациономсмислумораиматии
конкретнуепархијукојомуправља.Значи,дабимогаобити
„првимеђуједнакима”онморакаосвакидругиепископиз
његове митрополије, архиепископије или патријаршије
предстојавати конкретном епархијом.21 Зато сматрамо да
СветиСавакаоодличанцрквениправникиканоничарније
могаонаправититакавпревидпаданеоснујеитупрвопре
столнуепархију.Истовремено,избор„локације”засмјештај
управне епархије у архиепископији није било најсретније
рјешење,аштосепоказалорелативнобрзоувријемекадаје
српскомдржавомуправљаокраљВладислав.Збогмонгол
скогупадапосталојејаснодасетаковажнаинституцијане
моженаодговарајућиначинодбранитиуколикосеналазиу
неком граничномподручју у каквом је тада биоманастир
Жича.22Првопрестонаепископијаизгледадапросторнони
јебилавеликајерјеобухваталасамодесетакжупаизмеђу
ЗападнеиВеликеМораве.23Поредтериторијалнихкорекци
јакојесупретрпјелепризренскаилипљанскаепархијаира
шка је, у сваком случају, била подвргнута територијалној
прекомпозицијиуновооснованојархиепископији.Поводом
питањаокобројаепархијакојејеСветиСаваосноваоињи
ховеевидентнеконцентрацијеусјевернијимдијеловимата
дашње српске државе намеће се неколико потенцијалних
одговора.Једанодмогућиходговорамогаобисетражитиу
чињеницидајеСрбијаималагушћунасељеноступредјели
магдјејеСветиСавасконцентрисаонавећибројепархијаи
њиховихсједишта.Истотако,одговорбисемогаотражити
учињеницидасуовеепархијеувеликојмјеримораледа
штитекрхкудуховнонационалнуидејуформирања,нано
вим основама, нове државе.Претходно смо већ поменули
којесудржавноцрквенеорганизацијеиинституцијепола
галеправанатериторију,имовинуисамнародсредњовје
ковнесрпскедржаве,асакојимасетаистадржаваморала,
насвимпољима,свакодневнодасебори.Ипак,наглашава
ње тог мисионарскоодбрамбеног карактера у

21Црквена правила светих апостола, у:Дела апостолских ученика, пре
водкраћеуводеинапомененаписаоепископЈевтић,А.(1999)Врњачка
БањаТребиње:МанастирХиландар,МанастирТврдош,Братсвтвосв.
СимеонаМироточивог,БраћаСтанишићиНикшић,стр.465.

22Ћирковић,С. (1995)Србиусредњемвеку,другоиздање,Београд:Из
давачка задругаИдеаБеоград,Војноиздавачки заводБеоград,Маркет
д.о.о.Београд,стр.6263.

23Исто,стр.59.
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позиционирању епархија српске цркве од стране Светог
Савенесмијемопосматратисамоутомсвјетлуисторијског
дјеловања.Црквајеусвојојосновимисионарскаорганиза
ција која проповиједа Христову науку и свједочи Христа
крозисторију.ПосвомусмјерењуЦрквајепозванадашири
БлагуРијечусвимвременимаиподнебљимабезобзирана
националнуилираснуприпадностљудигдјеонадјелујека
кобиимпредочиласамуХристовунаукуоспасењууопште.
СматрамодајеСветиСаваоводобрознаотестогањегова
црквена организација и није била просто сконцентрисана
самонаунутрашњостСтефановедржаве.Очигледнојеза
датакархиепископије,измеђуосталог,ишаокаусмјеравању
и ширењу њеног утицаја на становништво које је блиско
гравитиралоспољнимграницамасрпскедржаве.Наравно,
овакванамјера,уколикојепостојала,моглаједапредставља
веомавеликуопасностзасамусрпскуцрквуисрпскудржа
ву.Међутим,поштојеСаваимаоизузетнуспособноствође
њадипломатскихмисија,онданеможемоаданепосумња
мо да је и са оваквом стратешком поставком епархија он
имао у виду будућеширење утицаја и непосредне власти
српскедржавенаоколнеобласти.Савајеуепархијалнојор
ганизацијиСрпскецрквеочигледномораодобродаобрати
пажњунаримокатоличкуорганизацијунатериторијиСте
фановедржаве.Разлогазаовакавопрезјесвакакобиломно
го.Утомконтекстумождабимоглидасесложимосамно
гимнашимисторичарима који су примијетили да он није
нарушиовјерскимиритолеранцијусаримокатоличкомцр
квомудржависвогабратаСтефана.24Мада,попитањуода
бирасједиштазаХумскуиЗетскуепархијубисемоглокон
статовтидасуоверадњепроузроковалеодређенопомјера
њеримокатоличкејерархијезбогчегајеонакаснијезнала
да протестује.25 Снажнија реакција је вјероватно изостала
збогширих геополитичкихприликаукојима јеримокато
личкацркваималазначајнуулогу.Цариградјебудућиула
тинским рукама имао и латинског патријарха потчињеног
папиуРиму.26Наравно,постојалајеснажнаузвратнареак
цијагрчкогелементанекадашњемоћнедржаве.Прогнани
циокупљени,превасходно,окоНикејскогцараиНикејског
патријархабилисудостојнипротивницизападнојкоалици
ји.Збогтогазаокупљеночувањемстеченихобластинаисто
купапаудатоммоментуинијереаговаонаСавино„убаци
вање”двијеепархије,ХумскеиЗетске,усрединукојајетра
диционално припадала Западном, односно Римском

24ДрКашић,Д.нав.дјело,стр.28.
25Ћирковић,С.нав.дјело,стр.59.
26Исто,стр.60.
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црквеноцивилизацијскоммиљеу.Градовиуприморјукаои
њиховоближезалеђејевијековимаодољевалоутицајимаса
континенталногдијелаБалкана.Истотако,овиприморски
градовисумногопутаусвојојисторијиуспјешноодлијева
лиразорнимварварскимнајездамаалиикаснијимпокуша
јимаосвајањаодстранеразличитихдржаваформираниху
дубини континенталног дијела Балканског полуострва.
Истовремено,можесеунекурукустећиутисакдајеСвети
Сава,управозбогосјетљивостипитања,појединекрајевеи
градовенамјернооставиобезвећеепархијскеконцентраци
је.Стогасестичеутисакдасутеобласти,каоштојеслучај
узетскомприморјуистаројДукљи,остављенеунадлежно
стиримокатоличкихбискупија.27Уовомслучајуморамода
примјетимо да је, по нама, погрешно сматрати да су ове
областибилепрепуштенеримокатоличкојцркви.Оношто
одговараистинијестечињеницадасузетскакаоихумска
епархијатериторијалносамобилевећенегоштосутобиле
сјеверније епархије српске архиепископије. Занимљивост
везаназаоведвијестаресрпскеепархијележиучињеници
дасуонеиданасјединеепархијеСПЦнаготовоистимпро
сториманакојимајесветиСавапројектоваоњиховуканон
скунадлежност1220.године.

Сједиштаепархијасу,заразликуодстарепраксе,билаорга
низованаупосебнимманастирима.28Некиодтихманастира
супретходнопостојали,анекисукаоЖичабилисаграђени
готовоуистовријемекадајеиздејствованааутокефалност
српске цркве. Жича је, између осталог, задужбина краља
СтефанаПрвовјенчаногкојајесаграђенајош1215.годинеа
осликавањејезавршенооко1222.године.29Достајенаших
историчараовуспецифичностсрпскецрквеоепархијским
сједиштимасмјештенимупојединимманастирима,оправ
давалочињеницомдајеутадашњојсрпскојдржавиузна
чајнојмјеринедостајаопотребанбројистинскихградских
центара.30Саизузеткомуприморскимобластимауконти
ненталномдијелудржавестварнихградскихцентарајере
алнобилоизузетномало.Међутим,иакосеслажемода је
овомогаобитиједанодкључнихразлогакојимасеруково
диоСветиСава,морамоуказатиина јошједнучињеницу

27Јанковић,М.нав.дјело.стр.31.
28Ћирковић,С.нав.дјело,стр.59.
29Зиројевић,О.(1984)ЦрквеиманастиринаподручјуПећкепатријарши
једо1683.године,Београд:ИРОНароднакњигаБеоградиИсторијски
институтуБеограду,стр.105.

30Ћирковић, С. Православна црква у средњовјековној српској држави,
у:Српска православна црква 12191969.Споменица о 750годишњици
аутокефалности (1969), Београд: Свети архијерејски синод Српске
православнецркве,стр.39.
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која је могла имати додатног утицаја да се донесе оваква
одлукаоепархијскимсједиштима.РеклисмодајеуСрби
јитаданедостајалоурбанихградскихсредина.Сљедећито
ме,долазимодозакључкадасутадапреовладаваларурална
насељакаоирурално становништвокоје јепредстављало
огромну већинупопулације у држави.Ступањеу комуни
кацијусатаквимстановништвомносиодређенеспецифич
ности. Свакако је било лакше остварити комуникацију из
њима блиске средине какав је биоманастир који је народ
подсјећао на неко издвојено властелинство него из града.
Манастири су епископима пружали реалну могућност да,
прекомонаштва, народу на конкретнимпримјерима пока
жу и укажу на основе хришћанске вјере, морала, културе
алиизанатства,пољопривредеисвегаоногаизчегасеса
државао свакодневни живот обичног човјека из овог вре
мена.Бојимоседатоградскасрединанијемоглапружити
пошто је онафункционисала по сасвим другим законито
стима.Морамоиматинаумуда је„градова”уСрбијитог
временасвакакобило.Углавномсутобилесрединекојесу
настајалекаоподграђаодређенихвојнихутврђења,окова
жнијихрудникаираскрсницаважнијихтрговачкихпутева.
Наравно,билојеионихкојису„преживјели”многобројне
ратовеиинвазијеалионисубилималобројнииуглавномје
огромнавећинатихградовабиластациониранауприморју.
Овиградовиуприморјуљубоморносучувалисвојероман
сконасљеђеиримскуоријентацијувјероисповједањатако
дајеСветиСаваизбјегаоотворенуконфронтацијусаРимом
одлучившидасједиштедвијуепархијасмјестиоуцрквеи
манастиреизванградскихзидина.Нажалост,данас,зараз
ликуодосталихманастиракојисупредстављалиепархијска
сједиштаикојисуималибурнупрошлосттокомвијекова,
првобитна сједиштаХумскеи Зетске епархије илинису у
посједуСПЦилисузбрисанасалицаземљебезмогућно
стињиховеобнове.СједиштенекадашњеХумскеепархије
јебилоуцрквипосвећенојСветојБогородициблизуСтона.
Овојебиланапуштенакатедралнацрквастонскеримокато
личкебискупије.31Међутим,локалитетцркве,ународупо
знатеподименомГоспаодЛужина,указуједанионаније
билауоквируурбаногградскогјезгра.Брежуљакнакојем
сецркваналазиупрошлостису,изгледа,окруживалесола
не.32СједиштеХумскеепархијејесведопочеткаXIVвијека
билоуБогородичинојцрквикодСтона.Ипак,усљеддина
стичкихсукобаизмеђуСтефанаДечанскогињеговогполу

31Јанковић,М.нав.дјело.стр.32.
32Regan,K.iNadilo,B.(2006)RanokršćanskeipredromaničkecrkveuSto

nu,Građevinarvol.58,br.9,Zagreb:Hrvatskisavezgrađevinskihinžinjera,
str.261762.
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братаКонстантинановонасталу ситуацију суискористили
босанскивладаритесуодсрпскедржавепреотелиЗахумље.
Сједиште Хумске епархије је пренесено у Петрову цркву
наЛимузадужбинукнезаМирослава,Немањиногбрата,а
начијемјеметохуСветиСаваиосноваосједиштеХумске
епархијеуПриморју.33ОдтогмоментаСрпскацркваодно
сноХумскаепархијаникадавишенијеуспјеладасеврати
на своју древну катедру.Слична ситуација се десила и са
сједиштемЗетскеепархијеуманастируСветогАрханђела
МихаиланаМихољскојПревлацикодТивта.Пријенегошто
јеСветиСавауњемуорганизоваосједиштеЗетскеепархије
овајманастирјебиосрушенодстранесараценскихгусара
јоштокомIXвијека.СведоуспостављањаНемањиневла
стиуприморјунијесеповелаиницијативадасеманастир
обнови.ТојеучињенозавладавинењеговогсинаСтефана
ПрвовјенчаногаштојеСветиСаваискористиодасмјести
катедру зетских епископа. Зетски епископи су номинално
својесједиштевезивализаманастирнаМихољскојпревла
ци доњеговог рушења и затирањаманастирског братства
1452.године.34Одтогмоментасрпскацрквавишенијеус
пјеваладанатрајнијојосновиуовомдијелујадранскеобале
доданасорганизујенекоепархијскосједиште.

Закључак

Накрајужељелибиданагласимодајеепархијалнаоргани
зацијаЖичкеархиепископијеуважаваласвеспецифичности
поднебља, времена и црквенополитичких односа који су
владаликакоусамојдржавитакоинаширемгеополитич
комплану.Истотако,оваорганизацијајепредстављалану
клеусзакаснијеокупљање,алииочувањесрпскогетничког
корпусаокојединеинституцијекоја,штоформалноправно
аштоудубокојсвијестинарода,постојиосамвијекова.Ра
наепархијалнаорганизацијаЖичкеархиепископијеунајве
ћојмогућојмјеријеодговаралатадашњојсрпскојдржавии
збогњеног зналачкиуспостављеногпринципа економског
функционисања. У највећој мјери ова организација није
представљаладодатни економскииздатакуодносуна већ
претходнопостојеће.Напротив,управојеоснивањемархи
епископијеотпочеопериодинтензивнијеизградњецркаваи

33Ивановић,Р.(1959)СредњовековнибаштинскипоседиХумскогепархиј
скогвластелинства,Историјскичасопис,органисторијскогинститута
СрпскеАкадемијеНаука,Књ.IXX,Београд,СрпскаАкадемијаНаука,
стр.7980.

34Кораћ,В.СедиштадвејузападнихСавинихепископија:СтониПревла
ка,Међународни научни скупСветиСава у српскојтрадицији (1995;
Београд,Жича,Студеница,Милешева),уредникЋирковић,С. (1998),
Београд,Српскаакадемијанаукаиуметности,стр.8889.
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манастиракојисууСрпскојнационалнојисторијиодиграли
завиднуулогу.
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ORGANIZATIONOFTHEBISHOPRICSIN
AUTOCEPHALOUSSERBIANCHURCHIN1219

Abstract

Founding and organizing of the Serbian Church by Saint Sava
was an extremely important historical event, in both national and
organizationalsense.Forthefirst time,aninstitutionwasestablished
that could independently plan and develop the system of values by
measure of general nationalwelfare.The impeccable sense of Saint
SavatorecognizethewayofpracticingChristianfaithbestsuitedtothe
Serbiannationalbeingwasalsoshowninpractice.Inotherwords,Sava
hasshownbothecclesialandpoliticalresponsibility.Inthatcontextone
shouldobservehisapproachininitialorganizationofthebishopricsof
theSerbianChurch,perfectlysuitedtocontemporaryneedsandgoals

ofpoliticalandspiritualleadersoftheNemanjićstate.

Keywords:autocephality,Christianity,Churchorganization,Žiča,
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ОРТОДОКСИЈАИ 
ОРТОПРАКСИЈА 
СВЕТОГСАВЕ

Сажетак:Урадусеразматрајуосновниаспектиправославневе
ре иживотног делањаСветогСаве првог архиепископаСрпске
православнецркве.Радпосебноистичеианализиранераскидиво
инераздељиво јединствоправе вереиправогживљењапоБогу,
премаучењуСветогСаве.Овајтемељниоднос,представљаве
зу и  неизоставно јединствоИстине и побожног благочестивог
живота,ортодоксијеиортопраксије.Овипојмовиуправославној
теолошкојмислинемајуморалистичкопијетистичкуконотацију,
него су пре свега богословски изрази, истовремено догматски и
етички.АрхиепископСрпскиовуистинуоузајамнојповезаности
имеђусобнојусловљеностиправевереиисправногживота(орто
доксијеиортопраксије),библијскосветоотачкисведочииприка
зујекаотемељнашегхришћанскогбићаиживота.

Кључне речи: Свети Сава, Светосавље, ортодоксија, Црква,
вера,живот,ортопраксија

За историјуЦркве, а посебно за историју српске црквене
књижевности и теолошке мисли, од изузетног је значаја
личностСветогСаве.Његовосвеживотноделовањејетоли
кограндиозно,дамујетешконаћикомпаративнипример,
несамоунашем,негоиудругимнародима.СветиСаваспа
даусамеврховевизантијскословенскеиевропскекултуре
иисторије,каовеликиинеизоставникаментемељац.Мо
глибисморећида јеСветиСавазаистаграндиозанусве
му,онјесветитељкогасвипоштују,онјеиравноапостолни
просветитељ, који је наставио дело имисијуСвете Браће
КирилаиМетодијаусрпскомнароду.Светитељјеподарио
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свомнародунепроцењивоблаго,„бесценибисер–Христа”
и отворио до тада непознате духовне потенцијале код на
шихпредака.СветиСавајесрпскинародувеоузаједницу
изабраногнародаБожијег,НовогИзраиља,укојемсенепо
тирубогомданеособеностисвакогнарода,каоисвакогчо
векапонаособ.Башнапротив,свисепрепознајупосвојим
даровима, обогаћујући заједничкудуховнуризницу Једне,
Свете,СаборнеиАпостолскеЦркве.

СветиСавајеизузетнаисвестраналичност,којајеусеби
уједињаваларазноврснедаровеитежње.Говорећиоњего
вој личностипотребно је рећида је јошкаомалоблагоо
бразнодете,посебноистицаоизазивајућипажњуидивље
њесвојимразумом.ПоречимањеговогбиографаТеодосија
јошкаомладић„окусившиодзнањабожанственихсветих
књига, још чешће их прочитаваше и изњих почетак пре
мудрости–Божјистрахцрпљаше,иприхваташесебожан
ственељубави из дана у дан, огњу огањ додајућижељом
ненаситом.Расуђивашедасуцарствоибогатство,славаи
сјај,и свака срећапуниметежаинестални; сматрашеви
дљивулепотуиобиљеовогасветакаосенку [...] деснога
путаседохватипасебављашепроучавањемкњига,иније
селениодауцрквинасвимаслужбамастоји.Љубиојепост
[...]Добар,кротак,свимаљубазан,ништељубивкаомалоко
други[...]такодасуисамиродитељињегови[...]сматраху
каоданијеодњихрођен,већдајезаистаодБогадан”.1Све
тиСаваје,малодоцније,као„васпитаникиизданакСвете
Горе”2,каосветогорскимонахособитосепројавиоизаси
јаосветлошћумногихБожанскихврлинаидарова.Млади
принцРасткоНемањићобукавшимонашкуцрнуризуупе
ривојуПресветеБогородице–СветојГори,нијекренуоуо
бичајенимкомфорнимиутабанимпринчевскимпутем,него
јеслободно,свесноисаљубављуизабраопутСинаБожи
јегИсусаХриста – чиме сењегова вера,његова ортодок
сијапреображавалауживотнуискуственуортопраксију,да

1 СветиСавакњижевникикњижевнијунак,приредилаКурћубићРужић,
С. (2010),Београд:ПравославнибогословскифакултетиИКП„Евро
Ђунти,стр.120.Упоредити:ТеодосијеЖитијеСветогСаве,приредио
Богдановић, Д. (1984), Београд: Просвета, Српска књижевна задруга,
стр.7.СавинбиографТеодосиједајеснажнеиупечатљивеописеСа
виног светог лика.Поредовога „да је заиста одБога дан”,Теодосије
истичедајесветитељ„богоизабран”дасеодранемладостикрећеста
зом„божјихугодника,преподобнихотацаисапосника”;Исто,стр.113.
ОннапростоверуједајеСветиСаваодБогаодабрандабудесветитељ
ипросветитељ,штосеможетумачитикаосвојеврсна„урођена”предо
дређеност,оногакојитребадаследиБожијипут.

2 Доментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превео
др ЛазарМирковић, са предговором др ВладимираЋоровића) књига
282,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.138.
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бисепослемногихподвигаитрудова,његовосветитељство
ДухомСветимпокренулоипрерасло,усрпскомнародука
истинскомпросветитељству.

ПотребнојерећидајеСветиСавакаоАрхиепископСрпски,
збогвасељенскихразмерањеговебогомданеличности,био
многоцењенипоштованиодВасељенскогпатријарха,иод
византијскогцара,одисточнихпатријарахаихришћанских
краљева,пачакиодегипатскогсултана.Алионоштојенај
важније,дајеонкаопрвисрпскиархиепископ,свесилеи
енергијесвојесветитељскеличностиуложиоучећиипро
свећујући3 својнародсветлошћуПравославневере.Свети
Саваједушусвогнародаоплемењиваоправославномвером
икултуром,дајућисрпскомнародуправославнудуховност,
удахњујућимуправославнудушуипросвећеност,тадакроз
добро утемељенуи организовануСрпскуправославну ар
хиепископију,4којавременомбешеодсвихпризнатаиподр
жана.Поредтога,онјеправноуредиосуживотисимфонију
измеђуЦрквеидржаве,причемујеЦрквутакоустројиода
представљадуховнитемељсрпскогнародаидржаве.

СветиСавајеучитељипредводникистинскогпутакојиво
диуживот,збогтогагаможемоследитисамојеванђелском
иправославномвером,којасесведочиипотврђујеправо
славним хришћанским животом и добрим делима. Њега
неможемоследитинабилокојиначин, једноставноиме
ханички,већпресвега,подвижничкиистваралачки.Онје
усвојојличностисјединиоононајбољеодчовекавередо
човека подвижника иБожијег саствараоца.Овако целови
туисветуличност,којаусебисједињујеимириразнесу
протности,засигурнонемасвакинародупраскозорјесвог
историјског живота и битисања. Управо из ових разлога
нећемопогрешитиакокажемодајесветосавскипогледна

3 ТребарећидапросветитељемСветогаСавуназивајупрвињеговибио
графиДоментијаниТеодосије.Међутимтоодређењеимасвојепосебно
иизворнозначење.ПравославнапросвећеностизвременаСветогСаве
потпуноједругачијаиразличитаодкаснијепросвећености,јеронане
велича само голо знање и познавање ствари, већ првенствено истиче
истинскудуховнупросвећеност,наученуодДухаСветога,којаводика
спасењуипознањуБогакаоИстине.Уданашњевреме,нагомилавајусе
огромнаиразличитазнањаиумећа,међутимпримећујемоврлочесто
свеснуиопаснузлоупотребуистих.Збогтога,једанасвеомаважного
воритионасушнојпотребипостојањасвестиоистинскимвредностима,
којенеизоставнотребадасеуправљајупремабожанским,духовними
светосавскимлествицамавредности.

4 О самосталности Српске цркве, као и о виспреној предузимљивости
СветогСавеињеговомизврсномпознавањуцрквенополитичкихкрета
њанарелацијамаНикеја–ОхридиРим–сависточниправославнисвет,
подробнијевидетиуизврснојстудији:Петровић,М.М.(1986)Студе
ничкитипикисамосталностСрпскецркве,Београд:Дечијеновине.
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свет,светосавскаправославнавера,светосавскистилживо
таисветосавскиподвигнесебичногсебедавањаидушеко
рисногделања–заСрбеспасоноснапарадигмаиузорзасва
времена,аособитоданас,уовонеизвесноисмутновреме.

КоднасСрбајевеомаразвијенкултСветогСаве,крозко
јисеоткриватајнањеговогдуховногочинстваинебеског
заступништва.Онсе,заиста,настаниоудушисвогнарода,
потпуносепоистоветиосањим.Временом,свештојебило
светосавско, слијевасеу једноогромносвеобухватносве
тосавскопредање,којесеусрпскомнародуполакопочело
дакарактерише,доживљаваиназиваСветосавље.5Доброје
примећено„дасунашинајвећитеолозиидуховнициизмеђу
дварата,владикаНиколајВелимировићиотацЈустинПопо
вићвећтадаосетилипотребудапојамСветосављаослободе
свихнаносаи талога којибинаправилибрешуилиотвор
за било какву могућност инфилтрирања било каквих не
богочовечанских, неправославних, нејеванђелских, нехри
шћанскихелеменатауоноштоназивамоСветосављем.Ти
месуони,уствари,далиједнуједноставнуједначину,која
простонапростозначи:СветосављејестеПравославље!”.6
ПреподобниотацЈустинПоповићдајућикраткотумачење
и дефиницију појмаСветосавље, све је то сажео у заиста
језгровиту,врлопроницљивуинадасвененадмашнудефи
ницију,рекавшидаСветосављенијеништадругодоПраво
славље, алиПравославље „српског стила и искуства”.7 То
бимоглодазначииследеће:СветосављејеПравославље,а
ПравослављејеЦркваХристова,оваплоћенаипројављена
уисторијииживотномискуствуједногконкретногнарода
српског.Дакле,Светосављејеуспешанпокушајимплемен
тацијеПравослављаунутарсрпскогнарода,тојеистинска
евангелизација,охристовљењеиоцрквљењенародасрпског.

5 ПојамиизразСветосављепојављујесекаокованицаунасловучасо
писастуденатаБогословскогфакултетаУниверзитетауБеограду,који
јепочеодаизлази1932. године.Пишућипредговорзакњигу Јустина
Поповића„Светосављекаофилософијаживота”,епископНиколајВе
лимировић у Америци 1953. године вели следеће: „Светосавље није
другодоПравославноХришћанствосрпскогстилаиискуства,израже
ноубогоугоднимличностима,првенственоуСветомСавиНемањином.
Овајтермин’Светосавље’потекаојеунашевремеодмлађихпрофесора
истуденатабеоградскогБогословскогфакултета,ивећјеушаоуопшту
употребукодСрба.НоуовојЈустиновојкњизиСветосављесепрвипут
представљаусистемукаоједнапотпунаизаокругљенафилософијажи
вота“;ЈустинЋелијски,(2001)ПравославнаЦркваиекуменизам.Све
тосављекаофилософијаживота,Београд:МанастирЋелије,стр.176.

6 Видети: Буловић, И. (1993) Православље, Светосавље, Духовност,
у:Човек и црква у вртлогу кризе:шта нам нуди православље данас,
приредила:Живковић,Г.(1993),Ниш:Градина,стр.12.

7 Исто.
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Управозбогтога,тоитаквосветосавскопредање,односно
СветосављекаоистинскоПравослављебилоје,алиитре
баувекдабудеизворновогнадахнућаиновихдуховнихи
стваралачкихподвигаунашемсрпскомнароду.

Након ових кратких уводних напомена о личности и жи
вотнимстремљењимаСветогСаве,8каоиоглавнимконо
тацијамањеговогучењауконтекстусветосавскогпредања
ипознатеодредницеСветосавља,осврнућемосенаглавне
аспектенашетеме:атојеортодоксијаиортопраксијаСве
тогСаве.ПочећемосазапажањемдајеСветиСавасавели
комконцизношћуипрефињеномпроницљивошћу,упогле
дупосебногзначајаправевереиисправногживотасаБогом
иуБогу,скицираоиизложиовеомајасно,основнецртевере
иучењаПравославнеЦрквеусвојимбеседамаисписима.

***

Архиепископ апостолске Цркве у Србији веома је добро
знаоиосећао,атојејасноиисказао,дајењеговасудбина
каопастира,његоволичноцрквенопрегалаштво,служење,
каоисамоспасење,дајебилонајтешњеповезаносаспасе
њемповереногмуверујућегнарода.Управоиз тихразло
га,СветиСаваприљежномолисвојнарод,дасаљубављу
усвојиисачувасветеиспасоноснеречивере,тј.божанске
догматеиистинекојеимонпроповеда.„Браћоипријате
љи и оци и чеда богозвана, приклоните богољубива срца
вашадачујетебожанскедогмате.Ичувшиовесветеречи
ставитеих,браћо,усрцаваша,иусавестидуша (ваших)
ипредочиума(вашег),иразумитеих”.9СветиСавајасно
откриванародузаповесткојуједобиоодБога,безуструча
вањаидиректнојесаопштавајући,рекавши:„ДухомСвојим

8 Нешто више о животу Светога Саве видети у: Богдановић, Д. (1976)
КраткожитијеСветогаСаве,у:ЗборникМатицесрпскезакњижевност
ијезик24/1(1976),стр.532.АосвеобухватномживотописуСветогСа
вепогледатиуделимањеговихбиографаДоментијанаиТеодосија:До
ментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превеодр
ЛазарМирковић,сапредговоромдрВладимираЋоровића,књига282.
Београд:Српскакњижевназадруга,Савиножитије,стр.25217.иТео
досијеЖитијеСветогСаве,приредиоБогдановић,Д.(1984),Београд:
Просвета,Српскакњижевназадруга.

9 Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.72.Овдејенеопходнонагласитидаћемоурадупо
знатисветосавскиспис„БеседаСветогСавеоправојвери”,користити
искључивоуновомпреводунасавременисрпскијезик,којијеобјављен
унаведенојстудијиАтанасијаЈевтића.ДокзаосталесписеСветогСа
ве,каоињеговихбиографа,користимоиздањакојасутачнонаведенау
литературинакрајурада.
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Светимзаповедимидавамобјавимовуречсвојуовашем
спасењу”.10

Ове истините речи спасења, које су божански догмати и
истине вере, којима светитељ поучава народ, су уствари,
„прававера”Божија,тј.православнавераЦркве,откривена,
објављенаипосведоченапрекоСветихАпостолаибогоно
снихОтаца.ОнајенаседамВасељенскихСаборапотврђена
ипроповедана.ТојеправаиправославнавераБожија,која
откриваИстину.Наосновуовогапотпуно је јасно, дапо
лазнатачка заСветогСавуусвимњеговимбогословским
промишљањимајеИстина,приманаправомверомБожијом.
Темељ,којионпостављасвемупостојећем,јестеоваплоће
ниЛогосБожијииправаверауЊега.11Прававераоткрива
истинуоБогуиистинуочовеку,отеловљенуунутаристо
рије, односно открива заједнички начинпостојањаБога и
човека,пројављенуХристовојбогочовечанскојЛичности.
ДабисмојаснијеразумеликакоСветиСавасвеобухватније
промишља о „правој вери”Божијој, неопходно је навести
једноместоизњеговечувене„Беседеоправојвери”,које
јасноодсликаватопромишљањеиверовањеархиепископа
српског.

„Стога вас, браћо и чеда, ово првомолимда, положивши
свунадусвојунаБога,држимосепресвегаправевереЊе
гове. Јер, каошто речеАпостол,темеља другога нико не
може поставити осим онога којега постави Дух Свети,
прекосветихАпостолаибогоноснихОтаца,атоје–права
веракојајенасветихседамВасељенскихСаборапотврђена
ипроповедана.Изатонаовомтемељусветеверетребанам
зидатизлатоисреброидрагокамење,тојестдобрадела”.12

СветиСаваовдејасносвимастављаназнањеиобјављује,
дајеонбаштиникизворногбиблијског,апостолског,свето
отачког и црквеног предања.На основу овога, јасно је да
СветогСавуможемона правиначин схватити и разумети
јединоусветлу,иуконтекстуживогапостолскоцрквеног
предања,којејеочигледнобилонеизоставниисаставнидео
његовогхришћанскогживота.ЗаистаСветиСавајесвојом
личношћу,животомиверомпоказао,дапредањенијенеко
пукопредавањеипреношењена„јудаистичкиначин”учења
којасмонаследили,негојеонопресвега,сталноживљење
иобитавањеуистини.Позивањенапредањеиправуверу,

10Исто.
11Радовић,А.(1993)Основиправославногваспитања,ВрњачкаБања:Св.

СимеонМироточиви,стр.248249.
12Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.7374.
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у ствари је, позивање на сам духЦркве.Предање је пер
манентноживоиактуелно,онојеживареч,којасечувау
Цркви.Оносеогледауњеномживотуиорганизацији.Пре
дање,заСветогСаву,представљасамуверуиживот,којису
органскииспреплетаниуЦркви.

Збогсвегатога,позивајућисенапредањаАпостола,Отаца
иВасељенскихСабора,СветиСаванапрвомместуискрено
иљубазномолибраћуичедадаположесвусвојунадуна
БогаидасеуживотудржеизнадсвегаправевереБожије.
АрхиепископСрпски директно упућује на ову богооткри
венуистину,ипоучаванароддајеправаисветаверапре
васходно обележје хришћанина, човека Цркве. Хришћани
су„верујући”уХриста,аХришћанствојепопревасходству
права вера. Хришћанство је Православље, односно пра
во слављењеБога, право и исправномишљење или веро
вањеуБога,уЦрквиХристовој.Наовомтемељуправеи
светевере,хришћанинунутарЦрквесебеповераваБогуу
Христу,учествујеублагодатиДухаСветогаиузводисека
назначењуиспасењусвогпостојања.

Управоовомвером,којуСветиСаваовденазива„правом”,
„Божијом”, „васељенском”, „светом” „просвећеном”, хри
шћанисепросвећујуиосвећују.Богихчинидостојнимњи
ховогазвања,аистовременосеиСâмпрослављаусвојим
„светима”и„верујућима”.Најбољипоказатељиадекватан
примеровогпрослављањајестенашСветиСава.ИАпостол
Павленамвели:„КададођеуонајДандасепрославиусве
тимасвојимаипокажеседиванусвимаверујућима,јерпо
вјеровастесвједочанствунашему.Затосеимолимосвагдаза
вас,давасБогнашучинидостојнимзвањаииспунисваку
благунамјерудобротеидјеловјереусили.Дасепрослави
имеГосподанашегаИсусаХристаувамаивиуЊему,по
благодатиБоганашегаиГосподаИсусаХриста”.13

АрхиепископапостолскеЦрквеуСрбијиполазиодучења
Апостола Павла,14 да је само права и истинита вера хри
шћанска темељнашегхришћанскогбићаиживота.Права
веракаотемељЦркве,откривена јеуХристуипоставље
наблагодаћуДухаСветог,прекоСветихАпостолаиСветих
Отаца.Нахришћанскојверикаотемељуправогживотаза
снованисуисвисвети„чиновиЦркве”,15јерјеверакраје
угаоникаменЦркве, а тајТемељиКамен је уствариСâм
Христос.ДоментијаннамговорикакоСветиСава„својим

132.Сол.1,1012.
141.Кор.3,1012.
15Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.83.
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богоразумијем насади сваку добру веру”, утемељену на
„истинитомапостолскомоснову”16, чиме јенапојио „своје
отачаство,којејеодпочеткабиложедноистинитогапића,
ХристаистинитогаБоганашега”17.

СматрамодајевеомаважноподвућидаСветиСаваправу
верузасниванатријадолошкимихристолошкимосновама,
тојеверауСветуТројицуиуГосподаИсусаХриста.„Ово
једаклеправаБожјавера,крстећисеуимеОцаиСинаи
СветогаДуха“18.Недвосмислено је јасно,датонијерели
гиознавера,нијенекорелигиозноубеђење,нити једнаве
рамеђумногобројнимдругимверама,анарочитонијенека
идеологијаилиметафизика,већјеонапресвега,Ипостасна
личнавера.Христосјејединствениносилацисведоквере.
ХристосјеГосподиБогнашкојинамједароваоверууЊе
га, да бисмоњомеиЊимеживели.Вера је новиживот у
Христу,плодблагодатиислободе.ТојеверакаоЛичност,
веракаоИпостасБогочовекаИсусаХриста,19аистовреме
ноиверакаослободно,љубавноиблагодатнозаједничаре
ње саСветомТројицом, саБогомОцем, уХристу,Духом
Светим.ТојеверакаоТајнаХриста,каоТелоХристовои
каоЦркваХристова. Вера као светотајински, литургијски
личнисусретионтолошкопричаснозаједничарењеБогаи
човека,уЦрквиХристовој.

***

Сададолазимодосредишњегпроблемаидобогословског
промишљањазадатенамтематике.Оноштопосебножели
мо да истакнемо јесте нераскидиво и нераздељиво једин
ство праве вере и правогживљења по Богу, према учењу
СветогСаве.Овајтемељниоднос,представљаузајамнуве
зу и неизоставно јединство догматских истина вере и по
божногдобродетељногживота,ортодоксијеиортопраксије.
Правилносагледавањеиразумевањејединстваортодоксије
иортопраксије,кодСветогСаве,неизоставнонамећеанали
зирањеитумачењењеговихизворних,релеватнихтекстова

16Доментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превео
др ЛазарМирковић, са предговором др ВладимираЋоровића) књига
282,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.197.

17Исто,стр.195.
18Исто,стр.131.
19Потребно јеистаћииовеслучајевегдесеверасхватаперсонално,тј.

директносепоистовећујесасамимХристом,саЛичношћуХристовом.
СветиИгњатијеБогоносацвели:„Савршенавера–ИсусХристос”(По
сланицаСмирњанима10,2,у:Јевтић,А.(1999)ДелаАпостолскихУче
ника,ВрњачкаБања–Требиње,стр.263.АМаксимИсповедникистиче
следеће:„Христосјеипостаснавера”или„Христосјеипостасбудућих
добара”;J.P.Migne,PatrologiaGraeca90,р.332,336.
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отојпроблематици.Овдећемонавестиједноважноместо
којејасноговориоовомнераскидивоминераздељивомје
динствуправе вере и правогживљењапоБогу. Ради се о
јединству истинског православља и правоживља, тј. орто
доксијеиортопраксије.Овајпасусјеизњеговечувене„Бе
седеоправојвери”,којијасноинаправиначинодсликава
промишљањеиверовањеархиепископасрпског.

„Итако,микојисмохришћаниобећалисмо:молитисеБогу
свомесвагда[држећизаповестиЊеговеиувектворећиво
љуЊегову].Јерје„верабезделамртва”,поречиЈаковље
вој.Но,браћоичедамојаљубљена,каоштоинапредрекох,
обадвојетребадасастрахомитрепетомдржимо(ичувамо).
Држите(стога)речБожјуисветуверуХристову,ипризи
вајте чистим срцемпресветоИмеЊегово, и не ленећи се
усветиммолитвамаприпадајтекЊемуисповедајућигрехе
своје,плачућисасузамапредЊимиЊемупевајућиипри
певајућиусрцимавашимсвагдаданиноћнепрестано.Јер
БогкадаГаљудиисповедајуимолеМусе,самувераваљуде
идуховноулазиверомусрцаонихкојидоброслушајунау
куЊегову.Јердуховнанаука,нијеигра,нитиречибезумља
мислиљудских,негојетопроповеданасветавераБожјана
којојсуоснованисветичинови”.20

СветиСаваовдепростоподсећахришћаненањиховаобе
ћањаидужности,којасеогледајупресвегаувериимоли
твиБогу,крозиспуњавањеидржањезаповестиЊеговихи
крозчињењесветевољеЊегове.ИспуњавативољуБожију
својимживотомиживети светомверомХристовом,пред
стављасамусржхришћанскогживотауопште,алииоснов
ни задатак светосавског начела и завештања.Према томе,
вршећихришћанскедужностииобећања,хришћанииспо
ведајуисведочесуштинухришћанскогживота,атоје,пре
свега,љубавипослушност,засновананавери,поверењуи
оданостиХристу,тј.ЦрквиЊеговој.Изовогаследи,даћемо
сенајделатнијеодазватихришћанскомпозивуипризиву,ако
премасопственимдаровима,дарованимнамодБога,усвету
посведочимосветуверуХристову,крозљубавипослушање
ЦрквиЊеговој.

Могли бисмо рећи да светосавско хришћанско одређење
налазинајпотпунијиинајтачнијиизразуцрквеном,свето
тајинскомимолитвеномпостојању човека.У том смислу,
СветиСавапосебноистичелитургијскомолитвенудимен
зију деловања, која истовремено представљаистинско на
значењечовека хришћанина.Оно се огледа умолитвеном

20Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.8283.
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призивању чистим срцем пресветог Имена Христовог, у
припадањусветиммолитвама,исповедањугреховаидано
ноћном непрестаном служењу Богу уХристу. Следствено
томе,заАрхиепископаСрпскогмолитванијесамоједнаду
жностиобавезачовекахришћанина,нитијемолитвасамо
једнаучитавомнизуврлина,већонапредстављаприродно
исавршеностањечовека.Она јењеговистинскидуховни
животисамобогодоличноостваривањехришћанскогетоса
постојања.Лако седа закључити,наосновуречиСветога
Савепроизнесениху„Беседиоправојвери”,дамолитвапо
свом унутрашњем призиву и квалитету представља сапо
стојањеи јединствочовекасаБогом.Она једелопотпуно
слободноилично,добровољноиподвижничко,испуњено
љубављуиблагодаћу,делобогочовечанскезаједницеи је
динства.„ЈерБогкадаГаљудиисповедајуимолеМусе,сам
увераваљудеидуховноулазиверомусрцаонихкојидобро
слушајунаукуЊегову”.21

Дакле,видимодамолитвапопредањскосветоотачкомпои
мањуСветогаСаве,нијесамоједностраноделочовека,већ
јеплодњеговесарадњесаДухомСветим,којигапосећује
и тајно дејствује уњему. Бог увераваљуде иДухомСве
тимулазиверомусрцаонихкојислободноидоброслуша
јунауку,учењеЊегово.Жичкибеседникподсећаипоучава
вернике да вера није плод самонашихнапора, она је пре
свегаблагодатнидарДухаСветога.АпостолПавлеуправоо
овомесведочиговорећи:„АплодДухајесте:љубав,радост,
мир,дуготрпљење,благост,доброта,вјера”.22Утомсмислу,
потребно једа тражимоодБогадарвере, данамнадоме
стиверу,тубогатуризницу,сећајућисеЊеговогобећања:
„Иштитеидаћевамсе;тражитеинаћићете;куцајте,иотво
рићевамсе”.23Верајезаистадиректноповезанасадејством
ДухаСветогаикаотакваједуховнидар,којиделујеуонима
којиверујууХриста.Апостоликадасухтелидајезадобију,
молилисуСпаситељаговорећи:„Дометнинамвјере”,24но
ОнјежелеодаихОтацосвети,пајеговорио:„Посветиих
истиномтвојом”.25Богиспуњавамолитвуоногакојисена
правиначинмоли,јер–„СамДухсемолизанасуздисаји
манеизрецивим”,26дарујућинамсилувереимолитве,каои
другесветедарове.

21Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.83.

22Гал.5,22.
23Мт.7,7.
24Лк.17,5.
25Јн.17,17.
26Рим.8,26.
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СветиСаванаглашавадаБогпомажељудимадапостануза
једничаридобреисветевереХристове,идаДухомСветим
„улазиверомусрцаонихкојидоброслушајунаукуЊего
ву”27исуштинскидоприносичовековојпобединадсвимис
кушењима.Вераћеимдонетимирдуше,радостипредокус
већпостигнутепобеденадзломисмрћу,којајеАпостолима
исветимоцимапружилатоликуутеху:„Јерсвештојеро
ђеноодБогапобјеђујесмрт,иово јепобједакојапобједи
свијет – вјера наша”.28У том контексту,СветиСава јасно
даједознањада„духовнанаука,нијеигра,нитиречибезу
мљамислиљудских,негојетопроповеданасветавераБож
јанакојој суосновани светичинови”29.Оверечинамне
двосмисленосведочеоСавинојувереностидајеправавера,
којајенапредизложена,исповеђенаипосведоченауЦркви
Христовој,представљаистинскоиспасавајућеблагочешће
иПравослављедарованољудимаодБога,уХристу,Духом
Светим.30УовупроповеданусветуверуБожијуСветиСава
убраја:„наукуАпостола,ПророкаиСветитеља,тојестнау
кусамогГосподаИсусаХриста(резимиранууречима:Иди
теинаучитесвенароде...учећиихдасведржештосам
вамзаповедио),пазатимдаљејошубраја:молитвудржање
заповестиБожјих,речБожјуисветуверуХристову,духов
нунаукукојанијеиграречинегопроповеданаиобјављена
вераБожја,онаверанакојој јеоснованасваЦркваисви
њенисвештеничиновиидела.Једномречју,уовоблагоче
шће,тј.православнупобожност,СветиСаваубрајасвувољу
Божју,укојојсевољаисадржиичијиизразпредстављасве
горенаведеноипобројано”.31

Сдругестране,потребнојерећидајеСветомСависасвим
јаснодачовеководноспремаБогусвакаконеподразумева
самоверуимолитву,већиисправноделовање,богоугодно
живљењеоличеноумногимдобродетељима.Токонкретно
представљаоночињење,творење„вољеБожије”,„вољеОца

27Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.83.

281.Јн.5,4.
29Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.83.
30Посебнобитребалонагласитиовајпневматолошкикарактерживотаи

деловањаСветогСаве.Кодњега је врло запажено  истицање улоге и
значајаДухаСветога,којимузаповедадаобјавиистинитуречоспасе
њуикојиуспостављаосновнитемељ,којијеправаисветавераБожија.
СветиСавапоказуједахришћанесаХристомсједињујеДухСвети,сје
дињујеихверомуЊега,иодверујућихобразујеТелоХристовоиЦркву
Његову.

31Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.104.
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којијенанебесима”.ОвосеодносинадобропознатеЈеван
ђелскеречи:„Нећесвакикојимиговори:Господе,Господе,
ућиуЦарствонебеско;нокојитворивољуОцамојегако
јијенанебесима”.32Управоовопредстављаононеопходно
„теоретскоипрактично”примењивањеправославневереи
животаповољиБожијој,реалноинеизоставноостварива
њеортодоксијеиортопраксије.Уконтекступроблематикео
којојрасправљамо,моглибисмопоставитиследећапитања:
Укаквомсуодносувераиживот,Православљеиправожи
вље?ДалијемогућедаПравослављекаоправаиистинита
вераидогмабудепотпуноодвојенаодправоживља,одна
чинаживотаиживљења?Укаквомсумеђусобномодносу
прававераидобрадела?

Дабисмоодговорилинаовапитања,потребнојекренутиод
познатеправославнеконстатациједајехришћанствоисто
временоиЦркваиживот.Збогтогајезахришћанствоврло
важнаортопраксија,истокаоиортодоксија.Овипојмовиу
православној теолошкој мисли немају моралистичкопије
тистичкуконотацију,негосупресвегабогословскиизрази,
истовременодогматскии етички.То је због тогаштожи
вот,етикаиморалуправослављунемогубитиодвојениод
истинавере,оддогматскогучења,каоштосмовећпретход
ноистакли,даортодоксијанеможебитиодвојенаодорто
праксије.ПравослављекаоправавераиправопознањеБога
простоизискујеипотражујеодређеноправоживљеилиор
топраксију.Наиме,Православљенапростопотенцираодре
ђеневредности,врлинеидобродетељиуживотуипостепе
нообезбеђујењиховохармоничноиусклађеноделовањеу
смислуортопраксије.

Микаохришћаниделујемо,напосебанначинживимо,не
због неког безличног етичког иморалног императива, не
гозатоштослободноверујемоуБога,којинесамоданам
заповедадасевладамонаодређениначин,негонудиСебе
каољубав33премаСвоместворењуихоћедаимислободно

32Мт.7,21.
33Богјествориосветичовекасанамеромдабудујединственосједињени

уличностиСинаБожијег.ОвачињеницапотврђујеиучењеЦркведаје
Богствориосветичовекаслободноиизљубави.ЉубавБожијапрема
светуичовекунијенитиосећањеБожије,нитијетоизливприродеБо
жије,каоштопонекадкажемода„Богпосвојојприродиљуби”,нити
билоштадруго.ЉубавБожијаје,поречимаСветогписма,самаЛич
ностЈединородногСинаБожјег:„УтомесепоказаљубавБожијапрема
намаштојеБогСинасвојегаЈединородногапослаоусвијетдаживимо
њиме.Утомејељубав,нештомизавољесмоБога,негоштоОнзавоље
нас,ипослаСинасвојега,каожртвупомирењазагријехенаше”(1Јн.
4,910).БогљубисветуСинуикрозСина.ЉубавБожјапремасвету,
односночињеницадајеБогствориосветуСину,најпресепоказујекроз
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делимоЊеговуљубав.Наосновуовогапостајејасноданас
„љубављупозваБогксебииприведенасуистинитуверу
Сина свогаХриста”34.А туљубавБожијуможемодараз
умемо само ако „знамоСинаБожјег и верујемому”35, јер
„ваистинунемадругељубавининанебуниназемљи,осим
Бога“36, „јерљубавБожја јеХристос”,који јенашеспасе
ње37.УправозатоштоверујемоуБога,Којијеслободнаљу
бавнаЗаједница–СветаТројица,мисмопризванидасауче
ствујемоизаједничаримокаоличностиутојживотворноји
спасоноснојзаједници.Збогсвегаовога,свиетичкиимо
ралнипроблемиимајузанасбогословскуиегзистенцијалну
основу.Из ових разлога, хришћани су дужни да обавезно
повезујуверуиетику,богословљеиживот.

МоглибисмослободнорећидазаСветогСавуПравославље
представљаонучудеснусинтезуивезу,догмеиетоса,одно
сноонајјединствениспојистинавереиблагочестивогжи
вљењапоБогу.Оносепројављујекаојединствоухришћан
скомживоту„теоријеипраксе”.ЗаАрхиепископаСрпског
Православљејенераскидивоповезаносаправоживљем,то
јесинтезаимеђусобнопрожимањеортодоксијеиортопрак
сије. Овакав начин веровања и живљења је посведочен у
свимњеговим делањима. Такав начин веровања иживота
надасвејеојачаниумноженСавинимодласкомуСветуГо
ру,његовиммонашењем,монашкимподвизима,веровањем,
живљењем, себедавањем, саможртвовањем и чудима. Све
овосеодвијаузнакуњеговогправославногверовања,пра
вославногдуховногживота,каоиправославногпредањског
исветоотачкогбогословља.Савиноондашње„богословље”
представља искуствено, проживљено благодатноподви
жничкоспајањеортодоксијеиортопраксијеусветитељевом
животу. Истинскоживљењетомправомвером,пројављу
јеаутентичнидуховниживотуХристу,благодаћуСветога
Духа.38Тојесвимсвојимбићемискуственодоживеоипро
живео у најпунијој мери Свети Сава, први међу Србима.
Овде је управо реч о његовом православном веровању и

стварањесветаичовека,азатимиуНовомЗаветукрозоваплоћењеи
искупљењеХристово.

34Доментијан(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,(превео
др ЛазарМирковић, са предговором др ВладимираЋоровића) књига
282,Београд:Српскакњижевназадруга,стр.144.

35Исто.
36Исто.
37Исто,стр.145.
38Јевтић, А. (2000) Бог Отаца наших. Руковети са њиве Господње,

манастирХиландар,стр.122.
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богоугодномживљењутј.оономдвоједномдуховномблагу
којејеоноставиоунаслеђесвоменароду.

АрхиепископСрпскиовуистинуоузајамнојповезаностии
међусобној условљености праве вере и исправногживота
(ортодоксијеиортопраксије)светоотачкопредањскисведо
чииприказујекаотемељнашегхришћанскогбићаиживо
та.Утомконтексту,сасвимјеуправуАтанасијеЈевтићкада
кажеда„права,православнацрквенавераможебитиијесте
основаисправногидобродетељногживотаиделовања,до
брихдела,врлине.Развијајућитодаљеархиепископсрпски
сепозиванапознатујеванђелскосветоотачкуистинуоуза
јамнојповезаностиимеђусобнојусловљеностиправевере
иисправногживота.ЗатоицитираАпостолаПавла(Гал.5,
6),аимаувидуиАпостолаЈакова(Јак.2,1726),Св.Игња
тијаБогоносца(Посл.Ефесцима14,1),Св.КирилаЈеруса
лимског(Катихеза4,2)инајвероватнијеСв.ЈованаЗлато
уста(Беседе7,1и12,2на1.Тим.;Бес.13,4на1.Мојс.;
Бес.28,2наЈованаидр.),којисвиговоредасесавршени
човекБожјисастојиуправојверииисправном,врлинском
животу,тојестуортодоксијииортопраксији,безкојихоба
двогаједносамонеспасава.Ипак,ипоредтакверавноте
жеиузајамнеповезаностивереиживота,предностједата
правојвери,јерјеонатемељиизворзадобра,богоугодна,
спасоноснадела”.39

Учитавомовомконтекстуортодоксијеиортопраксије,ва
жнобибилопоновоподвућииистаћиследећеречиСветог
Саведа„нитикористиисправностживотабезправеипро
свећеневереуБога,нитинасправоисповедање(вере)без
добрихделаможеизвестипредГоспода,неготребаимати
обоје,дасавршенбудечовекБожји,анедазбогнедостата
ка(једнога)храмљеживотнаш.Јер,каошторечеАпостол:
Спасававера,којакрозљубавдела”.40Наосновуовихречи
СветогСаве,моглибисмобрзоиисхитренозакључити,да
наснеспасава,самапосеби,нитиортодоксија,нитипак,ор
топраксија.Односно,неизоставнојепотребнаодређенахар
монизација,усклађеност,складиуједначеностодобадвога,
иодправевереиодисправног,правогживотаиживљења.
Потребнајеиортодоксијаиортопраксија.

Међутим,ипоредовепривиднеједнакостииузајамнепо
везаности вере и исправностиживота, ипак се суштинска
предностдајеправојвери,јерјеонатемељиизворзадобра
ибогоугоднадела.Прематоме,самодобраделазаснована

39Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон
Мироточиви,стр.94.

40Исто,стр.7374.
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натемељуправевересунепогрешивипоказатељисправно
стиживота.Заштојетотако?Затошточовечијадобрадела
задобијајуправихришћанскисмисао,самоверомуХриста.
СвакакојенеопходнодаитаправаверауБога,крозХриста,
иуХристу,требадасеупотпуњујељубављуибогоугодним
делима,конкретнимживотом.Увек јепотребноподвућии
истаћида јечовековконкретниживотнајбољипоказатељ,
сведокинепогрешивидоказњеговог„верују”.Управозбог
тога,СветиСава,користећисеАпостолскимречимаистиче
иподвлачида:„спасававера,којакрозљубавдела”.41

ОвдеАрхиепископСрпскистављакаотемељспасења,веру
уХриста.Свакако,небилокојуверу,небезличнуверу,не
говерукаоличну,слободнуиљубавнувезу(илиоднос)са
Христом,крозкоју,зрачиипројављујесеучовековомбићу
Христовасила,силаДухаСветога.СветиСавадобрознада
уПравослављуизмеђусветевереуХристаидобрихдела,
(односно,конкретногживота)морапостојатиорганскавеза
ијединство,јерсеуобемапројављујеистинсказаједницаса
Христом.Дакле,праваисветаверајестеверауХриста,Који
јеунама,онајеплодЊеговесиле,штосеналазиунама.А
добрадела,утомконтекстусевиде,каоплодовиХристовог
присуства,каоиприсустваЊеговесилеунама.

Изсвеганаведеногпостајејасно,данаснеспасавајусамо
добрадела,ванимимовереуХриста,тојест,ненашаде
лаучињенанаосновунекогнормативногбезличногзакона,
него„спасававера,којакрозљубавдела”.Тосудобрадела
којаизвируизнашевереиљубавипремаХристу.СветиСа
ванаснатоподстичеговорећи:„Зато,чедамојабогољубље
на,микојиГаљубимотребадачинимоделавереуХристу
Исусу Господу нашем”.42Ова „дела вере” извиру изХри
стовељубавнесилеусељенеунасипотребнасузалично
усвајање спасења, јер она у нама поспешују сједињење и
јединствосаХристомиуподобљавањеБогу.

СветиСавадобрознадајеодсецањедобрихделаодвере,
односноортопраксијеодортодоксије,богословскиапсолут
нонеприхватљиво.Јасноје,дасеовдерадионеопходности
ијединствуправевереидобрихдела,уусвајањуспасења.
Сходнотоме,ниверабездела,нитисамодобрадела,без
праве вере, немогу довести човека до благодатног спаса
вајућег стања, тј. до његовог назначења. Другим речима,
потребна је права и делатна вера, која кроз љубав дела,
којапредстављановиживотуХристу,каоплодблагодати

41Гал.5,6.
42Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.85.
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Божије и слободе човекове.АпостолПавле обраћајући се
Солуњанима,такођепримећујеиистиче,дасеверапроја
вљујеуделима:„Сјећајућисенепрестановашегдјелавјере,
итрудаљубави,ипостојаненадеуГосподанашегаИсуса
ХристапредБогомиОцемнашим”.43Утомсмислу,каракте
ристичнесупоставкеСветогМаркаПустињака,којиусвом
спису:Оонимакојимиследасеоправдавајуделима,изно
сиследеће:„Неки[људи]миследаправилноверујуиаконе
извршавају заповести, док их други испуњавају и очекују
Царствокаообавезнунаграду.Иједниидругигрешепро
тивистине”.44Онунаставкувеомапроницљивододаје:„Ка
дачујешречиПисмадаћеГосподдатисвакомеподелима
његовим(Пс.61,13),немојдамислишдадела(самапосе
би)заслужујупакаоилиЦарство.Напротив,Христосће,као
БогСаздатељиИскупитељнаш,анекаоМерилацствари
(тј.делаинаграда),свакомедатиподелиманеверјаиливере
уЊега”.45Наосновусвегадосада изреченог,лакосемо
жеразумети апостолскои светоотачко становиштеСветог
Савеонеопходностистицањаичувањаправеиспасавају
ћевере,којакрозљубавдела.Онсејасноинедвосмислено
опредељујезаправуверу,којајетемељиизворзадобраи
богоугоднадела.

Наосновупретходнонаведенихместа,сасвимјејасно,даза
СветогСавунепостоједобрадела,којасусамапосеби,до
вољназаспасење,односнокојамогучовекаучинитидостој
нимЦарстваБожијега,каоштонепостоје,нионадела,која
гамогуучинитидостојнимпакла.Урајилиупакао,човека
водесамоделањеговесветевереуХристаилиделаневерја.
„Изатонаовомтемељусветеверетребанамзидатизлатои
среброидрагокамење,тојестдобрадела”.46Самоделаве
ре,којаобухватајуречи,дејства,мисли,жеље,каоисвачо
вековаживотнанастројењаипонашања,човекаизводепред
Господа и чине сарадником Божијим. Према томе, у хри
шћанству,човечијаделанебитребаладабудуништадруго
досаморазумљивплодњеговевереиљубавипремаХристу.
Православљедобримделимасматрасамоделасветевереу
Христа,истовременонезанемарујућиодлучујућизначајса
радњечовека.Можемослободноустврдитидачовекнијеу
стањудапројавиистинскадобраделабезправевереуХри
ста,каоибезблагодатиипомоћиБожије,пројављенесилом

431.Сол.1,3.
44Добротољубље (1996) I том, Хиландарски преводи бр. 21,Манастир

Хиландар,СветаГораАтонска,стр.389.
45Исто.
46Јевтић,А.(1991)БогословљеСветогСаве,ВрњачкаБања:Св.Симеон

Мироточиви,стр.73.
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идејствомДухаСветога.Међутим,потребно јенагласити
даблагодатБожијанедоносиплодабезвере,љубави, са
гласностиисарадњечовека.Ниједанљудскичинилидело,
самопосеби,безикаквеповезаностисаистинитомверому
Христа,немаспасавајућувредност.СветиСаваинсистира
дасвакодобродело,самоуконтекступравевереуХриста
Спаситеља,ДухомСветим јеспасавајућеиделујуће.Дру
гимречима,његоваистинскавредностилибезвредност,за
висиодњеговогпримањаилипротивљењаблагодатиБожи
јој,тј.далитоделоистинскиизражавањеговусветуБожију
веруилиневерје.
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Abstract

Inthispaper,theauthordiscussesbasicaspectsofOrthodoxfaithand
deedsofSt.Sava,theFirstArchbishopoftheSerbianOrthodoxChurch.
Thisarticleespeciallyemphasizesandanalyses the imperishableand
inseparable unity of the rightful faith and the rightful life in God,
accordingtotheteachingsofSt.Sava.Thisfundamentalrelationship
representsaconnectionandaninevitableunityoftheTrueandpious
devoted life, Orthodoxy and Orthopraxy. These terms in Orthodoxy
do not have moralisticpietistic connotation, but above all they are
theological expressions, dogmatic and ethical at the same time.The
SerbianArchbishophadbiblicallyandpatristiclytestifiedtothistruth
abouttheinterconnectionandmutualconditionalityoftherightfulfaith
and the rightful life (OrthodoxyandOrthopraxy)presenting itas the

foundationofourChristianbeingandexistence.
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Сажетак:Највећисрпскипросветитељимисионаркојијепоста
виочврстетемељехришћанскеверејеСветиСава.Цеосвојжи
вотбринуо се дамеђуСрбима заживи чиста хришћанска вера.
ОдмахпоповраткууСрбију,1208.године,набављаојекњиге,пи
саотипикеиНомоканондапросветиСрбе.Алидабимисионаре
њебилоуспешно,потрудиоседаСрпскаправославнацрквастек
неаутокефалност.СветиСавајесвојимпроповедимаисаммного
мисионарио.Међутим, примећујемо даСрби често наглашавају
својесветосавље,адазаправопревиђајухришћанскоутемељење
СветогСаве.Затобисеурадунарочитоистаклибиблијскимо
тивикојисуподстаклиСветогСавунамисионарење,штобисе
саветовалоисавременимпастиримаЦркве.

Кључнеречи:СветиСава,СветоПисмо,мисијаЦркве,проповед

Увод

Угодиникадаобележавамо800 годинаоддобијањаауто
кефалностиСрпскеправославнецркве,неопходноједаса
гледамопресуднизначајсвестранеличностиСветогСавеза
остварењевеликеидеје.СветиСавајезаистабиовизионар.
ЗнаоједајемладојкраљевиниСрбијинеопходнајакаЦрква
којаћебитиносилацпросвете,културеиморала.Каопрви
српскиархиепископ,СветиСавасепостараодаЦрквабу
дедоброорганизована,даимаснажнеманастирскецентре,
квалитетнебогослужбенекњигеипостојанетипикезама
настирскиживот.Градиојеипомагаобројнехрамове,ма
настиреиболнице.СаставиојеНомоканонкојијебиопрви
уставкраљевинеСрбије.Алинајзначајнијејештосескром
ним,молитвеним,честитимживотомСветиСавапосветиои
тимедаопримеркакотребаићиХристовимпутем.

САВА МИЛИН
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Добијањеаутокефалности
Српскеправославнецркве

СветиСава је најзаслужнија личностшто је 1219. године
уНикејиСрпска православна црква постала аутокефална.
На препоруку цара Теодора I Ласкариса, цариградски па
тријархМанојлоIСарантен,осимштоједаоаутокефалност
Српскојправославнојцркви,хиротонисаојеСветогСавуза
првогархиепископасрпског.Ипак,историчаринисусагла
сниокомотивазадобијањесамосталности.Једнисматрају
дајетобилазаветнамисаоСветогСаве;другинаглашава
јудајепостојањесамосталнедржаведалозаконскуоснову
даседобијесамосталностСрпскеправославнецркве;трећи
сматрајудајеискоришћенаприликакојајенасталасукобом
НикејскогцарстваиЕпирскедеспотовине,каоисукобомца
риградскогпатријархаиохридскогархиепископаДимитри
јаХоматијана; неки сматрају да јемотив за самосталност
опасностодбогумилскејересииримокатоличкепропаган
де;некинаглашавајустраходцепањаЦрквеиверскихрато
ва;некиистичустраходјелинизирањасрпскогнарода;по
јединиисторичаринаглашавајудајеЦариградскипатријарх
имаомотивдадоделиаутокефалностСрпскојправославној
црквикакобипрошириосвојујурисдикцијуипојачаокул
турниутицајиугледНикејскогцарства.1Алиуовомраду
нећемо потенцирати историјску перспективу нити ћемо
анализиратисвеимпликацијетогдогађаја,већћемопажњу
усмеритинадуховнизначајдобијањааутокефалности.

Српскинародбиоједуховнодубокоподељениразједињен
увременупредобијањааутокефалностиСрпскеправослав
не цркве. „Сплитској архиепископији, одувек потчињеној
Римској цркви, припадала је Стонска епископија. Драчкој
митрополији,која јепотпадалаподвластЦариградскепа
тријаршије,билесуподложнеприморскеепископијеДукље
исевернеАлбаније,доксевластБугарскецрквепротезала
у IX иX веку на подручје београдске, браничевске и ни
шке епархије”.2 Тек је стварање независне српске државе
у време Стефана Немање омогућило да се обједине срп
скеземље,изузевБосне,атојебилаосноваизадругачију
црквенуструктуру.3

1 Гардашевић, Б. Каноничност стицања аутокефалности Српске цркве
1219.године,у:СветиСава–Споменицаповодомосамстогодишњице
рођења1175–1975,посебанотисак,(1977),Београд,стр.34.

2 Калић,Ј.Црквенеприликеусрпскимземљамадостварањаархиеписко
пије1219.године,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање,
уредникЂурић,В.(1979),Београд,стр.30.

3 Исто,стр.50.
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Охридскаархиепископија,којује1019.створиоВасилијеII
БугароубицасажељомдаумањимоћЦариградскогпатри
јарха,каоидајелинизирасловенскинарод,одсамогпочет
капасведокрајасвогапостојањабилајегрчка;архиеписко
пииогромнавећинаепископабилисуГрци,службенијезик
биојегрчкиипостојалајенетрпељивостпремасловенском
клиру.4

ДабисеунапредиламисијаЦркве,дабисесузбилабогу
милскајерес,дабисеодупрлиримокатоличкојпропаганди,
неопходнојебилоизабратидомаће,словенскосвештенство.
ДобијањемаутокефалностииизборомСветогСавезаархи
епископа,постављенисучврститемељиСрпскеправослав
нецркве.СветиСава јепоповраткуизНикеје отишаона
СветуГоруодаклејеповеозаСрбијупробранемонахе.Знао
јеСветиСаваречиГосподаИсусаХристакојиговори:„Же
тве јемного, а посленикамало; зато семолите господару
жетведаизведепосленикенажетвусвоју”.(Лк10,2)Иако
непостојепрецизниисторијскиподаци,сматраседа језа
успешанрадархиепископијеСветиСаваосноваоседамно
вихепископијаидасуусаставуСрпскецркве1220.године
биле,поредАрхиепископије,саседиштемуцрквиСв.Спа
сауЖичи,епископије:Зетска,Рашка,Хвостанска,Хумска,
Топличка,Будимаљска,Дабарска,Моравичка,Призренскаи
Липљанска.5

МисијаСветогСаве

КаоштосусветабраћаЋирилоиМетодијесвојумисијуме
ђуСловенимапочелипреводомСветогПисмаидругихбо
гослужбенихкњигаиСветиСавајезнаодајезаразвојхри
шћанстванеопходнавеликалитерарнаподршка.СветиСава
језаистазавештаообиманкњижевниопус,штојенарочито
задивљујућеакоимамоувидудасенијесамотимебавио.
Научници су комплетну књижевну делатностСветога Са
ве поделили у чак шест различитих категорија: монашка
књижевност,биографије,црквенапоезија,повеље,писмаи
преводе.6„СветиСавајесвојусписатељскуделатностусме
рио намонаштво које је хтео да организује, углавном, по
узорунавизантијскоправославномонаштво,алиинасамо
својственначинпремапотребамасвогаотачаства,српског

4 Гардашевић,Б.нав.дело,стр.4849.
5 Јанковић,М.ЕпископијеСрпскецркве1220.године,у:СаваНемањић
–СветиСава,историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,
стр.82.

6 Тахиаос,А.Е.УлогаСветогаСавеуоквирукњижевнеделатности,у:
СаваНемањић–СветиСава,историјаипредање,уредникЂурић,В.
(1979),Београд,стр.89.
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народа”.7Затоипримећујемодасуњегованајзначајнијаде
ла:Карејскитипик,Хиландарскитипик,Студеничкитипик
саописомживотаСветогСимеонакогаСветиСаваприказу
јекаоправиузормонасима.

Међутим, најпознатије књижевно дело је Номоканон или
КрмчијаСветогСаве.МладојкраљевиниСрбијепонудиоје
правникодекскојијеодговараоспецифичномположајусрп
ске државе. „Такав канонски, односно црквенограђански
зборникмогао је дабуденаправљен само запотребе кон
ституисања једне нове автокефалне цркве и нове, незави
снедржаве”.8КрмчијомСветогСавеутемељеноведржаве
уграђенојебогатонаслеђегрчкоримскогправаувизантиј
скојредакцији.9АколикијезначајКрмчијаималавидимои
потомештојебитноутицалаинаДушановзаконик,Жичку
повељу,каоинаповељекнезаЛазара.10

Заиста,дабисмомоглиобјективнодасагледамоианализи
рамокњижевноделоСветогСавенесмемодапревидимо
његововисокообразовањедок јебио синвеликогжупана
СтефанаНемање,затимјеуследиотрудољубивирадкадаје
биосветогорскимонах,дабинасталаделапунапастирске
бригесаместапрвогсрпскогархиепископа.Анализирајући
самоправнесписеуочаваседајеСветиСавапоседоваоиз
узетнеорганизаторскеспособности,интелектуалникапаци
тетдаподражавазаконодавнидухгрчкихузора,аузтоније
сузбијаосвојукреативност.11

ЗауспешнумисијуЦрквенеопходнисуманастириидру
гебогомоље.ИнапољуктиторскеделатностиСветиСава
севеомаистакао.УманастируВатопедујејошпредоласка
свогаоцанаСветуГоруизградиотрипараклиса.„Први,по
свећенРођењуБогородице,даоједасеподигнеизаглавне
манастирскецрквеиснабдеогасвимпотребнимстварима.
УблизинињегајесазидаопараклисСв.ЈованаЗлатоустог;
трећи Преображења Спасова подигао је у великом пиргу.
Поредтога,поручиоједасеманастирскасаборнацрквапо
кријеоловнимплочаманаместодотадашњих,азатимјује

7 Димитријевић,Д.Светосавскодоживљавањехришћанстваснарочитим
обзиромнамонаштво,у:СаваНемањић–СветиСава,историјаипре
дање,посебанотисак(1977),Београд,стр.214.

8 Богдановић,Д.КрмчијаСветогаСаве,у:СаваНемањић–СветиСава,
историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,стр.97.

9 Исто.
10Исто,стр.98.
11Мошин,В.ПравнисписиСветогаСаве,у:СаваНемањић–СветиСава,
историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,стр.126.
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снабдеоонимштојебилопотребно”.12ЗатимјеСветиСа
ва,заједносасвојимоцем,богатодариваоманастиреИви
рон,ВеликуЛавруицрквеуКареји,такодасуонипостали
другиктиторисасвимпочаснимправимакојаследују–а
најважнијејеправоуписивањеупомјаникнаместуктито
ра.13ЗналисуСветиСаваиСветиСимеондабизаСрбенај
бољебилоданаСветојГориимајусрпскиманастир.Али
заобновуруинираногманастираХиландараипосвећивање
српскиммонасиматражиласесагласностнесамосветогор
скогпротата,негоивизантијскогцара.14Поштосудобили
сагласност и приложили изобилну материјалну подршку,
СветиСаваиСветиСимеоннесамодасудобилиправода
обновеманастирХиландарзапотребесрпскихмонаха,већ
суузтитулуктиторадобилиправодаманастирбудесамо
сталан,својевластанинезависанодигуманаманастираВа
топеда,чакисветогорскогпрота.15Иакојезначајноувећао
обимХиландара,СветиСава није ту зауставио ктиторску
делатност, већ јераскошнимприлозимапостаоктиторке
лијеуКарејиијоштрисветогорскаманастиракојисубили
опустошениодразбојника:Каракале,КсиропотамаиФило
теја.16ПоштојеСветиСаваоддетињствамногопутовао,где
годјепостојалапотреба,широкогрудојепомагаоприлогом.
Задужбинарствосенијеограничилосамонаманастирена
СветојГори.УЦариградујеучиниовеликиприлогманасти
руБогородицеЕвергетиде,ауСолунујеподигаоманастир
Филокала.17УСветојЗемљипомогаојелавруСветогСаве
Освећеног,црквуСветогЂорђауАкри,ивирскомманасти
руублизиниСиона,каоибројнимцрквамауЈерусалиму,а
набрдуСионууЈерусалимуподигаојесвојманастир.18

АлизаразвојСрпскеархиепископије,поредманастираХи
ландара,најзначајнесузадужбинекојејеСветиСаваподи
гао уСрбији.ПослеСтефанаНемање, као главног ктито
ра, поредВукана иСтефана, ктитором се сматра иСвети
Сава,подчијим јеруководствомживописанаБогородичи
на црква у Студеници, а уз то су подигнуте испоснице.19
„После завршавањаманастираСтуденице,најзначајније је

12Живојиновић,М.КтиторскаделатностСветогаСаве,у:СаваНемањић
–СветиСава,историјаипредање,уредникЂурић,В.(1979),Београд,
стр.15.

13Исто,стр.16.
14Исто.
15Исто,стр.1718.
16Исто,стр.19.
17Исто,стр.20.
18Исто,стр.2223.
19Исто,стр.21.
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билоподизањедомаСпасовог,званогЖича,првогседишта
архиепископије,начијојјеизградњиСаварадиозаједноса
својимбратомвеликимжупаномСтефаном”.20Јошнеколи
команастира и цркава повезано је саСветимСавом иако
оннијебиоизричитиктитор,атосуманастирГрачаница,
БогородичинацрквауПризрену,црквасветихАпостолау
Пећи,каоиманастирМилешева,који„саЖичомипећким
Апостолима, припадацелиникојој јеСветиСавадао свој
печат”.21

Заиста,оволикоградитељствоизадужбинарствосведочида
јеСветиСава умногоме превазишао оквире једног пасти
раЦркве,простогсветогорскогмонаха,чакипрвогсрпског
архиепископа,будућидајепрвенственизадатакбригазабо
гослужењеимолитвениживотпастве.АСветиСавајезна
чајандеосвојеличностиусмериоинакњижевностиназа
дужбинарствопоредпосвећеноградауизборусвештенства,
организовањуепархијаибригезадуховниживот.

БиблијскоутемељењемисијеСветогСаве

НемасумњедајеСветиСавабиоједнагенијална,свестрана
личност. Био је изузетан дипломата, писац, задужбинар и
духовник.Образовањекојејепоседоваопомоглоједаизне
дриизванреднакњижевнадела.Веомаскроман,вођенпа
стирскомбригомипунљубави,настојаоједазаживиуср
цимаСрбачистахришћанскавера.Засвојуделатностпри
грлиојенајвећихришћанскиузор–ГосподаИсусаХриста.
ЗатобисмоизложиликоликојесавживотирадСветогСаве
биоиспуњенбиблијскиммотивима.

Описан је занимљив догађај из младости Господа Исуса
ХристаујеванђељуодСветогапостолаијеванђелистеЛуке.
КадајеСпаситељимаодванаестгодина,мимознањароди
теља,триданајепровеоухрамууЈерусалимуслушајућии
питајућиучитеље.Напрекорродитељаштосеизгубиоишто
ихјезабринуо,Спаситељодговара:„Заштостеметражили?
ЗарнезнатедаменитребауономебитиштојеОцамојега”?
(Лк2,49)НаравнодајеблагавестСпаситељаиспасењељу
дибилопречеГосподуиодсвојихродитеља,штовидимоиз
речи:„КоизвршујевољуОцамојегакојијенанебесима,тај
јебратмојисестраимати”.(Мт12,50)Ализадивљујешто
јеупотразизадуховнимблагомимладиРастконапустио
родитеље,браћу,двор,земљуисвештојеимаоиотишаоу
скромниманастир.Знаоједанапутубоговиђењанесмеда
газаустављабригазаовоземаљскадобра.Послушаојеречи

20Исто.
21Исто,стр.22.



68

САВА МИЛИН

Спаситеља:„Свакиодваскојисенеодречесвегаштоима,
неможебитимојученик”.(Лк14,33)Нијелакоодупретисе
утицајуродитеља,растужитиихдругачијимизборомнего
штосуониочекивали, тешко јенеугледатисенастарију
браћу,алијеСветиСавазнаоречиСпаситеља:„Којиљуби
оцаилиматервећманегомене,нијеменедостојан;икоји
љуби синаиликћер већманегомене, нијеменедостојан.
Икојинеузмекрстасвојегаинепођезамном,нијемене
достојан”.(Мт10,3738)Алидабисепошлоовимуским
путемпунимодрицања,ГосподИсусХристос јеохрабрио
подвижнике речима:„Заиста вам кажем: нема никога који
јеоставиокућу,илиродитеље,илибраћу,илисестре,или
жену,илидјецурадиЦарстваБожијега,којинећепримити
многострукоуововријеме,иудолазећемвијекуживотвјеч
ни”.(Лк18,2930)

УочавамојошсличностикојесумотивисалеСветогСавуда
следипримерГосподаИсусаХриста.Ђаво,поштојепока
заосвуславуцарстваовогасвета,кушаојеГосподаИсуса
Христарекавши:„Тебићудатисвувластовуиславуњихо
ву,јерјеменипредана,икомехоћудајемје.Ти,дакле,акосе
поклонишпредамном,бићесветвоје”.(Лк4,67)Наравно,
Спаситељ је у својој скромности сваблага одбио.Тајпут
следииСветиСава,јерсвакакојеоставиодвор,презреоје
власт,потенцијалнустранупринцезу,чакибрачниживотда
бибољесагледаоблагувестоЦарствунебеском.Нањему
сеиспуњавајуречиГосподње:„Аимаушкопљеникакојису
самисебеушкопилиЦарстварадинебескога”.(Мт19,12)

КаомладмонахнаСветојГори,СветиСавајепожртвовано
носиохранусвимискуснијиммонасимаотшелницимаиако
сусеонискривалиодљудиугустимшумамаипострмим
падинама.22Умонашкомсмирењуникадасенијепозиваона
својеузвишенопорекло,негосеводиоупутствимаСпаси
теља:„Којихоћедабудемеђувамавелики,некавамслужи;
икојихоћепрвимеђувамадабуде,некабудесвимаслуга”.
(Мк10,4344)И сам се строго подвизавао знајући да „Не
живичовјексамоохљебу,негоосвакојријечиБожијој”.(Лк
4,4)Аколикоједуховниподвиг,љубависагледавањевоље
БожијенасушнапотребавидимоизречиСпаситеља:„Јело
јемоједавршимвољуОногакојимејепослао,иизвршим
његово дјело”. (Јн 4,34)У таквом духовном расположењу
СветиСаванесамоштојеимаосигурностда јенаправио
мудриизбор отишавшиуманастир, већ је на томогао да
мотивише и свога оца великог жупана Стефана Немању

22Велимировић, Н. (2016)Живот Светог Саве, Манастир Подмаине,
стр.32.
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позивајућиганаузвишендуховниживотуместостресног
животавладара,знајућиречиГосподње:„Небринитеседу
шомсвојом,штаћетејести,илиштаћетепити;низатијело
својеуштаћетесеобући.Нијелидушапретежнијаодхра
не,итијелоододијела”?(Мт6,25)

Охрабриојеоцасвогадачиништојеисамчинио,дасвебо
гатствосвојемудроинвестира,неградећисебипалате,већ
даподижеманастирезаспасдушесвоје,анадобросвегана
родасрпског.ИзаистасвезадужбинарствоСветогСимеона
иСветогаСаветемељисенаречимаГосподаИсусаХриста:
„Несабирајтесебиблаганаземљи,гдјемољацирђаква
ри,игдјелупежипоткопавајуикраду;негосабирајтесеби
благананебу,гдјенимољацнирђанеквари,игдјелупежи
непоткопавајуинекраду”(Мт6,1920).СличансаветСпа
ситељазабележиојеиСветиапостолијеванђелистаЈован:
„Трудитесенезајелокојепролази,негозајелокојеостаје
заживотвјечни”.(Јн6,27)

И заиста, за свадобраичеститеподвиге, великогжупана
СтефанаНемањуБогјепрославио,пагамисадапознајемо
каоСветогСимеонаМироточивог.Међутим,послењегове
смрти,настаојевишегодишњисукобуСрбијиизмеђунај
старијегњеговогсинаВуканаисредњегсинаСтефана.„Ове
четиригодинеисцрпелесуиуназадилеСрбију,упропасти
леекономију,смањилестановништво,ослабилеснагу,апо
ља остала необрађена. Због нереда, несигурности, глади,
великибројСрбасеодселиоустранеземље”.23

Поштојеотаџбинабилаутаквојситуацији,СветиСавана
пуштаСветуГоруиуспеваданадмоштимаСветогСимеона
Мироточивогизмирибраћу.Иакојеволеоподвижничкижи
вотинијежелеодасебавистваримаовогасвета,овимпо
ступкомјеСветиСаваиспуниоречиГосподаИсусаХриста
којијеуБесединагориказао:„Блаженимиротворци,јерће
сесиновиБожијиназвати”.(Мт5,9)

Примећујемо да је пастирски рад Светога Саве са места
првог српског архиепископа био не само пожртвован, већ
искренобрижанипунљубави.Изузетно се стараода чи
стахришћанскаверабудедоброприхваћенамеђуСрбима.
Његованајчувенијабеседауправои јестеБеседаоправој
верикојујеизнеоуманастируЖичи1221.годиненацркве
нонародномсабору.Саколиконежностиипастирскебриге
саветује,видимоизсамогуводаубеседу:„Браћоидругови
иоциичедабогозвана,приклонитебогољубивасрцаваша
послушањубожаственихзаповести,иовесветеречикојеви

23Исто,стр64.
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чујете,положите,дакле,браћоусрцавашаинасавестиду
шаинаумнеочи,иразумите”.24ЗаистајеСветиСавемного
ревноваодаСрбипригрлеправу веруиблагу вестимају
ћиувиду заповестГосподаИсусаХриста: „Идите, дакле,
инаучитесвенародекрстећиихуимеОцаиСинаиСве
тогаДуха, учећиихда држе свешто самвам заповједио;
и,ево,јасамсвамаусведанедосвршеткавијека.Амин”.
(Мт28,1920)СличнузаповестимамозабележенуиодСве
тогапостолаијеванђелистеМарка:„Идитепосвемусвије
туипроповиједајтејеванђељесвакомстворењу”.(Мк16,15)
ИзпроповедиСветогСавекојесунамсачуванекодњего
вогбиографаДоментијана,25видимосаколикојепастирске
бригенастојаодапоучисвештенствокакобисеистинехри
шћанстваприхватиле ународу.НаСветогСаву се односе
речиСпаситеља:„Пастирдобриживотсвојполажезаовце”.
(Јн10,11)

Апретпостављајућиматеријалнабогатстваблагунебеско
ме, поштујући Христове заповести, Свети Сава је следио
путСпаситељаисамимтимпостаопримерскромности,мо
литвености,подвигаипожртвовања.Такочврстохришћан
скиутемељеналичност,у светупуномратова,похоте,не
здравихамбиција,каозвездаводиљапоказујесвимаправи
пут,јернамјезадатакпоставиоСпаситељрекавши:„Такода
сесвијетлисвјетлоствашапредљудима,давидевашадобра
дјела,ипрославеОцавашегакојијенанебесима”.(Мт5,16)
СнажнаморалналичностСветогСавепленилајеиосвајала
људесвојомдобротоминатајначинсусеиспунилеречи
ГосподаИсусаХриста:„Хајдетезамномиучинићуваслов
цимаљуди”.(Мт4,19)

Закључак

Удобакадаседревнехришћанскевредностиинајвећесрп
скеличности,процењујуиоспоравају,неопходно јеисти
нерадиобјективноинаучноанализиратињиховдопринос
српској духовности, књижевности и култури. На празник
СветогСавесваседијаспораокупљаокосвојихбогомољаи
сведочесвојесрпствонегујућикултличностиСветогСаве.
Понекадсестичеутисакдатоликонаглашавајусветосавље,
дапревиђајудајеСветиСаваимаојошвећиузорулично
стиГосподаИсусаХристаидајеимаоутемељењенаСве
томеПисму.АзнаморечикојејезабележиоСветиапостол

24Доментијан,(1938)ЖивотиСветогаСавеиСветогаСимеона,Београд,
стр.127.

25СачуванонамјесамоседамбеседаСветогСаве,авишеоњимавидети
у:Доментијан,нав.дело,стр:9799;124125;127134;141143;143145;
166168;170176.
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ијеванђелистаМатеј:„Немаученикаизнадучитељасвоје
ганислугеизнадгосподарасвојега”.(Мт10,24)ИуСрби
ји,поготовоприликомнекихјубилеја,постојитежњадасе
објективносагледавеличинаСветогСаве.Међутим,науч
ницииписцинемогуупотпуностидасагледајусвеаспекте
његовограда.УобичајеноједасеСветиСавапрепознајеи
славикаопрвисрпскипросветитељ,штојесвакакобио,ида
сенаглашавањеговпросветнизначај.

Многинаглашавајуњеговедипломатскеспособностипочев
шиодутицајанасвогаоца,великогжупанаНемањудаму
сепридружиускромности.Мудројеповућисесапрестола
иотићиуманастиродаклебисепратиораднаследника.Ве
ликижупанНемања,садамонахСимеон,уступиојепресто
другомесину–Стефануимоглоједабудесуревњивостиод
стране старијег синаВукана.АлиВуканније смеоништа
дапредузима јер је знаода јењеговотац–неоспорнаве
личина–могаодасеврати.Акадасесукобдогодио,Свети
Савајепосредоваоизмирењубраћедоневшиочевемошти
уСрбију.Помагао јекраљуСтефануудипломатији, јер је
тобиловремевеликихратова.Врхунацдипломатијејебило
добијањеаутокефалностиСрпскецрквеикрунисањекраља
СтефанапослечегајеСрбијапосталамеђународноправно
признатанезависна земља.Неоспоран је значајманастира
Хиландара,СтуденицеиЖичезасрпскидуховни,културни
ипросветниживот,штосусвезадужбинеСветогаСаве.Из
ванреднајеибогатакњижевнаделатностСветогСаве.

Међутим,добропримећујевладикаАтанасиједасусесви
аспектистваралачкеличностиСветогСаветемељноанали
зирали,адасенајмањеанализиралобогословљеСветогСа
веидуховниутицајкојијеоставио,штојеувеликојмери
критиканарачунтеолога.26Ализаистајенајтежеупустити
сеудуховнуанализуСветогаСавејертозахтева„нарочи
тодуховнорасположење,побожностистрахопоштовање...
грозничавиисветиужаспреднечимдивним,алистрашним
и тајанственим”.27 Сам Свети Сава је ишао трновитим и
ускимпутемкојиводиуЦарствонебеско,аакожелимода
схватимоњеговепориветоможемосамопутем„смирено
стиипонижења,потпуногсамозабораваисамоодрицања”.28
ПримећујемодубокутелогијууБеседиоправој верикоја
има задатак да изложи велможама, свештенству и народу
истинехришћанства. „СвахришћанскавераЦрквепочива

26Јевтић,А.(2004)БогословљеСветогСаве,ВрњциТребиње,стр.12.
27Марковић,М.(1985)СветиСавасветитељипросветитељ,Бирмин

гам,стр.9.
28Исто.
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на богооткривеним истинама о Светој Тројици и о ова
плоћењуЈедногаодТројице,СинаБожијег,Којијепостао
човек.Догмат оСветој Тројици, то јест Теологија, и дог
матоОваплоћењу,тојестИкономија,сачињавајусуштину
Православља,свеукупнисадржајПравославневере,Цркве,
Крштења,Литургије,ВасељенскихСабора,Символа,знака
Крста,епископскогисповедањаитд.,јерсеутадваоснов
насвеобухватнадогматасадржесвиосталисветидогмати,
сватајнаБогаЖивогиИстинитогиЊеговогделастварања
испасењасветаичовекауХристу”.29Асвакакојенајузви
шенијидеоБеседеоправојверикадаСветиСаваанализира
христологију.Такодубокаинаглашенахристоцентричност
уделимаСветогСаве,свакакогапостављаурангнајбољих
теолога.30

УправотоијестенајзначајнијезанастеологештојеСвети
Савапрвисрпскиархиепискописветитељ!Несамоштоје
издејствоваосамосталнусрпскуцрквубринућисезадухов
ностсвоганародаиштојепоставиосвештенствокојећена
матерњемјезикупроизноситимолитвеБогу,већјеиуказао
напуткојимтребаићи.ИакојебиосинвеликогжупанаСте
фанаНемање,асамимтимкандидатдасеоженистраном
принцезомутежњидасебракомутврдипријатељствосу
седнихнародаидавлададеломземље,СветиСаваодлазиу
манастир,штојезамногечуданизбор,алиизборкојиоста
вљамоћанутисак.Уместоживотанадвору,уместославе,
богатстваивластиСветиСавабираскромност,подвиг,пост,
бдење,молитву,пожртвовање.СветиСавајепослушаоречи
ГосподаИсусаХриста:„Идипродајсвештоимашиподај
сиромасима;иимаћешблагонанебу;идођи,узмикрстсвој
ихајде замном”. (Мк10,21)АверујемоСпаситељудаће
СветомеСавизаслуженоместоприпремитипремањеговим
речима:„Акоизвршиинаучи,тајћесевеликиназватиу
Царствунебескоме”(Мт5,19)

Уданашњевремекаданашнароддеценијаматражикоби
могаодабудеправивођаСрба,потребноједасагледамоко
сунамузори.Многевођедолазесатежњомданаправејаку,
модерну,економскиснажну,дипломатскинезависнуСрбију,
штосудобриидеали.Алитребабитисвестандајеуправо
таквуСрбијусаградиоСветиСаваузвеликупомоћБожију
комесесвегавекамолио.СветиСавајеистовременоисве
тлиузорсавременимпастиримаЦрквебудућидајесанај
вишегместа,каоАрхиепископсрпски,могаодакажеречи
попутСветогапостолаПавла:„Свимасамбиосве,дакако

29Јевтић,А.нав.дело,стр.101102.
30Димитријевић,Д.нав.дело,стр.215.
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годнекеспасем”.(1.Кор9,22)Таквускромност,марљивост,
трудољубивост,смиреност,молитвеностпотребноједасле
деисавременипастириЦрквекакобипривелисвојупаству
уЦарствонебеско раме уз раме са бројним светитељима,
многимипремногиммученицимакојиовденаземљистра
шнопострадаше,аликојисесадаизаувекрадујуупредив
нимдворовимаЦарстванебескогзаједносанашимвеликим
СветимСавом.
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Abstract

The greatest Serbian enlightener andmissionary,who had laid solid
foundationsofChristianfaithinSerbia,wasSaintSava.Hedevotedhis
wholelifetoensurethattheSerbstrulyembracedpureChristianfaith.
ImmediatelyafterreturningtoSerbia,in1208,heprocuredbooksand
wrotetypikonsandtheNomocanontoenlightentheSerbs.However,in
orderforhismissionaryworktobesuccessful,healsoinvestedgreat
effortsinprovidingautocephalyfortheSerbianOrthodoxChurch.In
hissermons,SaintSavaoftenpreachedhismissionaryideas.Whatwe
perceive,however,isthattheSerbstendtoemphasizethattheycherish
the tradition and the spirit ofSaintSava, but that, at the same time,
theydisregardhistrueChristianinspirations.Thus,thispaperintends
tolayemphasisontheBiblicalmotifswhichencouragedSaintSavato
pursuemissionarywork.ThecurrentshepherdsoftheChurchshould

beadvisedtodothesame.

Keywords:SaintSava,HolyScripture,Churchmission,sermo
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1219.ГОДИНЕ
Сажетак: У раду се анализом извора и релевантне литературе
настоји реконструисати обимна ктиторска делатност великог
жупанаСтефанаНемање,дабисезатимдовелаувезусадобија
њемсрпскеАутокефалијеодстранеСветогаСаве.Показујеседа
јеСтефанНемањасвојомобимномзадужбинарскомделатношћу,
алиидругимактивностимауобластиверскеполитике,припре
миотерен заформирање српскеАутокефалнеЦркве.До сада у
науциниједовољнонаглашенапресуднаважностНемањинекти
торскеделатностикаокаменатемељцасрпскеЦрквеусредњем
веку.

Кључне речи: Стефан Немања, ктиторска делатност,
задужбине,српскаЦрква,аутокефалија

Речктиторјегрчкогпореклаињеноправозначењејестедо
бити,стећи.Уовомслучајусемислинадуховнукорист.1На

1 Овај текст представља делимично унапређени одељак завршног рада
аутора:Павловић,М.(2013)СтефанНемањаиЦрква,стр.1833,од
брањеногнаФилозофскомфакултетууНишу,подменторствомпроф.
дрЂорђаЂекића.
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стицањедуховнихдобараназемљииназадобијањевечног
животапослесмрти.Ктиторјемогаобитиоснивачманасти
ра,цркве,његовнаследникилионајнакогасупренетата
права,каоилицекојејеобнављаломанастир,даривалога
уступајућимуодређенаимања,поседеиповластице.2

Ктиторскаделатност,3неподразумевасамоподизањецрка
ваиманастира,већислањедароваистима,помагањецркве
нихинституцијаибратстава.Алисвакакојенајкрупнијиоб
ликктиторскеделатностиизградњацрквенихграђевина,ко
јајеувекскупаизахтевна.Утомпогледу,Немањинаепоха
представљасвојеврснупрекретницуусрпскојисторији.Он
јепрвивеликиградитељцркаваиманастирамеђусрпским
владарима,иједаноднајвећихктиторанемањићкединасти
је.ДоксеодвременакраљаМилутинакаооснивачимана
стираицркавајављајуивластелинисасвојимпородицама.4
Такође,задужбинарствојенаставилодаживикаотрадиција
српскихвластелинаиувременутурскогропстваизначајно
допринелоочувањусрпскенационалнеидржавотворнесве
стииконтинуитетуправославнедуховностимеђуСрбима.

НовинауктиторскојделатностисрпскихвладаракојуНе
мањауводијеобимноподизањезадужбина,праћеноизда
шнимдаривањемтуђихбогомоља.Немањајепоставиоје
данобразацкојисутежилидаиспратесвињеговинаслед
ници на престолу.5 Једна од најтипичнијих одлика читаве
немањићкеепохејестеуправообимнактиторскаделатност,
захваљујућипримерукојијеНемањадао.

Мотивизаподизањецркаваиманастира

Мотиви за подизање богомоља нису недостајали Стефа
ну Немањи и његовим наследницима на трону српских
владара.

2 Завишеинформацијаосредњовековномзначењуречи„ктитор”видети:
Шуица,М.Ктитор,у:Лексиконсрпскогсредњегвека (1999),Београд:
Knoweldge,стр.336339.Нарочитовидетистудију:Троицки,С.(1935)
Ктиторско право у Византији и немањићкој Србији, Београд: Глас
СКА.

3 Kтиторска делатност Стефана Немање одавно је предмет истражива
ња.ЗапрегледлитературеоНемањинојктиторскојделатностивидети:
Калић,Ј.(2000)СтефанНемањаумодернојисториографији,у:Стефан
Немања–СветиСимеонМироточиви.Историјаипредање,Београд:
САНУ,стр.14.

4 Шуица,М.нав.дело,стр.337.
5 КтиторимеђусрпскимвладаримапостојеипреНемање,једанобразац

накојисеонвероватноугледаопоставиојејошсветикнезЈованВлади
мир,видети:Ђекић,Ђ.(2018)СветиЈованВладимир–историјаикулт,
Лепосавић:Институтзасрпскукултуру,стр.47.
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Најважнијимотивбилајесвакакопобожностиљубавпрема
Богу, алии толикоподстицајни страх одСтрашногСуда.6
УправозаСтефанаНемањусведочињеговсинСтефанкако
јеманастиреподизаодабисеБожјиугодницизаузелизање
гакодХриста,какокаже:Даменеосудинаданстрашнога
судаигрозногиспитивања,оногаданаичаса,негодами
будемилостив,тихиутешан....7

Поред тога било је и посебних разлога због којих су ма
настириподизани.АкојетребалоБогузахвалитизакакав
успех или излечење од тешке болести, или избављење од
неке напасти и невоље. Такође, то се чинило, ако је Богу
положензаветдаћемусетакоодужитизаодређенуЊегову
милост.ЗбогтогајеНемањаподигаоманастирСв.Ђорђау
Расу,чимсеизбавиотамницеукојојсезаветоваосвецуда
ћему„послужити”целогаживотаакогаослободиокова.8

Но,билојезаподизањеманастираидругихмотива.Један
одважнихполитичкихразлогабиојечвршћевезивањесво
јевладарскеличностизаЦркву,којајеусредњемвекубила
веомаважнаорганизацијаудржави,одкојејемогладаза
висиистабилностположајавладара.Властвладараусред
њовековнојСрбијијеограничавао„саборсрпскеземље”.У
саборсуониуводилиисвестарешиненовихманастиракоје
суподигли,итимпутемстаралиседауњемуповећајусвој
политичкиутицај.9

ЧврстиположајкојијединастијаНемањићаималауземљи
добримделомимала је да захвалии својим задужбинама.
НемањићкаСрбија једна јеодреткихдржавау средњове
ковнојЕвропиукојојјеауторитетдинастијебиотоликојак,
давластеланикаданијепомишљаланањеноуклањањеса
власти.Свезаверевластелепротиввладара,анијеихбило
мало,завршавалесуседовођењемнатронњеговог,најбли
жегсродника,братаилисина.Јошједановакавпримерне
постојинаБалканутогадоба,алиниучитавојЕвропи,иако
супроменевладараивладарскихкућаначелудржавабиле
уобичајенапојава.

Подизање цркава иманастирамного је доприносило чвр
шћем везивању народа за веру иЦркву.Каомладом хри
шћанском народу код кога се православље тек одомаћило

6 Марковић,В.(2002)Православномонаштвоиманастириусредњове
ковнојСрбији,ГорњиМилановац:Лио,стр.103105.

7 Првовенчани, С. (1988) Сабрани списи, Београд: Српска књижевна
задруга,стр.74.

8 Исто,стр.68.
9 Марковић,В.нав.дело,стр.107.
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СрбимајектиторскинапорСтефанаНемањемногопомогао
дасеприближеЦрквикаоинституцијиидапостануњенор
ганскидео.РазгранатамрежаНемањинихзадужбинабила
јечестопрвинепосредниконтактњеговихподаникасапре
звитерима,литургијом,црквенимживотомиучењем.Заду
жбинепосађенеширомсрпскеземљеомогућилесумногим
Србимадасепрвипутсусретнусацрквенимбогослужењем
иСветимТајнама.ТакојеНемањамногодопринеомисио
нарскојделатностиПравославнеЦрквемеђуСрбима.Текса
СветимСавомпроцеспокрштавањаСрбасматрасеконачно
завршеним.СтефанНемања јемногодопринеодатотако
буде.

Подизањецркаваиманастирабилајеиједнаоддужности
хришћанскихвладараусредњовековнојЕвропи.Ликидеал
ногвладараусредњемвекунијезависиосамоодуспешног
ратовањаиосвојенихградова,већиодњегове„благочасти
вости”и„христољубивости”,што,измеђуосталог,значии
одподигнутихманастираицркаваучињенихприлогаиза
вештањаиуопштектиторскихнапора.

Једанодспецијалнихузрокаподизањуманастирабиоједа
владариподижуманастиресебизагробнице.УВизантијије
почеводцаревападообичнихљудибиловеомаважнопита
његдећебитисахрањени.Свакосетрудиодасебиобезбеди
гробунекомпостојећемхраму,илиуколикоможедазбог
тога саградиманастирилицркву.Српски владариу сред
њемвекусупоправилуподизалигробнецркве,тј.храмове
укојимаћебитисахрањеникадаумру.ТунаменујеНемања
даоСтуденициижељамујебилаиспуњена.

Мотиваједаклезаподизањезадужбинабиловишенегодо
вољно.Немањићисусунатомпољубиливеомаревносни
ипожртвовани.Њиховиратови,победеиосвајања,култур
нии привредни домети, нису ни близу значаја који имају
њиховезадужбине,вечнопосађенемеђуСрбима.

Немањинозадужбинарствонаделу

СвојуктиторскуделатностНемањајезапочеојошупрвим
годинамасвојевладавине,кадајекаоудеоникнезуправљао
источнимобластимаСрбије.10Његовуобластсачињавалесу
жупеТоплица,Ибар,РасинаиРеке,односноподручјеПусте
Реке,11докјенавеликожупанскомпрестолубиоњеговнај

10ОСтефануНемањикаоудеономкнезу, видети:Благојевић,М. (1997)
Српскеудеонекнежевине,ЗРВИ36,Београд:Византолошкиинститут
САНУ,стр.4562.

11Исто, стр. 5860. Географски положај средњовековнихжупаТоплице,
ИбраиРасинеутврђенјенаосновуположајадолинаистоименихрека.
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старијибратТихомир.ЈабукураздораизмеђуСтефанаиње
говебраћепосадиојецарМанојлоКомнинприликомсусре
тасаНемањомуоколиниНиша,12кадајењемудоделиона
уживањежупуДубочицуи одликовао га титулом „царски
сан”,13стимдатајпоседнемогуданаследењеговабраћа.
ТимејеСтефанНемањапостаодвострукивазал,премабра
туТихомируипремавизантијскомцаруМанојлу.

УсплетуовихдогађајакојипогоршавајуНемањинодносса
старијомбраћомидоводедосукобакојисезавршиоНема
њинимосвајањемвластиуСрбији,онјесаградиосвојепрве
двезадужбине.14

Имаиндицијада га јенаподизањепрвих задужбинапод
стакао самцарМанојло IКомнин.С обзиромна то да се
изжитијастичеутисаккакојеНемањаготовотијумфално
кренуодаградицрквеуТоплици,тонијемоглобитибезса
гласностивизантијскогцара,штозначидајеважанпредмет
његових разговора саМанојлом I Комниномморала бити
градњапрвихНемањинихзадужбина.15Оватврдња јетим
прелогичнија,јерзнамодајектиторскаделатностуСрбији
последицаугледањанавизантијскутрадицију.16

ОдређивањеположајажупеРекабилојепредметмногобројнихистра
живања.Одговорнаовопитањекојисеможеприхватити,даоје:Бла
гојевић,М.(1996)ЖупаРекеиДендраЈованаКинама,ЗРВИ35,Бео
град:ВизантолошкиинститутСАНУ,стр.197212,сапрегледомстарије
литературеоовојтеми.

12Првовенчани,С.нав.дело,стр.65;Благојевић,М.иМедаковић,Д.(2000)
Историјасрпскедржавности,књигаI,НовиСад:САНУогранакуНо
вомСаду,Беседа,Друштвоисторичарајужнобачкогисремскогокруга,
стр.8788.

13Царскисантумаченјекаовизантијскадворскатитула:Калић,Ј.(1993)
СрбијаудобакнезаСтрацимира, у:БогородицаГрадачкауисторији
српскогнарода,Чачак:Народнимузеј,стр.52;Максимовић,Љ.(2000)
СрбијаиметодиуправљањаЦарствомуXIIвеку,у:СтефанНемања–
СветиСимеонМироточиви.Историјаипредање,Београд:САНУ,стр.
61.Задругачијемишљењевидети:Благојевић,М.иМедаковић,Д.нав.
дело,стр.87.Последњиотомерасправљарекапитулирајућиранијаста
новишта:Цветковић,М.(2011)СтефанНемањаиДубочица,у:Стефан
Немања и Топлица (тематски зборник), уредник Бојовић, Д. (2011),
Ниш:ЦентарзаЦрквенестудије,стр.4849.

14Исцрпнооовојтемивидети:Алексић,В.(2009)ПочетаквладавинеСте
фанаНемањеињеговоктиторствокаоразлогсукобасабраћом,Весник
војног музеја 36, Београд: Војни музеј југословенске народне армије,
стр.1117.

15Оваквомишљење заступа: Бојовић,Д. Рађање српске цркве уТопли
ци(хагиографскаихимнографскасведочанства),у:СтефанНемањаи
Топлица,уредникБојовић,Д.(2011)Ниш:ЦентарзаЦрквенестудије,
стр.30.

16Шуица,М.нав.дело,стр.337.
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По казивању Стефана Првовенчаног прву задужбину је
подигао одмах по састанку са царем Манојлом, био је
то женски манастир Богородице у Топлици, код данашње
Куршумлије.Доментијанпише:

Иживећинаистокуусвомеделу,почезидатиманастир
уимеПресветеБогородице...Иснадбегадобросваким
божаственимпотребамаисвештенимсасудиманапо
хвалуПресветеБогородице, и предаде га на покој и на
спасењецрнцима.17

УблизиниовогманастиразидаНемањајошједанманастир,
посвећенСв.Николи:

ИдоксејошнаИстокубавио(тј.докјејошувекбиоуде
оникнез,прим.М.П.)...почезидатидругиманастиру
име светогамеђу светима, великога архијерејаНиколе.
ИсиломБожјомиСветогаДуха,...бисазданацрква,и
предцрквомкулакојасеподизалаунебеснувисину,казује
Доментијан.18

СветиСавајединодаједругачијиредоследградњеовихсве
тиња:Сам саздаманастире: прво у Топлици светога оца
Николе,идругитамосветуБогородицууТоплици.19

ЦркваСветогНиколејесаграђенапоугледунасредњуцр
кву(посвећенаСв.Михаилу)манастираПантократорауЦа
риграду,којијеутовремеуживаовеликиугледкаонајвећа
цариградска задужбинаКомнина, алии каоместоу којем
су сахрањеничланови тединстије.20МарицаШупутдаље
истичедапостојечињеницекојеуказујунатодајеСтефан
Немањаовајхрамградиокаосвојугробнуцрквуидатоније
билањеговапрвобитнанамерасаСтуденицом.

Управојеизградњаовадваманастираузроксукобасабра
ћом.БраћасуНемањизамералаштобезњиховесагласно
стиприступаградњицркаваусвојојобласти.Верујемода

17Доментијан,ЖивотСветогаСавеиЖивотСветогаСимеона,прире
дилаРадмилаМаринковић(1988),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.241.

18Исто,стр.241242.Иначеваљапоменутида јекултсветогаНиколеу
средњовековнојСрбијибиовеомараширен,тедајевеликибројазаду
жбинабиопосвећенњему.СвиНемањићисуслалидаровецрквиСветог
НиколеуБарију,гдесечувајуњеговемошти.Аданасвидимоданајве
ћибројсрпскихдомаћинставакаосвојукрснуславупрослављауправо
овогсветитеља.

19Свети Сава,Сабрани списи, приредио Димитрије Богдановић (1986),
Београд:Српскакњижевназадруга,стр.98.

20Шупут,М.ЦариградскиизвориархитектурецрквеСв.НиколеуКуршу
млији,у:СтефанНемања–СветиСимеонМироточиви–историјаи
предање(2000),Београд:САНУ,стр.171179.
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туимаистине.АкосепођеодтогадаСтефанПрвовенчани
иДоментијантежиштесукобастављајунаграђењецрквесв.
Николе,21можемопретпоставитидаградњаСв.Богородице
није у великомжупануТихомируизазвала подозрење, јер
тонијебиоНемањинктиторскиподухватупуномсмислу
теречи, већ самообноваделимичнопорушене грађевине,
чиме Немања није исказивао тежњу за осамостаљењем.22
Алиподизањесв.Николеодтемеља,којејеподразумевало
иодобрењенадлежногнишкогепископа,даклеГркаизВи
зантије,ималојевећутежинуиширизначај.КаопрвиНе
мањинктиторскиподухватупуномзначењутеречицрква
Св.Николе,намењеназактиторовугробницу,биојеточин
достојансамосталногвладара.23

НасталисуунутрашњинемириукојимајеНемањанајпре
биозаробљенодстранебраћеизатворенунекојпећини.24
ТомприликомНемањасемолиоСв.Ђорђудагаизбавитам
нице,положившизаветдаћемуу томслучају „послужи
тичитавогживота”.25Убрзо је заистаослобођен.Успео је
дапобедиусукобуипостаневеликижупан,доксуњегови
противнициначелусањеговомбраћомуточиштеипомоћ
потражилиуВизантији.Одмахпоослобођењупочеоједа
зидахрампосвећенСветомЂорђу,захваљујућиСветомСа
висазнајемодајетоманастир:СветогГеоргијауРасу.26То
судаклеЂурђевиСтуповизавршени1171.године,насеве
розападуодНовогПазара.

Многодоцнијеподигао јеНемањанајчувенијусвојузаду
жбинуманастирСтуденицу,посвећенРођењуПресветеБо
городице.Храм јеизгледапочеодазидаиза1183.године,
алисузавршнирадовивероватнотрајалии1196/1197.го
дине,кадајезамонашениНемањаборавиоуовомманасти
ру.27Тојевелелепназадужбинаукојојјепримиомонашки
постриг1196.годинеипровеоуњојкаомонахгодинуипо
дана,преодласканаСветуГору.ПоштосеупокојиоуХи
ландаруњеговемироточивемоштиСветиСавајепренеоу
СрбијуисахраниоуСтуденицигдеиданаслежедапружају
утехувернимаичекајуваскрсењемртвих.

21Првовенчани,С.нав.дело,стр.67;Доментијан,нав.дело,стр.242.
22Шупут,М.нав.дело,стр.178.
23Исто,стр.179.
24Првовенчани,С.нав.дело,стр.67;Доментијан,нав.дело,стр.244.
25Првовенчани,С,нав.дело,стр.68;Доментијан,нав.дело,стр.245.
26СветиСава,нав.дело,стр.98.
27Живојиновић,М.(2000)СтефанНемањакаомонахСимеон,у:Стефан
Немања–СветиСимеонМироточиви–историјаипредање,Београд:
САНУ,стр.102.
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СтуденициједаоНемањаместопрвогсрпскогманастираи
тосуњеговинаследниципоштовали,такојеигуманСтуде
ницебиосталнопрвимеђуигуманимасрпскихманастира.28
Студеничкитипикбиојемоделзасвапотоњаманастирска
правила,јерсечестоуманастирскимповељамаодносире
гулишукаоуСтуденици.ТипикманастиранаписаојеСвети
Сава, који је и самовде старешиноваоизмеђу 1208–1215.
године.29

Студеница је и у архитектонском смислу врло значајна.
Сањом почињу велике задужбине немањићког периода и
самимтимчитавогсрпскогзадужбинарства.

НемањајеподигаоиманастирСветогНиколеуИбру.Ма
настир се јошпомиње уСтуденичком типику:његов игу
мантребалоједабудеприсутанприликомизбораигумана
Студенице.30

Саградио је Немања и манастир Св. Богородице на Би
стрици,деснојпритоциЛима.

НемањајеподигаоиженскиманастирСв.БогородицеуРа
су.Уовомманастирујемонашкипостригпримилањегова
супругаАнаиузелаимеАнастасија,послесабора1196.го
дине.ЊенесветеинетљенемоштиданаспочивајууСту
деници заједно са моштима Немањиним и њиховог сина
СтефанаПрвовенчаног.

Поред подизања манастира забележено је у изворима да
је Немања поједине манастире обнављао. У време док је
држаоНишиСкопљеиза1183.годинеапрепоразанаМо
рави1190.кадајеизгубиоовеобласти,онјеуНишусазидао
црквуСв.Пантелејмона,31ауСкопљуцрквуСв.Арханђела
Михаила,докјеманастируСв.ЂорђакодСкопљапотврдио
поседе.32

Немања је тaкође даривао многе светиње и материјално
их помагао. Богато је обдарио најпознатије хришћанске

28Марковић,В.нав.дело,стр.124.
29Доментијан,нав.дело,стр.123;Теодосије,Житија,приредиоДимитри

јеБогдановић(1988),Београд:Српскакњижевназадруга,стр.171.
30СветиСава,нав.дело,стр.92.
31Оскуднасазнањаоовојцрквикојајеиданасдрагасветињаправослав

нихНишлија сабрао је у својој студији:Кораћ,В. (2000)СветиПан
телејмон у Нишу, задужбина Стефана Немање, у: Стефан Немања
– Свети СимеонМироточиви. Историја и предање, Београд: САНУ,
стр.163169.

32Првовенчани,С. нав. дело, стр. 74;Калић, Ј. Борбе и тековине вели
когжупанаСтефанаНемање,у:Историјасрпскогнарода,првакњига,
ОднајстаријихвременадоМаричкебитке(1371),уредникЋирковић,С.
(2000),Београд:Српскакњижевназадруга,стр.259.
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храмове,напрвомместуцрквуСветогГробауЈерусалиму,
затимцрквуСветог ЈованаПретече такођеу Јерусалиму,
потомцрквуСветогТеодораублизиниВитлејема.Богате
даровеслаојеиманастируБогородицеЕвергетидскеуЦа
риграду и манастиру великог мученика ХристоваСветог
ДимитријауСолуну.33

ЗабележенојеикакојеНемањаслаодаровеиримокатолич
ким светињама.Цркви светих и свехвалних врховних апо
столаПетра иПавла у Риму, данашњемВатикану, као и
црквиСветогНиколаја,уданашњемБарију.34

ОвојезанимљивподатаккојисведочидаНемањикаоправо
славномвладаоцунијебилостранопомагањеримокатолич
кихсветиња.Међутим,кадавидимокоје јецрквепомагао
постајенамјаснодаразлозитаквогпоступканисурелигио
знеприроде.ЦркваСветихапостолаПетраиПавлауРиму
јекатедраримскогпапе,тесутидаровидолазилидиректно
њему,каоједномоднајмоћнијихдржавникатадашњеЕвро
песакојимјеНемањаитекакожелеодаодржавадобреод
носе.ЦркваСветогНиколеуБаријубила јеархиепископ
ско седиштекоме је билапотчињенаКоторска епископија
чија се јурисдикција налазила у Немањиној земљи, те је
вишенегојаснаполитичкаприродаовогктиторства.Нема
ња јесвакакобиозаинтересовандаодржавадобреодносе
са надбискупом Барија. Да је ова тврдња тачна потврђује
инепостојањеподатакадајеНемањадариваоилинабило
којиначинпомагаобилокојудругуримокатоличкусвети
њу.Такођеоннијеникадаподигаониједнуримокатоличку
богомољу,каоштојесаградионизпоменутихправославних
цркава.ПознатиичестоцитиранинатписнацрквиСв.Лу
кеуКоторуово,такође,потврђује,јернекажедајецркву
саградиоСтефанНемања,већсамодајеонаподигнута:sub
temporedominiNemanemagniiupanietfiliisuiVelcanniregi
Dioclie,Dalmatie,Tribunie,ToplizeetCosne.35

33Првовенчани,С.нав.дело,стр.74;Теодосије(1988),нав.дело,стр.139:
Идођеусвојзванимуманастир,удомпречистеБогоматереЕвергети
де,тојестДобротворке,јерјеитусаоцембионазванкаоктитор.Јер
одпочеткамногозлатададошезаподизањетогаманастира,икупише
многеметохеинасеља,идозидашеобновекојесутребали,иовисуих
збогтогасматраликаосвојектиторе,исапрвимктиторимабилису
написанидасепомињу.ИопеттадаСветииммногозлатосасобом
бешедонео.

34Првовенчани,С.нав.дело,стр.74.
35Томовић,Г.(1997)НатписнацрквиСв.ЛукеуКоторуиз1195.године,у:
ЦркваСв.Лукекрозвјекове,Котор:Српскаправославнацрквенаопшти
на,2331.Овајтекстбиунашемпреводугласио:„УвремегосподараНе
мањевеликогжупанаињеговогсинаВуканакраљаДукље,Далмације,
Требиња,ТоплицеиХвосна”.
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Његовибиографинавишеместапомињукакојеобилнода
риваосветогорскеманастиреитонајпрекаовладалацкоји
јеслаодаровесвомсину,светогорскоммонахуСавидаих
разделиманастирима,аондакадасеисамкаомонахСи
меонпреселионаСветуГорунаставиоједабогатодарује
манастире.36

Међутим, управо ту на Светој Гори, његово задужбинар
ство достигло је зенит свог прегнућа. Подизањем једног
манастираНемањајезаокружиочитавсвојзадужбинарски
златникруг,асрпскинародосветлионепресушнимизвором
незалазнесветлости.

НајвећиктиторскиподвигиједаноднајвећихНемањиних
успеха је подизање манастираХиландара. Али остварење
ове идеје, повлачило је за собом извесне сложене и мно
гобројнепослове,затосуСимеониСаваделовалипроми
шљено,алиистовременобрзоиодлучно.„Нисупрошлани
двапунамесецаодСимеоновогдоласкауВатопед,аСава
јеотишаоуЦариградкодцараАлексијаIIIАнђела”,37који
јебиотастсрпскогвеликогжупанаСтефанаНемањића,и
захваљујућитимродбинскимвезама,алиивеликомугледу
СимеонаиСавекодсветогорскихмонаха,царјеизашаоу
сусретСавинимжељама.

Византијскицар јеиздаохрисовуљу јуна1198. годинеко
јомјеХиландар„стављенподвластиуправумонахаСиме
онаиСаве”.Поцаревојодлуциманастирнијебионикоме
подложан,нисветогорскомпроту,ниигумануВатопеда,већ
јепостаосамосталанисамоуправан,усвемуизједначенса
другимцарскимманастириманаСветојГори.

ИначеХиландар је лично одабрао монах Симеон, када је
обилазиоСветуГорудапронађепогодноместозаподизање
српскогманастира.Биојетозапустелиманастирчићраније
разрушенодгусара,којисеналазинасевероистокуАтоса.
Требалогајеизноваподизати.Материјалнупомоћзаобнову
манастирапослаојеисрпскивеликижупанСтефанНема
њић.Многобројнимпословимаокоизградњеруководио је

36Доментијан,нав.дело,стр.277,279,даривањесветогорскихманастира
одстранесв.Симеонапомињенавишеместаибележидасуунајпозна
тијемманастиру,ЛавриСв.АтанасијаАтонског,СветиСимеониСвети
Савапоштованикаодругиктитори(написанибехутуупоменсапрвим
ктиторима);Теодосије,нав.дело,стр.120,121,124,125,130,131,134,
такође, бележимноге дарове св.СимеонаМироточивог светогорским
манастирима,итонајпрезлатоидаровекојејејошкаовладалацслао
синуСавидаихподелисветињамапосвомнахођењу,апотомидарове
којејесасиномделиоманастиримакаомонахСимеон.

37Благојевић,М. (1998)СрбијаНемањића и Хиландар,НовиСад:Дру
штвоисторичарајужнобачкогисремскогокруга,стр.35.
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монахСава.Најпрејеобновљенаипроширенастарацрква
посвећенаВаведењуПресветеБогородице.Цеоманастир
скикомплексједоброутврђенизаштићеноднападаразбој
ника.Окоманастираподигнутјеградсајакимзидинамаи
великимпиргом(кулом)заодбрану.Наосновуовогисвега
другогштосуучинили,монасиСимеониСавасматранису
за„прве”ктитореХиландара.38

МонахСимеониздаојехрисовуљу1198.годинеманастиру
Хиландару, чиме је постао ктитор овогманастира, потчи
нившиистовременоХиландарубројнасела,четирипчелара
истоседамдесетвлаха.39

БудућидасубиликтиториманастираСимеониСавасуима
липравадаодредеигумана. За то суодредили способног
монахаМетодија, који је активноучествоваоупословима
окоизградњеманастира.ЊегајеСимеонудванавратаслао
уСрбијудатражиодСтефанаПрвовенчаногдаљупомоћза
радовеокоиуманастиру.

Каментемељацсрпскеаутокефалије

Ктиторска делатностСтефанаНемање одиграла је велику
улогу у будућем Савином раду на стварању Аутокефалне
архиепископије, и управо у том светлу треба посматрати
њензначај.

Поменули смо како је Немања подигао и обновио бројне
православне цркве и манастире. Неки од ових манастира
посталисукаснијезначајнаверскаиадминистративнасре
дишта.ТакоћезаседиштеТопличкеепископијеСветиСа
ваодредитиманастирСв.НиколекодКуршумлије.Колико
јеовазадужбинасасвојомоблашћубилазначајнасведочи
и чињеницада је послепроглашењаСрпскепатријаршије
Топличкаепископијауздигнутанарангмитрополије.40

Поред тога што је Немања саградио многе задужбине он
се постарао да све оне буду снадбевене свим потребним
предметима.Усвакомманастирукојијеосноваоонје„са
твориоуправукаоштотреба”,пишеСветиСава.41Његове
задужбиненисубилеподложненадлежномархијереју,већ
самоњемукаоктитору.Утомејележаонајвећипотенцијал

38Исто,стр.33.
39Исто,стр.34.
40Јанковић,М.(1985)Епископијеимитрополијесрпскецрквеусредњем
веку,Београд:Историјскиинститут,стр.151.

41СветиСава,нав.дело,стр.98.
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ових задужбина, оне су тиме постале језгро будуће
аутокефалије.42

КтиторскаделатностСтефанаНемањејепоставилаоснове
будућеСрпскеЦркве.НеумањујућизаслугеСветогаСаве,
морамо нагласити да је допринос његовог оца у том по
слубиовелики.Штосамопотврђујелогичнунужност,да
српскаАутокефалнаЦркванијемогладанастанениизчега.

„Организованиживотсредњовековногдруштванеможесе
низамислитибезпотребногбројацркаваиманастира,свуда
усвету,паикоднас.Поштоградскихнасељауунутрашњо
стиусрпскимземљаманијебилоутовреме,улогаманасти
рајебилаогромна.Управораспоредманастира,бројцрка
ванаодређеномпростору,знаксуживотанањему.Такоје
НемањаприпремаотерензаСавинуделатност”,закључује
ЈованкаКалић.43

Мрежом аутономних српских манастира, Немањиних за
дужбинакојесубилеподложнесамоњему,укојима јеон
уређивао унутрашњиживот, постављаоигумане, посејано
јесемеједненовепомеснеправославнеЦркве.

ПримертогаможемонајбољевидетиуТоплици.Немањи
не задужбинеуТоплицису језгробудућеСавинеТоплич
кеепископије.Атајкрајјеприпадаојурисдикцијинишког
Епископа, који је у то времеживео ван границаСрбије и
биојеГрк,алииаконадлежниархијереј,нијеимаоникаквог
утицајанаовеманастире.44

НајвећизначајодсвихНемањинихзадужбинанастварању
услова заАутокефалностСрпскеЦрквеимао јенесумњи
воманастирХиландар.ДимитријеБогдановићотомепише:
„Запостанакидаљусудбинусрпскеаутокефалнецрквема
настирХиландар јеимаовеликизначај.Већсамооснива
њепосебногсрпскогманастирауСветојГори,својеврсном
седиштуправославнедуховностинавизантијскомподручју
и добијање акта којим је потврђенањегова независност и
’аутокефалност’,откривалисутежњепрвихНемањићаина
говештавалиразвојсрпскогцрквеногпитања”.45

42Отомеисцрпно:Бојовић,Д.нав.дело.
43Калић,Ј.(1979)Црквенеприликеусрпскимземљамадостварањаар

хиепископије1219.године,у:СаваНемањић–СветиСава.Историјаи
предање,Београд:САНУ,стр.51.

44ВладимирАлексић,сматрадатопличкиманастиринисубилиподложни
нишкомепископу,видети:Алексић,В.НишкаепископијаудржавиСте
фанаНемање,у:Православнатеологијаикултура,уредникБојовић,Д.
(2009),Ниш:ЦентарзаЦрквенестудије,стр.204205.

45Богдановић,Д.Преображајсрпскецркве,у:Историјасрпскогнарода,
првакњига,ОднајстаријихвременадоМаричкебитке(1371),уредник
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МиодрагПетровићпаккажеда је„изаутономнеСтудени
цеизрасла аутокефалнаАрхиепископија–Жича”.Идаље
наводи да је за постојање и званично признавањеСрпске
Цркве било кључно Савино игуманство у Студеници од
1206.до1217.године.46

СличноотомеговорииЂокоСлијепчевић:„Угледрашког
епископапочињедатамниодповраткаСветогаСавеизСве
теГореуСрбију1207.године...УСтуденичкомтипикусе
помиње,дасустуденичкогигуманабиралиигуманидругих
шестманастира.Башзбогтогаштосуониучествовалиуиз
боруигуманаманастираСтуденица,којијевећбиопостао
српскинационалницентаруземљи,можесеузетидасусви
онибилиСрби”.47

ДоментијантакођепишекакојерадСветогаСавебиоживи
разгранатдокјеигумановаоуСтуденици.48Аописујућиовај
радизнештоудаљенијеисторијскеперспективеТеодосије
означаваманастирСтуденицукаоцрквеницентарСрбије.49

Усвакомслучају,одређенацрквенатрадицијасанационал
нимобележјем,осимепископијеуРасуокојојпишеОхрид
ски архиепископ Димитрије Хоматијан у познатом писму
Светоме Сави,50 постојала је и пре успостављања Српске
цркве1220. године.АдоласкомСветогСавеуСрбијупо
чињесеотваратиноваепохауживотуСрпскеПравославне
Црквеинарода.
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Abstract

ThisstudyisanendeavourtoreconstructmajorktetoractivitiesofGrand
DukeStephenNemanjabyanalysisofsourcesandrelevantliterature
whichwereconnectedwiththeSerbianOrthodoxChurchautocephaly,
ensuredbySt.Sava.ItturnsoutthatStephanNemanjahadpreparedthe
groundsfortheformationoftheautocephalousSerbianChurchthrough
his extensive endowment activities, aswell as other activities in the
fieldofreligiouspolitics.Sofar,inscience,thedecisiveimportanceof
Nemanja’sktetoractivitiesasthecornerstoneoftheSerbianChurchin

theMiddleAgeshasnotbeenemphasizedsufficiently.
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OrthodoxChurch,autocephaly
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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

СРБИЈАИФРАНЦУСКА: 
КУЛТУРА,ОБРАЗОВАЊЕ,

ПОЛИТИКА
Обележавање 180. година од успостављања дипломатских
односа између Француске и Србије, прилика је да изно
ва анализирамо како су се односи развијали и које су то
кључне компонентефранцускосрпскихвеза.Унамерида
припремимо темат посвећен францускосрпским односи
мациљнамјебиодакрозрадовееминетнихстручњакане
пружимосамоновеподатке,већипокренемодискусијуо
дометимафранцускосрпскесарадње,пресвегаусферикул
туре,упрошлости,каоисадашњости.Радовикојисудео
овог темата обухватају хронолошки распон дуг скоро два
века и анализирају поред културе и друге значајне аспек
тефранцускосрпскиходноса–историјске,образовне,по
литичкеигеополоитичке.АуториУрошТатић,Александра
Колаковић,ФредерикЛеМоал,АлексисТруд,АнаВујовић,
ТанкредЖосераниМаркоНиколићсвојимрадовимауовом
зборнику,аргументованимподацимаианализимаподсећају
нафранцускосрпскевезе,ипозивајунадијалогонаслеђу
францускосрпскиходноса.

КултурајестетрајнаниткојајеодувекповезивалаФранцузе
иСрбе.ФранцускареволуцијаислањеСрбанашколовање
уПаризидругеуниверзитетскецентреуФранцускојимали
супресуданутицајнафранцускосрпскеодносе.Србимаје
францускакултура,закојусеверовалода„неформирасамо
дух,негоодређујеиобликживота”,билапуткојијепотреб
нодаследисрпскадржаваимоделзаразвојсрпскекултуре.
Стогасмоодабралидарадошколовањусрпскихпитомаца
шездесетих година 19. века отвори темат.Генерације срп
скихинтелектуалаца,којесуобразованеуПаризу,билесу
какојетоИсидораСекулићнаписала,„малипровинцијски
животићикојисневајудауречуђу”,дакледасеупознају
саинтелектуалнимживотомЕвропетогадоба.Српскиин
телектуалацуПаризунастојида„туилинигде,нађесвога

УВОД
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Богаилиидеал;туилинигде,нађесвојучврступластику,
илиизгубиоблик”.

Српска елита је у протеклих 180. година у Француској
тражила и економског партнера и политичку заштитницу.
Францускајеунеколиконавратасвојеучвршћивањенапо
ложају глобалних центара моћи и повратак међу „велике
силе”започињаланаБалкану,ослањајућисенасвојутицај
уСрбији и међуСрбима. Како бисмо осветилили виђење
Мајског преврата 1903. године из перспективеФранцуске
утематсмоукључилиичланаккоји јепосвећеновомдо
гађајуисменидинастија,којијеозначиоивећуполитичку
заинтересованостФранцускезаСрбију.Преинтересовања
политичара,научницииновинарисунастојалидаистраже,
проучеиупознајуБалкан,СрбијуиСрбе.Чланакоделима
францускихинтелектуалацакојисунаразмеђу19.и20.века
писалиоСрбијииСрбима,откривамотивеитемеинтересо
вања,каоисликукојасестваралаомалојбалканскојдржа
виукруговимафранцускихнаучника,писаца,уметникаи
новинара,апосредноиуширојјавности.

Изазовидугог19.векаикратког20.векабилисубројни,ау
двасветскаратаФранцузииСрбисубилисавезници.Ипак,
трајнијеутицајоставилосавезништвоВеликограта(1914–
1918),накогасеиданаспозивајудржавнициидипломате.
КакосусесавезничкевезеизградиленаСолунскомфрон
туможемопратитикрозрадопријатељствуфранцускихи
српскихвојникакојисузаједноратовалиод1915.до1918.
године.Политичкеи економскеутицаје уСрбији, настале
наконВеликограта,пратилисуснажникултурниутицаји.
Стога је драгоцен део нашег темата и чланак офеномену
француског културног утицаја у међуратној Југославији.
Двенације,иакогеографскиудаљене,проналазилесутачке
додира, сарађивале, комуницирале, али су званичне одно
сепратилеосцилацијеипоредприсутнеидејео „вечитом
пријатељству” и „братства искованог оружјем” уВеликом
рату.

После тог херојског доба уписаног „златним словима” на
странице историје и француског доминантног политич
ког, економскогикултурногприсуствауКраљевиниСрба
ХрватаиСловенаца(Југославији),уследилисупериодине
разумевања.Највећакризауфранцускосрпскимодносима,
пачакипрекиддиломатскиходноса,догодиосезавреме
Алжирског рата, као и у време бомбардовања 1999. годи
не.Ипак,културнаповезаностдвесрединејеопсталапоред
свихгеополитичкихизазоваипроменаумеђународнимод
носима.СциљемдаосветлимоактуелнадешавањанаБал
кануипосебноутицајТурске,аизфранцускеперспективе,
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међурадовеовогтематауврстилисмоианализуделатности
Ахмета Давутоглуа. А како бисмо осветилили културну
дипломатијуСрбије уПаризунапочетку21. векаирадо
улозиМинистарствакултуреиинформисањаРепубликеСр
бијеупромоцијисрпскекултуреуФранцуској.

Овајтематједоказдасенијеугасилаискрасећањаоповеза
ностифранцускеисрпскепрошлостиикултуре.Спомени
ци,зграде,називиулица,сарадња,братимљењеградова,се
ћањенаугледнеличности,личневезеипријатељствадеосу
францускосрпскиходносаиданас,кадасепојављујуино
виизазови.Аргументованимприспитивањемнаслеђафран
цускосрпскиходносаикултурнихвеза,крозрадовепубли
кованеуоквируовогтемата,постављамотемељезањихов
даљи развој. Верујемо да ће научну заједницу овај темат
изазватидасепосветиистраживањуновихтемаизобласти
францускосрпских односа, а ширу читалачку публику да
проширисвојапостојећазнања.

Манастир Ђурђеви Ступови,кодНовогПазара;
фото:РајкоР.Каришић



96

 
AVANT-PROPS

A SERBIE ET   DE LA FRANCE –  
LACULTURE,DEL’ÉDUCATION, 

LA POLITIQUE
La célébration du 180e anniversaire de l’établissement des
relationsdiplomatiquesentrelaFranceetlaSerbieestl’occasion
pour nous d’analyser de nouveau le développement ainsi que
les composants clés des relations francoserbes. Souhaitant
préparerundossierconsacréauxrelationsfrancoserbes,notre
butétaitdeprésenter,àtraverslestravauxdesexpertséminents,
nonseulementdenouvellesdonnées,maisaussidesusciterune
discussionsurlaportéedelacoopérationfrancoserbe,avanttout
dansledomainedeculture,aupasséetauprésent.Lestravaux
présents dans ce dossier, englobant l’intervalle chronologique
depresquedeuxsiècles,analysent,àcôtédelaculture,d’autres
aspects importants des relations francoserbes, historiques ou
éducatifs, politiques ou géopolitiques. Par leurs analyses, en
se servant des données argumentées, les auteurs des travaux
danscevolume(UrošTatić,AleksandraKolaković,Frédéricle
Moal,AlexisTroude,AnaVujović,TancrèdeJosseranetMarko
Nikolić) rappellent les relations francoserbes et invitent à un
dialoguesurl’héritagedesrelationsfrancoserbes.

La culture est bien cette trame durable qui a depuis toujours
lié les Français et les Serbes. La Révolution française et
l’envoi des Serbes aux écoles à Paris ainsi qu’aux autres
centres universitaires français avaient un impact décisif aux
relations francoserbes. La culture française qui, croyaiton,
«nonseulementformaitl’espritmaisaussidéfinissaitlaforme
devie»1, étaituncheminauxyeuxdesSerbesqui servaitde
modèle aussi bien pour leur État que pour le développement
de leur culture.C’est pourquoi nous avons choisi d’ouvrir ce
dossierparletexteconsacréàlascolaritédesélèvesserbesdans
lesécolesmilitaires françaisesaucoursdesannées1860.Des
générationsd’intellectuelsserbes,forméesàParis,étaient,selon

1 Ernst Robert Curtius, „Napuštanje kulture”, prema: Branislav Miljković,
Francuska kultura.

INTRO
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IsidoraSekulić,«depetitesviesdeprovincerêvantdesefrayer
unchemin jusqu’à laparole»,c’estàdiredeconnaître lavie
intellectuelleeuropéennedece tempslà.Un intellectuelserbe
installéàPariss’efforce«detrouversonDieuousonidéallàou
nullepartailleurs,d’ytrouversonplastiqueoubiendeperdre
saforme».

Pendantces180annéesderelationsfrancoserbes,l’éliteserbe
voyait enFrance unpartenaire économique et une protectrice
politique.Àquelquesreprises,c’estauxBalkans,ets’appuyant
sursoninfluenceenSerbieetparmilesSerbes,quelaFrance
commençait l’affermissement de sa positionparmi les centres
mondiauxdepouvoir,c’estàdire,sonretourparmi«lesgrandes
puissances».Pouréclairerlavuefrançaisesurlecoupd’Étatde
mai1903, ledossiercomprendaussiunarticleconsacréàcet
événementetauchangementdesdynasties,marquéparl’intérêt
grandissant de la France pour la Serbie. Avant l’intérêt des
hommespolitiques,c’étaientdesscientifiquesetdesjournalistes
quiontcherchéàexplorer,étudieretconnaîtrelesBalkans,la
Serbie et les Serbes. L’article sur lesœuvres des intellectuels
français qui écrivaient sur la Serbie et les Serbes entre la fin
du19e et ledébutdu20e siècle,montre lesmotivationset les
sujetsd’intérêt,ainsiquel’imagecrééeprogressivementsurce
petitÉtat balkanique dans les cercles intellectuels français, et
indirectement,danslepublicpluslarge.

Lesdéfisdu19eetdu20e siècle (celuiciétantpluscourtque
celuilà)étaientnombreux.Aucoursdesdeuxguerresmondiales,
lesFrançaisetlesSerbessontalliés.Pourtant,l’alliancependant
la Grande guerre (19141918) avait laissé une empreinte
durable, à laquelle des hommes d’État et des diplomates font
appelmêmeaujourd’hui.Dansletextesurl’amitiédessoldats
françaisetserbesquiavaientfaitlaguerreentre1915et1918,
nouspouvonssuivrecetétablissementdesrelationsamicalesau
frontdeSalonique.Lesinfluencespolitiquesetéconomiquesen
SerbieaprèslaGrandeguerreétaientsuiviesparlesinfluences
culturelles considérables. C’est pourquoi un texte dans notre
dossier concerne ce sujet précieux qu’est le phénomène
d’influence culturelle française en Yougoslavie entre deux
guerres.Même si elles sont éloignées géographiquement, ces
deux nations trouvaient des points de contact, collaboraient,
communiquaient, mais malgré la présence de l’idée sur «
l’amitiééternelle»et«lafraternitéd’armes»conçuependant
laGrandeguerre,lesrelationsofficiellesétaientaccompagnées
d’oscillations.

Cetâgehéroïqueinscriten«lettresd’or»surlespagesd’histoire,
cette présence dominante française en matière de politique,
économie et culture dans le Royaume des Serbes, Croates et
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Slovènes (Yougoslavie), étaient suivis par des périodes où
prévalaitlemalentendu.Laplusgrandecrisedanslesrelations
francoserbesestsurvenuependantlaguerred’Algérieainsique
pendantlebombardementdel’OTANen1999.Pourtant,malgré
lesdéfisgéopolitiquesetleschangementsauseindesrelations
internationales,lelienculturelentrelesdeuxmilieuxasubsisté.
Pour éclaircir les événements actuels aux Balkans et surtout
l’influencedelaTurquiedanscetespace,vuedelaperspective
française, nous avons inclus dans ce dossier une analyse de
l’activité d’Ahmet Davutoğlu. Et pour éclaircir la diplomatie
culturelle de la Serbie à Paris au début du 21e siècle, notre
dossiercomporteuntravailsurlerôleduMinistèredecultureet
informationdelaRépubliquedeSerbiedanslapromotiondela
cultureserbeenFrance.

Cedossierestlapreuvequelelienhistoriqueetculturelentrela
FranceetlaSerbien’estpasoublié.Cesontdesmonuments,des
édifices,desnomsderues,cesontlacollaboration,lafraternité
des villes, le souvenir des personnes de prestige, des liens
personnelsetdesamitiésqui témoignentdes relations franco
serbes aujourd’hui même, en même temps où apparaissent
de nouveaux défis. Par l’étude argumentée de l’héritage des
relationsfrancoserbesetdesliensculturels,àtraverslestravaux
publiés au sein de ce dossier, nous proposons les fondements
pour leur développement ultérieur. Nous nous permettons de
croirequelacommunautéscientifiqueseraincitéeparcedossier
deseconsacrerà l’étudedenouveauxsujetsdans ledomaine
desrelationsfrancoserbes,etquelepubliclargedelecteurssera
invitéàélargirleursconnaissances.

Манастир Градац,кодРашке;
фото:РајкоР.Каришић
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XIXВЕКА
Сажетак: Рад је по све ћен де ло ва њу и оби ча ји ма сту де на та, 
углав ном вла ди них пи то ма ца, на шко ло ва њу у фран цу ској пре
сто ни ци. За јед нич ка од ли ка ове гру пе мла дих љу ди је што су пр ве 
го ди не уса вр ша ва ња у ино стран ству за по че ли у Не мач кој док је 
Па риз дао фи нал ни пе чат њи хо вом обра зо ва њу. Нај ве ћи број њих 
би ли су сту ден ти пра ва, а нај сна жни ја по ли тич ка иде ја ове ге не
ра ци је бла го де ја на ца био је ли бе ра ли зам. Нај ве ћи део ко ри шће не 
гра ђе по хра њен је у фон ду Ми ни стар ства про све те ‒ Про свет ног 
одеље ња Ар хи ва Ср би је.

Кључне речи: пра ви тељ стве ни пи том ци, сту ден ти, бла го де
јанци, „Па ри зли је”, Па риз, Ми ни стар ство про све те, Ср би ја

По доласку на власт Михаила Обреновића општа тежња
дабудеозакоњенасвакаобластживотаираданијемимо
ишла ни просвету.1 Кнез је доследно спроводио своју по
литикуцентрализације управе, па је тај системпримењен
иушколству.Просветајесистематизованаиреформисана,
асистемшколауСрбијијепроширениумрежен.За ко ном 
о устрој ству цен трал не др жав не упра ве образовано је и

1 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеЕвро па и Ср би 
(1804–1918): Под сти ца ји и ис ку ше ња европ ске мо дер не, евиденциони
број177031.

УРОШТАТИЋ
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Министарствопросветеицрквенихдела.Новоминистар
ство је имало задатак да руководи јавним образовањем,
осниваиодржавашколе,обезбеђујеквалитетнонаставнич
коособље,вршиуправуинадзорнадсвимцивилнимшко
лама,јавнимиприватним,каоинадсвимнаучнимикњи
жевнимзаводима,друштвимаизбиркама.Најзначајнијиза
конизобластипросветеодносиосенапреуређењеЛицејаи
његовопретварањеуВеликушколу.Основнициљизадатак
Великешколебиоједанаосновуновихпрограмарадапри
премикандидатезадржавнуслужбу,алиидаихоспособида
могубезтешкоћанаставитиобразовањенаевропскимуни
верзитетима.Тојебиовеликинапредакуодносунапериод
предведеценијекада јеКнежевинауиностранствослала
питомцекојинисуималинизнање језиканитинеопходна
предзнањадабимоглислушатииполагатииспитенависо
кимшколама.2Схвативши,поредосталог,да јенеопходно
дапитомципреодласкауиностранствонашколовањешто
бољесавладајустранијезик,Управаминистарствапросвете
једонелаодлукудаунапрединаставуфранцускогтакошто
ћеуместоједногуПрвојмушкојгимназијиовајјезиксада
предаватидвапрофесора.Поредтога,предвиђеноједађаци
почнудаучефранцускијезикраније,одVразредагимна
зије.Исамдобарпознавалацфранцуског,кнезМихаилоје
одобриоовуодлуку27. септембра1861. године.3 Једанод
условазадобијањестипендијезастудијеуиностранствује
биодапитомацпокажедајењеговознањејезиказемљеу
којућебитипослатбаремнатаквомнивоудасатог јези
каможепреводитинасрпски.Увремеуставобранитеља,у
случајудасенаконкурсзастипендијујавивећибројмлади
ћакојииспуњавајусвеуслове,првенствоприликомизбора
јеимаоонајкандидаткојијебољезнаонемачкиилифран
цускијезик.Крајемпедесетихитокомшездесетихгодинау
иностранствосуодлазилипитомци,многоспремнијикако
у погледу стручних знања и општег образовања, тако и у

2 Српски студенти су углавном одлазили у Париз, ретко када у друге
крајевеФранцуске.Првиправитељственипитомцибилисупослатиу
францускупрестоницу1841.године.Тосубили:ЈованМариновић,Фи
липХристићиКонстантинНиколајевић.Застудијеправастипендијује
1842.добиоДимитријеЦрнобараца1844.годинеКонстантинМагази
новић.Већибројсрпскихпитомаца,њихосам,нашаосеуградусветло
сти1848.године.ТосубилиСтефанМилосављевић,ДимитријеМатић,
ЉубомирП.Ненадовић,КостаЦукић,МиланСимићиранијепоменути
Христић,ЦрнобарациМагазиновић;ПавловићВ. (1986)Српскисту
дентиуПаризу1839–1856,Исто риј ски ча со пис,књ.XXXIII,Београд:
Историјскиинститут,стр.187202.

3 АрхивСрбије (АС),Министарство просвете (МПс) –Просветно оде
љење(П),1861,ФVIII,Р1346.
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погледупознавања језика,друштвених,политичкихикул
турнихприликаземљеукојојћесешколовати.

Војнауправа је27.новембра1861. годинеобавестилаСа
ветдајезавојнепитомцеодредилаодређенаправила,што
јенавелопредседникаСаветаСтевчуМихаиловићаиглав
ног секретара овог телаРајкаЛешјанина да позовуВојну
управу да, у договору с осталимминистарствима и упра
вама, начини потпунији нацрт закона о свим питомцима.
Тимнацртомзаконајепрописаноследеће:обавезаслужења
државинаконсвршеногшколовања,начинизборапитома
ца и основне обавезе које питомциморају да испуњавају.
НачелникГлавневојнеуправеиуправитељГлавнеуправе
грађевина, француски официр ИполитМонден (Hippolyte
FlorentinMondain)је5.фебруара1862.годинеупутиоМи
нистарству просвете нацрт закона.4 Имајући искуства у
надзору над српским питомцима у Француској педесетих
година,вишегодишњиинспекторстудијанаПолитехничкој
школи(EcolePolytechnique)уПаризујесадаимаоприлику
даприменисвојазнања.5ПоМонденовоммишљењусваки
стипендиста је био морално обавезан према држави која
одвајановацзашколовањепотребногкадра.Стогајебило
неопходнојасноутврдитиподкојимусловимапитомацод
лазиуиностранствоикаквућекористдржаваиматиодтога.
Монденјезатимизнеопредлогкојијеподељенутрицели
не.Првуцелинучинилесуодредбеотомекоикакоможеда
постанепитомац.Кандидатибипресвегабилиподвргнути
лекарском прегледу да би било утврђено да ли су сасвим
здрави.Монденјепредвидеодазнањеиуспехнебудувред
нованисамонаосновудотадашњихсведочанстава,већда
учесницина конкурсуморају положитииспитна коме би
билопровереноњиховознањеизобластиукојојсужелели
дасеусавршавају.Другугрупупрописачинеоникојисусе
тицалинадзоранадпитомцимаушколамагдесеиспитипо
лажуиуонимагдесеиспитинеполажу.Саветованоједа,
каоидотада,питомцикојисеналазенауниверзитетимаи
заводимагдесеиспитиполажу,свакегодинеуредношаљу
сведочанствауСрбију.ПремдасууЕвропипостојалеобра
зовнеустановекојеодстранихстуденатанисутражиледа
полажуиспитевећсуимсамодаваленекуврступотврдеда
суприсуствовалипредавањима,питомцисубилиобавезни
данасвршеткушколовањаполажуиспиткојисеутојземљи

4 Милановић, Ј. (2001) Правила и нацрт закона о питомцима школа у
Србији, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 12, Београд:Удружење за
друштвенуисторију,стр.4573.

5 ChâteaudeVincennes,ServicehistoriquedelaDéfense,4YfPensionsMili
taires18571875,Nodudossier11822/4(Монденовдосије).
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полагао као државни испит. Исти су полагали грађани те
земљекадасужелелидадобијудржавнуслужбу.Благоде
јанцисубилидужнидаподнесутајдокументпоповратку
уотаџбину.Тимпрописима јепредвиђенодаовладањуи
савесностипитомацаМинистарствобудеинформисанопре
коДирекцијеилиУправезаводаилиуниверзитетанакоме
похађају предавања. Трећа група прописа односила се на
обавезублагодејанацадаслужедржавинаконповраткаса
школовања.Сматрало се дапитомацпоповратку уСрби
јуимаобавезудаприхватисвакипосаоусвојојструци.У
случајуданежелидарадиудржавнојслужби,онћебити
дужандавратицелокупанизносстипендиједобијенетоком
школовања,ауслучајударадимањибројгодинанегошто
јепредвиђено,мораобидадржавивратипропорционални
деостипендије.Требаистаћидасетадапрвипутпојавила
идејаообавезнојдржавнојслужби.

У писму Министарству просвете од 18. фебруара 1862.
године,Монден јенаписаода јеГлавнавојнауправапро
писалаусловезавојнепитомцеидапритомеостаје.Она
се,међутим,нијесматраламеродавномдасудиоосталим
питомцима јерсуњиховиусловишколовањадругачијипа
јестогаињиховеобавезепремадржавитребалодругачије
формулисати.ЗначајанбројМонденовихпредлогауврштен
је уПравила о питомцима које јеМинистарствопросвете
усвојило1.новембра1862.године.6

ИнтересовањесрпскихстуденатазависокешколеуФранцу
скојнијејењавало.Државнипитомципретходнегенерације
самисупредлагалидастудирајууПаризу.ДокрајаXIXвека
Паризјебиоомиљеницентаробразовањасрпскихстудена
таиуглавномјединиградФранцускеукомесусешколо
валимладиСрби.7УПаризсушездесетихгодинауглавном
долазилистудентиправа,накондвеилитригодинепрове
дененанекомодуниверзитетанемачкогговорногподручја
(Беч,Минхен,Берлин,Хајделберг).8Међутим,уфранцуској
престоницисурадидопунеобразовањаборавилиисрпски
официри,студентитехничкихнаука‒будућиинжењерии
понеки студентмедицине.Шездесетих годинаXIXвека у
Паризу је студирало око тридесетакСрба, док су двојица

6 Милановић,Ј.нав.дело,стр.6172.
7 Трговчевић,Љ.Српска интелигенција уXIX веку – западни и источ

ниутицаји,у:Збор никра до ваЕвро па и Ср би: ме ђу на род ни на уч ни скуп 
13–15. де цем бра 1995, (1996),Београд:ИсторијскиинститутСАНУ;Но
виСад:Православнареч,стр.261273.

8 ЈагодићМ.(2009),Српскистудентиу Паризу срединомшездесетихго
динаXIXвека, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 79–80,НовиСад:
Матицасрпска,стр.175182.
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студената,ЛукаиЉубомирКаљевић,наставилиобразовање
уМонпељеу.Нашколовањеуиностранствоонисууглавном
одлазилинаконзавршеткаЛицејауБеограду,апотицалису
пресвегаизтрговачкихичиновничкихварошкихпородица
изразнихкрајеваСрбије.

Уградусветлостису1860.годинеправастудираличетири
правитељствена питомца: Милан Недељковић, Ђорђе Па
вловић,КостаГребенаровићиКостаЈаковљевић.9Података
опретходномшколовањуовихстуденатаимаврломало.Је
данодкаснијихпрвакаСрпскенапреднестранкеЂорђеПа
вловићјенаконзавршеткагимназијеиједнегодинеЛицеја
уБеоградудопутоваоуПаризличнимсредствимау јесен
1858,гдејенаконподробнеприпреме,нареднешколскего
диненамераваодаупишестудијеправа.Међутим,Павло
вићјеубрзосхватиодатрошковиживотауПаризуувелико
превазилазесредствакојајепоседоваоидашколовањенеће
успетидазавршибезпомоћидржаве.Нарочитосубилеве
ликесумекојејетребалоиздвојитизаплаћањеприпремне
наставепрофесоримафранцускогјезикаидругихпредмета.
Радилосеоприватнимчасовимакојесублагодејанциузима
ликодфранцускихпрофесора.Стогасеонвећумају1859.
годинеобратиоПравитељствусмолбомдамудоделисти
пендију. Подносећи Министарству просвете сведочанства
изгимназијеиЛицеја,Павловићје,поредискренежељеда
наставишколовање,истицаода једотадакаонајбољиђак
и студентувекбиохваљенинаграђиванод стране својих
професора.ГодинуданакаснијеПравитељствојеодлучило
даизађеу сусретПавловићуидоделиломублагодејаније
уизносуод200талирагодишње.10Парискистудентисуу
својимизвештајимачестонаводилидаје„овдашњаскупоћа
превелика”,а„школскитрошковигрдни”.Требаистаћида
сутрошковиживотаистудирањауфранцускојпрестоници
били знатно већи него у немачким универзитетским цен
тримаидастипендијаПравитељстваблагодејанцимачесто
нијебиладовољна.ИзизвештајаЂорђаПавловићаможесе
видетидајепитомацзатрошковеуписа,пријавечетвртог‒
последњегиспита,одбранетезекојомјестицанатитулади
пломираногправника,штампањатезеидипломемораода
издвојиготовочитавусвојутромесечнустипендију.Додат
нипроблемјепредстављалоитоштосузбогкризеизазване

9 АС,МПсП,1860,ФIV,Р562,МинистарствопросветебанкаруЈовану
Куманудију,Београд,20.маја1860.иФIX,Р1415;Истоистом,Београд,
23.марта1860.

10Исто,1861,ФX,Р1789,ЂорђеПавловићМинистарствуПросвете,Па
риз,31.маја1859.иМинистарствопросветеЂорђуПавловићу,Београд,
20.маја1860.
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бомбардовањемБеограда1862. годинеПавловићуса зака
шњењемприспеласредствапотребназапријавупоследњег
испита.Онјеуспеодакрајемјулаположиовајиспит,алине
идадипломирадо24.августакадасезавршавалашколска
година. Због недостатка времена Павловић није довољно
добронаписаотезупајенањенојодбранидоживеонеуспех.
СтогајеупутиомолбуМинистарствупросветедамууциљу
стицањаназивадипломираногправникаомогућибораваку
Паризудокрајановембрамесеца.11Павловићјебиопрофе
сорграђанскогправанаВеликојшколи1864–1871,дирек
торСмедеревскебанкеипредседникКасационогсуда1903–
1908. године. У владиЉубомира Каљевића је 1875–1876.
вршио дужност министра иностраних дела, а у кабинету
МилутинаГарашанинаје1884.биоминистарфинансијаи
1885–1886.годинеминистарправде.Написаојеследећаде
ла:Из на ше офан зи ве 1914, НовиСад1928.иБеоград1932;
Из срп ско бу гар ског ра та 1913, Београд1929;Ка ко нас је 
рат за те као, Суботица1929;Шај ка шка 1848–1849, Срем
скиКарловци1934;Вој на гра ни ца и срп ска вој ска, Београд
1936.Биојеисакупљачархивскеграђе:Гра ђа за исто ри ју 
срп скотур ског ра та 1876, Београд1910;Гра ђа за исто ри ју 
устан ка и ра то ва 18751878, Београд1911;Гра ђа за исто
ри ју срп скотур ског ра та 1876–1878, Београд1914.12

МиланНедељковић се жалио да ни пуна стипендијаМи
нистарства просвете за студије у иностранству од 400 та
лирагодишњенијемогладапокријесветрошковеживота
ишколовања.Једанталирјевредео5,4франка,штозначи
да је годишње благодејаније питомца износило 2160фра
нака.Недељковићјенавеодасушколскитрошковизаупис
ипријавуиспитанаПравномфакултетуизносилиоко525,
пајепитомцузастанаринуихрануостајалонарасполага
њусвега1635франака.ПоНедељковићевимречимасатим
износомуПаризу„нијебиломогућенакрајизаћимакакву
штедњуупотребио”.Изњеговогизвештајаможесевидети
да јеПравитељствоупознато са великимтрошковимажи
вотауПаризупојединимпитомцимадругихнаукаодобра
вало500апонекади600талирагодишњестипендијеиако
„сеникаквеособитетрошковеплаћатинисуобвезали”.Ов
де серадилоопитомцимакоји сууПариздошлиизХај
делберганагодинуданарадидопунеобразовањаикојиза
товременисуполагалиниједаниспит.Сматрајућидаови

11Исто,1862,ФIV,Р844,ЂорђеПавловићМинистарствупросвете,Па
риз,20.мајаи29.августа1862.иФV,Р865,Министарствопросвете
ЂорђуПавловићу,Београд,30.августа1862.

12Bakić,V.iPavlović,Đ.u:En ci klo pe di ja Ju go sla vi je,tom6(1965),Zagreb:
Jugoslavenskileksikografskizavod,str.445.
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благодејанци злоупотребљавају поверење Правитељства и
дасеуодносунањихналазиунеравноправномположају,
НедељковићјетражиоодМинистарствапросветедамупо
шаље360франакаколикосу1859.годинеизносилињегови
трошковизашколарину.Међутим,Министарство,позивају
ћисенарешењедонето25.септембра1858.годинепокоме
питомциодстипендијетребадаподмиренесамотрошкове
животанегоисвепотребешколовања,плаћањепрофесора
језикаинабављањекњига,нијежелелодамуизађеусусрет.
ЗбогнедостаткасредставаНедељковић1859.нијемогаода
изађенаполагањеиспитаиздругегодинестудија.Наосно
вуовихподатакаможесеизвестизакључакдајеживотпо
јединихправитељственихпитомацауПаризубиоприлично
тежак.ПремаједномНедељковићевомпрорачунушколски
трошковизатригодинередовнихстудијаигодинуданадок
торскихстудијанаПравномфакултетууПаризуизносили
су1945франакаили389талира.13Овајсрпскипитомац је
уписаостудијеправанаПарискомуниверзитету1.децем
бра1857,а1861.годиненаставиоједасешколујеуХајдел
бергу.14Позавршеткушколовањаизгубиомусесвакитраг.

Коста Гребенаровић је 1858, после завршене треће годи
неправанаЛицејууБеограду,допутоваоуПаризо свом
трошку,ставившиподхипотекусвојеимањеуАлексинцу.
БиојечестслучајдасрпскистудентиуПаризутражебла
годејанијеодПравитељстватеккадасеупишунаизабрани
факултет.Изгледадасусматралидаћенатајначинлакше
издејствоватистипендију.Наконучења језикаидесетоме
сечнихприпремазауписнаПравнифакултет,Гребенаровић
сесрединомавгуста1859.годинеобратиоПравитељствуна
водећидазбогновчанекризекојајенаступилауСрбијине
можеузетикредитзадаљешколовање.Министарствопро
светејеумају1860.изашлоусусретовомпитомцуиодо
бриломублагодејанијеод200талирагодишње.15Међутим,
дошавшиунезавидну ситуацију, Гребенаровић је наредне
годинетражиоодПравитељствадамудоделипунустипен
дијуод400талира.Наиме,збогбратовљевогнедомаћинског

13АС,МПсП,1864,ФX,Р1587,МиланНедељковићМинистарствупро
свете,Париз,19.маја,27.октобраи22.новембра1859.иМинистарство
просветеМилануНедељковићу,14.мајаи19.новембра1859.

14Исто,1858,ФVII,Р130,FacultédedroitdeParis,annéescolaire1857
1858,SituationscolairedeM.Nedelcovitch,Milanи1861,ФV,Р778,Ра
чуноводствоУправепросветеправитељственомбанкаруЈовануКуману
дију,Београд,3.јула1861.

15ТалирјекованиаустријскиновацуведенудобаМаријеТерезије1753.а
јошод1566.годинебиојезваничнајединицауНемачкомцарству.Један
талирвредеоје5,4франка.ИзносГребенаровићевестипендијебиоје,
дакле,1080франакаили,уданашњевреме,164,65евра(€).
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управљањаимањем уАлексинцу, овај питомац више није
могаодарачунана300талирагодишњегприходакојимује
служиодаподмиритрошковеживотауПаризу.Проверив
шипретходноуНачелствуалексиначкогокругаовеГребе
наровићевенаводеиутврдившидасутачни,Правитељство
јеумају1861.годинеуслишиломолбублагодејанцу.16

УпериодуокојемговоримоуПаризујеједанодсрпскихсту
дената,КостаЈаковљевић,запаоуврлонепријатанположај.
Овајпитомацјезавремешколовања,вероватно1862.годи
не,доживеодушевнипоремећај,чимесустворенетешкоће
несамоњемувећиПравитељству.ЗбогсвогстањаЈаковље
вићнијемогаодаиспунишколскеобавезеанаправиојеи
великедуговекојисупалинатеретвладеуБеограду.Фе
ликсЖибе(FélixJubé),управникинтернатаIn sti tu tion Jubé 
укоме је овај благодејанацборавио, је крајем јунапотвр
диодајеЈаковљевићустању„изкогаможезакратковреме
пот пу но по ре ме ће ње ње го вог ума произићи”.17Онје,каои
Јаковљевићевитамошњипријатељи,сматраодабиутаквим
околностимасамоповратакуСрбијупомогаоовомпитом
цу.Стога јеПравитељство, заједноса Јаковљевићевимко
легом,такођепарискимстудентомМиланомДамјановићем,
уложиловеликенапоредасвогболесногштићеникавратиу
отаџбину.ЈеданизасланикМинистарствапросвете,задужен
даЈаковљевићаприволинаповратак,јенаконсусретасњим
констатоваодајетомогућеучинитисамоузпомоћполици
је.Јаковљевићјенегираодајеправитељственипитомацида
имабилокаквевезесМинистарствомпросвете.ПрекоКар
лсруеаиХајделбергаонједопутоваоуБеоградтеккрајем
фебруара1863.године.18

Поред ова четири правитељствена питомца у Паризу је
1860.годинестудираоправаиМихаилоРадовановић.Њега,
међутим,Правитељство нијежелело да уврсти у ред сво
јихблагодејанаца.Радовановић јенаконзавршеткаЛицеја
уБеоградуотпутоваоуПаризосвомтрошкуујесен1859.
године и уписао се на Правни факултет као редован сту
дент.ОнјестипендијуМинистарствапросветезастудијеу

16Исто,1861,ФX,Р1769,КостаГребенаровићСавету,Париз,18.августа
1859.и10.марта1861;МинистарствопросветеКостиГребенаровићу,
20.маја1860.и8.маја1861.

17Исто, 1863,ФVI,Р 1000,ФеликсЖибе господинуминиструпросве
теивероисповеди,Париз,25.јуна1862;МиланДамјановићминистру
просветеицрквенихдела,Хајделберг12.и28.децембра1862;Мини
старствопросветеДржавном савету, Београд, 8. јуна 1863; изасланик
министруфинансија, заступникуминистрапросветеицрквенихдела,
Париз,5.септембра1862.

18Исто, 1863, Ф I, Р 144, Коста Јаковљевић Министарству просвете и
црквенихдела,Београд,12.фебруара1863.
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ФранцускојтражиоипреодласкауПариз,азатимикадаје
саодличнимоценамазавршиопрвугодину.Међутим,кнез
МилошјесматраодаРадовановићевотац,иакојепоредМи
хаилаимаојошпетородеце,саплатомод1400талирагоди
шњеможесâмдаиздржавасинанастудијамаунајскупљем
универзитетском центру Европе: „нек сину определи 400
талира,ањемуједоста1000”.19

УглавномградуФранцускесе1861.годинеокупиознатан
бројсрпскихстудената.ПоредвећпоменутихЈаковљевића,
Павловића иГребенаровића, уПариз су пред наступајућу
школску1861/62.годинудопутовалиизХајделбергастуден
типраваСтојанМарковић,ДимитријеРадовић,МаркоЛа
заревићиАћимЧумић.20Овипитомцисуодмахподоласку
схватилидасадотадашњих400талираблагодејанијанеће
моћидапокријутрошковеживота.Наводећидасуупослед
њевремесвипитомцикојибидопутовалинастудијеуПа
ризималиприсеби600илинајмање500талиранамењених
затрошковеживотаишколовања,онисутражилиодПра
витељствадаимувећаблагодејанијеза100талира.Изгледа
дајенањиховумолбуКнезМихаило18.октобра1861.го
динедонеоодлукудаправитељственимпитомциманасту
дијамауПаризублагодејанијебудеувећаноза100талира
наимешколских трошкова.Њихова стипендија ће, дакле,
убудућеизносити500талира.Решењејеступилонаснагу
13.новембратегодине.21

СтојанМарковић,ДимитријеРадовић,МаркоЛазаревићи
АћимЧумићсупреодласканастудијеуиностранствозавр
шили„правословненауке”наЛицејууБеограду.Одлуком
Министарствапросветеод9.децембра1858.годинеонису
добилистипендијузатрогодишње(петсеместара)студије
правауХајделбергу.Истомодлуком јепредвиђенодаови
питомципозавршеткушколовањауНемачкојпроведугоди
нуданауПаризу,гдећенарочитупажњуобратитинапре
давања из области административног права. Благодејанци
субилиобавезнидазавремеборавкауХајделбергунауче
францускијезиккакобиподоласкунаПарискиуниверзитет

19Исто,1861,ФII,Р185,МихаилоРадовановићМинистарствупросвете,
Београд,6.јула,22.и24.августа1859.иПариз,28.октобра1860.и28.
јануара1861;МинистарствопросветеСавету,13.фебруара1861.

20Исто, 1861, Ф IX, Р 1580, Министарство просвете правитељственом
банкеруЈовануКуманудију,Београд,16.новембра1861.

21Исто,1861,ФVIII,Р1444,МаркоЛазаревић,ДимитријеРадовић,Аћим
ЧумићиСтојанМарковићМинистарствупросвете,Париз,18.септем
бра1861;МинистарствопросветеДржавномсавету,Београд 22.сеп
тембра1861;КнезМихаилоУправипросвете,Београд,5.октобра1861.
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одмахмоглидапратетамошњунаставу.22Предвиђеноједа
сеовагрупапитомацапоредЂорђаПавловићаиКостеГре
бенаровићавратиуотаџбинудо13.августа1862.године.23
ПреодласканашколовањеуиностранствоСтојанМарковић
јебиопрофесорТеразијскеполугимназије.Поповраткуиз
Париза,он је1863. годинеизабранзапрофесораправана
Великојшколи,а1875–1876.јебиоминистарправдеукаби
нетујошједногбившегфранцускогђака,ЉубомираКаље
вића.УпочеткујепредаваопредметеИсторијузаконознања,
Енциклопедију(филозофију)праваиТрговачкизаконик,а
каснијеАдминистративноправосатрговачкимименичним.
Именованјезадржавногсаветника1894.године.Најважни
јењеговоделојеАд ми ни стра ци ја Кра ље ви не Ср би је, са на
ро чи тим по гле дом на на у ку о др жа ви и др жав ној упра виI,
објављеноуБеограду1893.године.Тојебиопрвитеоријски
покушај у српској административној литератури да поред
излагања уставноправних прописа из области позитивног
административногправабудуизнетеисторијскечињенице
и скренутапажњанаполитичкуидруштвену стварност с
којомонестојеунераскидивојвези.24ПозавршеткуЛицеја
1857.годинеДимитријеРадовићјерадиокаопрактиканту
СудуварошиБеоградаиукнежевојканцеларији.25Онјеу
дванаврата1884–1894.и1901–1904.биопредседникКаса
ционогсуда,потпредседникДржавногсавета1904,а1875.
и1881–1883.годинеминистарправде.Подњеговимпред
седништвомКасационисудје1894.годинедонеоодлукуда
јенезаконитвладинуказкојимјеукинутЗаконопрогонству
краљаМилана,сматрајућиисправнодазаконнеможеби
тиукинутвладинимуказом.Оворешење јепредстављало
ударличномрежимуАлександраОбреновића.УкњизиТе
о ри ја ка зне ног по ступ ка,Београд1870,Радовић јепрвиу
Србијиизложиоосноветеоријеказненогпоступка.26Биоје
чланНапреднестранке.27МаркоЛазаревићјебиопредсед
никваљевскогОкружногсудаа1868.годинејеименованза

22Исто,1858,ФX,Р92,одлукаМинистарствапросвете,Београд,26.но
вембра1858.

23Исто, 1862,Ф IV,Р803,Министарствоправитељственимпитомцима,
Београд,16.јула1862.

24RadovićRa.MarkovićStojan,u:En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, tom6(1965),
Zagreb:Jugoslavenskileksikografskizavod,str.2526.

25Исто,рефератМинистарстваправде,Београд22.новембра1858.иМи
нистарство просвете књажеском представнику, Београд, 22. новембра
1858.

26Denković, D. i Radović, D. u: En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, tom 7 (1968),
Zagreb:Jugoslavenskileksikografskizavod,str.2829.

27Јовановић,С.(1990)Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, III,Београд:БИГЗ,
I,252;II,296.
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председникаСуда вароши београдске. Био је представник
српскевладекодПештанскогкривичногсудауистразикоја
јевођенапротивбившегкнезаАлександраКарађорђевића
увезисаубиствомкнезаМихаила.БиојечланЛибералне
странке,министарправдеувладиМиливојаПетровићаБла
знавца1872–1873,апотомиминистарправдеувладиЈова
наРистића1873.године.Током1880ихгодинабиојенајпре
чланапотомипредседникКасационогсуда.Именованјеза
државногсаветника1894.године.28ПоповраткуизПариза
АћимЧумићјебиопрофесоргимназије,затимсудија,аод
1865.годинејерадиокаопрофесорКривичногправанаВе
ликојшколи.Биојеполитичарконзервативнеоријентације,
близак старијимполитичаримаИлијиГарашанинуи Јова
нуМариновићу,ипредводникгрупемладоконзервативаца.
Именован је за председника београдске општине 1871, а
1873.годинезаминистраправдеуМариновићевојвлади.У
краткомпериоду1874–1875.биојепредседниквладеими
нистарунутрашњихдела,апотомсудијаКасационогсуда.
Изабран језапочасногчланаСрпскекраљевскеакадемије
1892,а1901.годинезачланаСената.Написаојерасправу
Ка са ци јо на власт, (Београд1867)икњигеПред лог од се ку 
исто рич ком и др жав нич ком Срп ског уче ног дру штва за из у
ча ва ње жи во та на ро да срп ског,(Београд1871)иЗа ду жби
не у од бра ни срп ства,(Београд1890).ЗаједносаМиланом
ПироћанцемобјавиоједелоВла да на ме сни штва са сво јим 
огран ци ма и Ка би нет Ма ри но ви ћа,(НовиСад1877).29

Српскавладајеуновембру1862.годинепослаланашколо
вањеуиностранствопитомцеправнеструкеЈованаАваку
мовића,ГргураМиловановића,МиланаДамјановића,Јована
МаксимовићаиЛукуКаљевића,студентеприроднихнаука
ЉубомираКаљевићаиМанојлаМарићаисудентафилозо
фијеМиланаКујунџића.30АвакумовићиДамјановићсупро
вели1863.уХајделбергу,1864.уБерлинуиЦириху,асти
глисууПаризумартуилиаприлу1865.године.31Милова
новићиМаксимовићсуборавилиуХајделбергуиБерлину
одаклесудопутовалиуфранцускупрестоницукрајем1864.
године.32УписмуупућеномминиструпросветеизЛајпцига

28Ђурић, Ђ. и ЛазаревићМ.Срп ски би о граф ски реч ник, том 5 (2011),
НовиСад:Матицасрпска,стр.500.

29Janković,D.iČumić,A.En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, tom2(1956),Zagreb:
Jugoslavenskileksikografskizavod,str.616.

30АС,МПсП,1862,ФVII,Р1270,Министарствопросвете,24.октобра
1862.

31Исто, 1865, Ф I, Р 147, Милан Дамјановић и Јован Авакумовић
Министрупросветеицрквенихдела,Цирих,24.фебруара1865.

32Исто,1864,ФIX,Р1400,МинистарствопросветеЈовануМаксимовићу
иГргуруМиловановићу,Београд,17. септембра1864;Авакумовић, Ј.
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почеткомсептембра1864.годинењихдвојицасунавелида
уФранцускужеледаотпутујудабислушалипредавањаиз
областиадминистративногитрговачкогправа.„Министар
ствујеврлодобропознато,дасвескоронаукеуНемаца,ко
јеупрактичнустранудржавногживотазасезају,основсвој
имајупонајвишеизтеоријакојесеуФранцускојразвише.
Исто јетакоисатрговачкимправом,штосепонемачким
универзитетима предаје”. По мишљењу Миловановића и
Максимовићакаоиискуснихправника,уПаризућеимати
приликудастекнунајрелевантнијазнањаизовихпредмета
идаусавршефранцускијезик.Тоћебитиодкористикако
њиматакоиСрбији.33Послепрепорукеминистрапросвете
да би сваки од питомаца правне струке требало да се по
дробнијеупознасфункционисањеминституцијакредитних
или завода за саобраћај, ЈованМаксимовић је одлучио да
уПаризупроучирадосигуравајућихзавода.34БраћаКаље
вић,ЛукаиЉубомирсустудирали„државненауке”(хума
нистичкеидруштвененауке:филозофија,историја,правои
економија)уХајделбергуазатимсукрајем1864.године,за
разликуодосталихсрпскихстудената,допутовалинауса
вршавањеуМонпеље.Поредтогаштосутумоглинастави
тизапочетестудије,трошковиживотауовомградунајугу
ФранцускесууодносунаПаризбилимањи.Обабратасу
желелидатамоотпутујуиизздравственихразлога.Попре
поруцилекара,Љубомирјенамераваодајесен1864.изиму
1864/65.годинепроведеуИјеру(Hyères).БлизинаМарсеја,
највећегтрговачкогградауФранцуској,ћеомогућитиовом
питомцуда,попрепоруциминистра,проучираднекогод
акционарскихдруштаваиликредитнихзавода.Подоласку
уМонпеље,Каљевићисуизвестилиминистрапросветеда
ћесеупрвовремепресвегапосветитиучењуфранцуског
језика. На тамошњем универзитету они су већ почели да
посећују предавања изфилозофских наука.35 Током даљег
трајањастудијауМонпељеуКаљевићисусебавилиизуча
вањеминституција кредитних завода.36МанојлоМарић је

(2008),Ме мо а ри, СремскиКарловци,НовиСад:Издавачкакњижарница
ЗоранаСтојановића,стр.3545.

33АС,МПсП,1864,ФIX,Р1400,ГргурМиловановићиЈованМаксимо
вићминиструпросвете,Лајпциг,4.септембра1864.

34Исто,ЈованМаксимовићминиструпросвете,Хајделберг,18.септембра
1864.

35Исто,1864,ФXII,Р1840,ЛукаиЉубомирКаљевићминиструпросвете,
Монпеље,5.децембра1864.

36Исто,1864,Ф IX,Р1471,ЛукаКаљевићМиниструпросвете,Хајдел
берг, 24. августа 1864 и Љубомир Каљевић министру просвете, Хај
делберг,19.августа1864;1865,ФII,Р313,ЛукаиЉубомирКаљевић
министрупросвете,Монпеље,12.априла1865.ОЉубомируКаљевићу
писалојевишеаутора.КодЧедомираПопова(Срп ски би о граф ски реч
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наконзавршеткастудијарударстваиметалургијеуФрајбур
гууНемачкојстигаоуПаризкрајемоктобра1865.године.
Онјенамераваодауградусветлостинапоредоспраћењем
предавањаизрударскихнаукаучифранцускијезик,анаро
читостручнутерминологију.НатамошњојРударскојшколи
(L’EcoledesМines)желеоједаслушапредавањаизследе
ћих области: аналитичке хемије, рударског права, машин
ства,архитектуреипројектовањагвозденихпутева.Марић
јенагласиодаћезбогњиховогквалитетаодпосебневажно
стибитипредавањаизовогпоследњегпредмета.Онјесма
траодаћемуодкористибитиитечајевиизметалургијеа
ради усавршавања у хемији, и они из области неорганске
хемије.ЗапријемовогпитомцауРударскушколууПари
зубилајепотребнапрепорукафранцускогминистрајавних
радова,подчијомјеуправомбилашкола,каоипрепорука
српскогминистраспољнихпослова.Међутим,инаконодо
брењаминистра,питомацстранацнијеимаоприступула
бораторијуовешколе,осимуслучајудаулабораторијизбог
мањегбројауписаних„имапразнихместа“.Приступула
бораторијуималисусамостранциредовнистуденти,чијије
курстрајаотригодине.ДиректорРударскешколеједозво
лиоМарићудаприсуствујепредавањимадокнедобијеодо
брењеминистра јавнихрадова.ПослеинтервенцијеИлије
Гарашанина, министар пољопривреде, трговине и јавних
радоваАрманБејик(LouisHenriArmandBéhic)јепочетком
децембра1865.годинеодобриоблагодејанцупријемуРуда
рскушколу.37Школскагодинауовојинституцијијепочиња
ла1.новембра,апредавањасутрајалаполасатаидвасата.
СрпскипитомацјепохађаопредавањаизМеталургије,До
зимазије(laDosimasie)‒квантитативнеминералнеанализе,
Палеонтологије, Рударског законодавства, Агрикултуре и

ник,том4,стр.802804)иСлободанаТурлакова(поговоруКаљевиће
виммемоаримаМо је успо ме не, Ужице2006,75)налазимоподатакдасе
онпослеХајделбергашколоваоуПаризу.Међутим,удокументимаиз
АрхиваСрбијенематраговаотоме.БраћаКаљевићисуизХајделберга
отпутовалинаусавршавањеуМонпеље.Јединипоузданподатакобо
равкуЉубомираиЛукеуПаризуналазимоу Днев ни куНиколеКрстића
(При ват ни жи вот I,стр.196,198,200).Њихдвојицасунаповраткуу
СрбијуизМонпељеасамопрошликрозПариз.БраћаКаљевићисуза
времестудијауиностранствукратковремепровелииуМинхену.

37АрманБејик(1809–1891),политичар,посланикиминистар.Биојебу
џетскиинспектор,посланикдепартманаНор (Nord)од1846.до1848,
директоржелезареВијерзон(Vierzon)идржавнисаветник1849.године.
Постаоје1853.годинегенералниинспектор,аубрзозатимипредсед
никУправногодборафранцускепоморскекомпанијеMes sa ge ri es Ma ri
ti mes.Биојеминистарпољопривреде,трговинеијавнихрадова1865.и
сенатород1867.до1870.иод1876.до1879.године;BéhicArmand,in:
La ro us se du XXe siè cle en six vo lu mes, to me pre mi er (1928),Paris:Librairie
Larousse,pр.628629. 
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Наукеодренажиземљишта.38Кадајеуаприлу1866.године
завршенашколскагодинанаРударскојшколиуПаризу,Ма
рићје,немогавшидаобезбедиприступнекојодхемијских
лабораторија, одлучио да теоретски курс рударских наука
завршинаПолитехничкојшколиуЦириху.39МиланКујун
џић сешколовао у Бечу 1863,Минхену 1864. и уПаризу
1865.године.40

ПоредовихпитомацауПаризусу1862.годинестудирали
правоМиланБогићевићиДрагомирРајовић.Предоласкау
францускупрестоницууновембру1862.године,Богићевић
сешколоваоуБерлинудокјеРајовићнаконусрднихмол
биМинистарству просвете добио стипендију и допутовао
уградсветлостиизБеоградатакођеуновембрутегодине.
Овај последњи је након завршетка прве године наЛицеју
у Београду уписао другу годину права на универзитету у
Паризу.41

Бивши секретар Суда вароши Београда Димитрије Јова
новићје1862,последавањаоставкенадржавнуслужбу,о
свомтрошкуотпутоваоуФранцускудабистудираоправа
уПаризу.УпочеткујеборавиоуШартругдејеучиофран
цуски.Тражећистипендију,ЈовановићјепредложиоМини
старствупросветеданајпрепроведегодинуданауПаризу
радиучењајезикаадазатимпређеуХајделберггдебина
реднетригодинестудираоправакаоредованстудент.Ово
нијебилауобичајенапраксакадасубилиупитањусрпски
питомци.ОнисупоправилупрвостудиралиправауНемач
кој,патекондаучилифранцуски језик. Јовановић јесма
траодајетребало„дапитомцинајпрефранцускијезикнау
че,какобидоцније,учећиправананемачкомјезику,уисто
времемоглиправненаукеинафранцускомјезикустудира
ти,којибиимкаопомоћносредствослужило,дасвестрана
знањанауциприбавејоштзаоновреме,доклепоменутуна
укуприуниверзитетуслушају”.ЗавремеборавкауПаризу,
он је ради усавршавања језика намеравао да наКолеж де
Франсу (Col lège de Fran ce)ванреднопохађапредавањаиз

38Исто,1867,ФI,Р136,МанојлоМарићминиструпросвете,Фрајбург12.
августа1865;Париз,20.oктобраи12.новембра1865.;ИлијаГараша
нинМанојлуМарићу,Београд,20.и26.новембра1865;Министарство
просветеМанојлуМарићу,Београд,2.децембра1865.

39Исто,1866,ФI,Р225,МанојлоМарићминиструпросвете,Париз,24.
фебруара1866.

40Јагодић,М.нав.дело, стр.176.
41АС,МПсП,1862,ФVII,Р1270,Министарствопросветепитомцимау

Паризу,Београд,29.октобра1862;1866,ФII,Р348,МиланБогићевић
министрупросвете,Париз,9.јула1865;1861,ФV,Р1056,ДрагомирРа
јовићМиниструпросвете,Београд,7.октобра1861.и8.октобра1862.
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„некихлитерарнихпредмета”,дасеупознасаорганизаци
јомправосуђауФранцускојиканцеларијскимпословањем
судова.МинистарствопросветеизашлојеусусретЈовано
вићевојжељидоделившиму1.новембра1862.годинебла
годејаније од 300 талира годишње.Међутим, српскомпи
томцуовасредстванисубиладовољназаживотуПаризу
пајеонтражиоодПравитељствадамуодобрипремештај
уЖеневу.42Јовановићсеипаккаснијевратиоуфранцуску
престоницу,гдеје1866.годинезавршиостудије.Напоредо
сапредавањиманаПравномфакултету,онјепохађаоиона
наФакултетукњижевностиијезика(Facultédeslettres).43

УПаризу су се сопственим средствимашколовалиМилу
тин Гарашанин, син Илије Гарашанина, и Ђорђе Симић,
синтрговцаиуставобранитељскогпрвакаСтојанаСимића.
Гарашанин је своје целокупношколовање у иностранству
провеоуФранцуској.Позавршеткупрвегодинеприродно
техничкогодељењанаЛицејууБеограду,онјепрешаоуПа
ризиод1860до1863.студираоматематикуналицејуСент
Барб (Col lège Sa in teBar be). Исте студије је наставио на
Политехничкојшколи(Eco le Polytec hni que)од1863до1865.
године.На захтев српске владе конзулБотмилио (Adolp he 
François, vi com te de Bot mi li au)сепотомзаложиокодфран
цускогминистраратадаГарашанинбудепримљенуАрти
љеријскушколууМецу(L’E co le d’ap pli ca tion d’ar til le rie et 
du génie à Metz).Крајемновембраминистарјеодобриозах
тев,подусловомдасрпскистудентпокажезнањанеопходна
дабипратионаставу.44Каодржавнипитомац,учинупот
поручника,Гарашанинјеступиоуовувисокувојнушколу
1866.изавршиоје1868.године.45ЂорђеСимићјестудирао
филозофијууБерлину1861–1863.иХајделбергу1863–1864,
аправауПаризу1864–1866.46

42Исто,1862,ФVII,Р1368,ДимитријеЈовановићМинистартвупросвете,
Шартр,21.августа /3.септембра1862.ирешењеМинистарствапро
светеод15.октобра1862;ДимитријеЈовановићминистарствупросве
те,Париз,25.новембраи27.децембра1862;Министарствопросвете
ДимитријуЈовановићу,28.децембра1862.

43Исто,1866,ФV,Р947,МинистарствопросветеДимитријуЈовановићу,
Београд,15.јула1866.

44Исто,Министарствоиностранихдела(МИД)–Иностраноодељење(И),
1865,ФXI, Р 93, француски конзул Ботмилио министру иностраних
делаИлијиГарашанину,Београд,21.новембра1865.

45Вулетић,A.ИзпородичногживотаИлијеГарашанина,у: Збор ник ра
до ваПи смо, (2001),Београд:Удружењезасрпскуповесницу,стр.129
139;Самарџић,М.иГарашанин,М.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том2
(2006),НовиСад:Матицасрпска,стр.625.

46Јагодић,М.нав.дело, стр.177.
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Послеборавкаунемачкимградовима,францускапрестони
ца–„узорварош”–јеостављаланасрпскепитомцеснажан
утисак.47 Двадесеттрогодишњи Јован Авакумовић, који је
предоласкауПаризкратковремеживеомирнимискром
нимживотомуЦириху, јеуМе мо а ри маописаосвојпрви
сусретсаградомсветлости.Напутуоджелезничкестанице,
пролазећифијакеромпоредвеликихзграданабулеваримаи
гледајућиосветљенеизлогесрпскипитомацнијезнаочему
вишедаседиви.МиланКујунџићјесматраодасусвеевроп
скеварошиизгледале„наистикалуп”.Међутим,умногоме
захваљујућипрефектуСенеЖоржуОсману(GeorgesEugène
Haussmann),петаишестадеценијаXIXвекасууПаризуби
ледобанајвећеграђевинскеделатности.Узогроманради
подршкуНаполеонаIII,Османјеодфранцускепрестонице
направиомодеранград,савеликимавенијамакојесумогле
апсорбоватисталнорастућисаобраћај.48Кујунџићнаводида
оникојисупресамонеколикогодинабилиуПаризусадане
могудапрепознајуград:изграђенесуновекуће,проширени
булевариинаправљениновиквартови.49

У француској престоници Авакумовића је сачекао Јован
Максимовићкоји јеживеоуизнајмљеној собиу стануна
булевару Монмартр (Boulevard Montmartre). Авакумовић
јенашаособунабулеваруСевастопољ(BoulevarddeSéba
stopol),недалекоодУниверзитетаиЛуксембуршкогпарка
(JardinduLuxembourg).Двојицастуденатасусехранилиу
ресторанугдесуоброцибилиобилниахранадобраијев
тина.УПаризусеобедовалодвапутадневно:доручковало
сеокоједанаестпреподнеаручалоувече.Обаоброкако
штала супо1,5франакили,прерачунато у тадашњусрп
скуновчанујединицуседамипогрошачаршијских.Дневни
трошакзаисхрануизносиоје,дакле,трифранка.50Поређе
њаради,упристојнојбеоградскојкафаниручаксахлебом
ивиномзаједнуособукоштаоје1865.годинешестгроша
чаршијских.51 Пре негошто је прешао у „добар смештај”
којијеплаћао35франакамесечно,МилутинГарашанинје
биосмештенунеусловнојсобиинтернатаL’In sti tu tion Jubé.
Исти износ за изнајмљивање собе плаћао је и Драгомир

47Столић,А. (2003) Ђор ђе Си мић. По след њи срп ски ди пло ма та XIX ве ка, 
Београд:Историјскиинститут,стр.4854.

48Tulard,J.(1995)Dic ti on na i re du Se cond Em pi re,Paris:Fayard,р.616.
49АС,МиланКујунџић(МК),бр.181,МиланКујунџићнепознатом,Париз,

28.септембра1864.
50Авакумовић,Ј.(2008)Ме мо а ри, СремскиКарловци,НовиСад:Издавач

какњижарницаЗоранаСтојановића,стр.4546.
51Јагодић,М.нав.дело, стр.178.
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Рајовић.52Авакумовићева соба је била, као иМаксимови
ћева,нашестомспрату(поткровљеилимансарда),„лепаи
добронамештена”.ИзроманаЕмилаЗолесазнајемодајена
шестомспратуузградамауПаризууглавномстановалапо
слуга.Тачињеницаговориколикојебиоскромансмештају
комесуборавилисрпскипитомци.

МиланДамјановићиГргурМаксимовићсусежалилидаим
јеблагодејанијеод400талиранедовољноисматралисуда
подносежртвузасвојуземљустудирајућистаквомстипен
дијом. Начелник министарства унутрашњих дела Никола
Крстић,којијеборавиоуПаризуодмајадојула1865.годи
не,јеуразговорусдвојицомпитомацаизнеомишљењеда
немаземљекојадајевећестипендијеодСрбије,дајењен
износвишенегокоректанидастоганиједанминистарнеће
битиспремандагаповећа.53

Српскипитомцисууфранцускојпрестонициодлазилина
спавањетекокодваилитрисатапослепоноћи.Градсве
тлостијеживеоноћу.Уједанујутројепокафанамаибуле
варимабилонајживље.УтомпогледуПаризјебиосушта
супротностуодносуна градовеСредњеЕвропе.54Српски
питомцисупосећивалии„Прадо”,великусалузабалове.
НиколаКрстићовдезаправомислиначувенудворану„Bal
Bullier”смештенуукварту„ValdeGrâce”упетомаронди
сману(5earrondissement)градаПариза.Њенвласникјебио
ФрансоаБулје(FrançoisBullier),бившидиректор„Прада”,
дворанекоја јебиласаграђенанапарискомострву„Ilede
laCité”,асрушена1858.године.Каои„Прадо”,„BalBulli
er”јебиоомиљеноместостудената.Српскипитомцисуту
ималиприликудасеупознајусплесомканкан.Играчице
сунабинизадизалесукњеипоказивалепублициногеидо
њи веш.НиколаКрстић је констатовао да „младчовекна
томместуиматоликоприликедапоклизнедајезаистачуд
ноакодођечитавкући”.Заразликуодњега,ЂорђеСимић

52АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности(АСАНУ),Историјсказбир
ка,бр.14893,бр.73,ИлијаГарашанинМилутинуГарашанину,Београд,
30.марта1864;бр.77,истиистом,Београд,3.марта1865;бр.79,исти
истом,17.маја1865.

53ОвипитомцисуреклиКрстићудаза45франакаимајуручакивечеруи
даимостаједо10франаказастаниодело.ДамјановићиМиловановић
сувероватнодавалипо45франаказаручаки45завечеру,али јеиз
носзастаниоделосасвимнејасан.Такође,послеовихнаводапитомаца
остајенејасноколикајезаправобиластипендијапарискихстудената,то
јест,далијекнежеваодлукаизновембра1861.годинедасе„Паризлија
ма”поредблагодејанијаод400доделијош100талиранаимешколских
трошкова умеђувремену укинута;Крстић,Н. (2005), Днев ник. Јав ни 
жи вот I,9. април 1864 ‒ 18. де цем бар 1867,приредиоЈагодић,М.,Бе
оград:Заводзауџбенике,стр.129.

54АвакумовићЈ.нав.дело,стр.46,57.
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утоменијеналазиоништанеморално,називајућиканкан
„потребомцивилизације”.ЗбогтогајеКрстићзакључиода
парискаатмосферанегативноутиченапитомце.55Онјеиз
веозакључакдастудентималовременапосвећујуучењуи
дауглавномбеспосличеилумпују.56Иакокритичанпрема
питомцима,НиколаКрстићјетакођеуживаоузадовољстви
макојајенудиоградсветлости.Поредтогаштојесасрп
скимстудентимапосећивао„опскурнаместа”,начелникје
биоинакоњскимтркамауВансенуиБулоњскојшумииу
вишенавратаупозоришту,где јеимаоприликедавидии
НаполеонаIII.57

Поједине„Паризлије”суоставилиизабелешкеоутисцима
сапредавањанаУниверзитету.Ревносан,ЈованАвакумовић
јепочеодаслушаизлагањапрофесораПравногфакултета
одмахподоласкууфранцускупрестоницу.Присуствоваоје
предавањима из предметаКазнено право кодЖозефаОр
толана (JosephLouisElzéarOrtolan), ЈавнодржавноиМе
ђународно право кодАнселма Батбија (Anselme Batbie) и
францускогГрађанскогправакодЛероа(Leroy).Поредтога,
Авакумовићје,каованреднислушалац,похађаопредавања
изпредметаМеничноправо,ЕнциклопедијаправаиГрађан
скипоступак.Засвепрофесореовајпитомацјесматраода
суврлодобри,акаонајбољегговорникајеиздвајаоБатбија,
који је 1873. године постаоминистар просвете.Драгомир
РајовићиМиланБогићевићсуусвојимполугодишњимиз
вештајимаМинистарствупросветенаводилипојединостиу
везиспредметимакојеуче,именапрофесорапредавачаи
уџбеникепокојимапредају.ТакоодРајовићасазнајемодасу
удругојгодиниПравногфакултетастудентиучилиГрађан
скизаконик(Codecivil),Казненизаконик,Јурисдикцијука
знителну,СудскипоступакуграђанскимпарницамаиРим
скоправо,аодБогићевићадасупрофесориупрвојгодини
предавали француски Грађански законик (Code Napoléon)
иРимскоправо.Францускиграђанскизаконикјепредавао
професорБинва(Bunvat)поуџбеникуФредерикаМурлона
(FrédéricMourlon,Répe ti ti ons écri tes sur les examens du co de 
Na poléon , vol.3,Paris1858).58

Слободновремеишколскераспусте српскипитомцисуу
Паризу проводили обилазећи знаменитости града. Јован

55Крстић, Н. (2006) Днев ник. При ват ни жи вот I, 9. април 1864 – 31. 
децем бар 1866, приредила Вулетић, А., Београд: Завод за уџбенике,
стр.201.

56Крстић,Н.Јав ни жи вот I,стр.139.
57КрстићН.При ват ни жи вот I,стр.194,196,199.
58АС,МПсП,1864,ФX,Р1536.
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Авакумовићјесматраодајезаупознавањефранцускепре
стоницепотребнонајмањетримесеца.Поредобиласкаму
зеја,онјеодлазиодаслушапознатеговорнике,адвокатеи
посланике, токомсудскихпроцесаиупарламенту.Напо
ротнимсуђењимапитомацјечестослушаоадвокатаЖила
Фавракојисепрославиокаобранилациталијанскогреволу
ционараФеличеаОрсинијазавремесудскогпроцеса1858.
године, вођеног због атентата наНаполеона III. Тадашњу
опозицијууфранцускомпарламентупредстављалајегрупа
одпетпосланикакојусучинили:АдолфТјер(AdolpheThi
ers),ЖилФавр(GillesFavre),ГарнијеПажес(LouisAntoine
GarnierPagès),ЕмилОливје(EmileOllivier)иЕрнестПикар
(ErnestPicard).ЗаразликуодТјеракојијебиопристалица
династијеОрлеана,осталачетворицасубилирепубликан
ци.ЊиховиговорибилисууперенипротивполитикеНапо
леонаиДругогцарства.Преконовинаупознатасонимшто
ћеговоритипредставнициопозиције,публикајеувеликом
броју долазила да их слуша,што је чинио иАвакумовић.
Говори„петорице”остављалисуснажанутисакпајеујав
ностистворенјакпокретпротивЦарства.Утомдухуписа
лајеифранцускаштампа,наравноуонојмериукојојјето
допушталаполицијскавласт,аидејаорепублиципродирала
јесвевишеуслојевеграђанства.Међусвојимдоживљајима,
српскипитомацјеиздвојиодружењесатадашњимчувеним
адвокатомиправникомДезиреДалоом(VictorAlexisDésiré
Dalloz) ињеговомпородицом.Наконшто јеАвакумовића
случајно упознао у Луксембуршком парку, стекавши ути
сакдајевреданиревносан,Далојепозваостудентаусвој
дом.Свакогпеткаувечеоваугледнапородицајеприређива
лапријемезасвојезванице.Одевенуелегантноцрнооде
ло,Авакумовићјетадапрвипутушаоусалонједнеотмене
францускекућеуПаризу.ОнјетуупознаоДалоовусупругу,
кћериисинове,правникаиправногписцаЕдуара(Edouard
Dalloz)ипублицистуПола(PaulDalloz).Водећисасрпским
студентомразговореправнеприроде,францускиадвокатје
увидеодаондобропознајекривичноправоиизнеозакљу
чакдабизнањанатомпољумогаоприменитииунауцииу
пракси.Авакумовићјеоставиодобарутисакначитавупо
родицупајесведоодласкаизПаризабиоредовангостДа
лоових.ПоповраткууСрбијусрпскипитомацједосмрти
адвоката1869.годиневодиопрепискусаовомпородицом.59

ЗавремеборавкауПаризуНиколаКрстић јеразговараос
питомцимаополитициидржавномуређењуСрбије,оче
мујеоставиозанимљивезаписеусвомДнев ни ку.60Готово

59Авакумовић,Ј.нав.дело,стр.4750.
60Јагодић,М.нав.дело, стр.179.
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свистудентисусматралида јестањеуземљилоше,да је
политика владе погрешна и да не постоји слобода говора
иштампе.Међутим,Крстићјеприметиода,углавномзбог
неискуства,некиодњихнемајујаснепојмовеодржави(Јо
ванМаксимовић)доксукоддругих(ДрагомирРајовић)та
знањавеомаповршна.КаобившипрофесорЛицеја,Крстић
јенекеодовихстуденатаодранијепознавао.Либерализам,
као идеологија младе генерације српске интелигенције, је
пустиокоренаикод„Паризлија”.ДрагомирРајовићиЂор
ђеСимићсупредњачилиуслободоумљу,доксуДимитри
је Јовановић,МиланБогићевићи ЈованАвакумовићбили
умеренији.Вероватно због одређеног искуства као бивши
секретарсуда,Јовановићјебољеодосталихумеодауочи
недостаткеурадудржавнихслужби.Најумеренији,аујед
ноијединимеђупитомцимакојинијезаступаолиберална
начелабио јеМилутинГарашанин,накога су,претпоста
вљамо,утицалаочеваконзервативнасхватања.КадајеКр
стићстудентимаскретаопажњуначињеницудасуиСрби
којисусеранијешколовалиуиностранствукаомладибили
присталицелиберализмаалисукаснијепроменилимишље
ње, питомци су одговарали да суњихови претходници то
чинилидабизадржаливисокедржавничкеположаје.„Па
ризлије”нисукритиковаликнезаМихаила,алисунападали
режимунутрашњеполитичкестеге,полицију,злоупотребе,
прогоне и забране.61 Њихова повика била је превасходно
усмеренапротивминистраунутрашњихделаНиколеХри
стића.62Питомци су критиковали радминистара алинису
моглидапредложеникогакојибињиховпосаообављаона
стручнијииодговорнијиначин.Онисусматралидабида
вањемслободештампииувођењемзаконодавнескупштине
било побољшано унутрашње стање уКнежевини. Крстић
имје,међутим,умногочемудаваозаправо.Онјесматрао
дабибиогрехназиватиихнепатриотимазатоштосукри
тичкинастројенипремавлади.Крстићјезаправопариским
студентиманајвишезамераотоштостањеуСрбијинеса
гледавајунадовољнојасан,реаланиразложанначин.Онје
сматраодаблагодејанцинеувиђајудауземљинемадовољ
но образованих, стручних иљуди од искуства, способних
да спроведу реформе.63 Иако су тадашњимминистрима и
угледнициманекадашњимсрпскимпитомцимауиностран
ству,замералидасусезбогположајаодреклисвојихрани
јихставова,овимпарискимстудентимајетакођенапрвом
местубилапрофесионалнаафирмација.Уодносуналичне

61Крстић,Н.Днев ник. Јав ни жи вот I, стр.146150.
62Јагодић,М.нав.дело, стр.180.
63Крстић,Н.Днев ник. Јав ни жи вот I, стр.148149.
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интересењихов патриотизам је ипак био у другом плану.
Свакиодпитомацајесматраодамуприпадаиочекиваопо
повраткууземљуместоудржавнојслужби.64

Каопрестижнисинонимзацивилизацијуикултуру,алии
као пожељни модел у освајању политичких и грађанских
слободаФранцуска заузима посебно место у развоју срп
ског друштва уXIXвеку.65ПоповраткуизПариза крајем
1865.годинеовагенерацијасрпскихпитомацаималајеве
ликиутицајудруштвеномиполитичкомживотуСрбијена
крајуXIXипочеткуXXвека.Некиодњихсу,бавећисепо
литикомидипломатијом,постализначајнеличностисрпске
историједоксудругиизградилизавиднекаријерекаоправ
ницииинжењери.Овиинтелектуалци,носиоцифранцуског
политичкогикултурногутицаја,супредстављалинајвиши
слојсрпскогграђанскогдруштва,чијеобликовањејезапо
челоосамдесетихгодинадеветнаестогвека.Отомесведоче
биографије„Паризлија”.

Јован Авакумовић је био члан и председник Либералне
странке, министар унутрашњих дела 1873. и 1880, мини
стар правде 1887, и председник владе 1892–1893. године.
Именован за судијуКасационог суда 1881. године, интен
зивносебавиостудијамаказненогправа.Објављујућивише
књига и расправа из области казненог права, он је стекао
гласнајбољегкривичарамеђусрпскимправницима.Захва
љујући томе је 1893. године постао редовни чланСрпске
краљевске академије. Међу његовим делима издвајају се
следећа:Ва жност кри вич ног за ко на, Београд1882;Ну жна 
од бра на, Београд 1884; Те о ри ја ка зне ног пра ва, IX, Бео
град 1887–1897; Фран цу ска и ен гле ска по ро та, III, Бео
град1885–1890;Проме на ва лу те и про тив прав ни по сло ви, 
Београд1924.66

ГргурМиловановић је по повратку уСрбију обављао ду
жност секретара Окружног суда у Ужицу, Пожаревцу и
Ћуприји да би 1871. године биоименован за судијуКња
жевачког окружног суда. У периоду 1875–1890. године је
био професор Казненог права и Казненог поступка у Ве
ликојшколи.Аутор једвауџбеникаизобластикривичног

64Исто,стр.139140.
65Батаковић,Д.(1997)ФранцускиутицајиуСрбији1835–1914.Четириге

нерације„Паризлија”,Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју бр.56,Нови
Сад:Матицасрпска,стр.7395.

66Попов, Ч. и Авакумовић, Ј. Ђ, у: Срп ски би о граф ски реч ник, том 1
(2004),НовиСад:Матицасрпска,стр.4345.
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права:Кри вич ни по сту пак, Београд1890.иКри вич но пра во,
(Београд1897).67

Милан Дамјановић је 1866. године био судија Трговачког
суда, секретар у Министарству правде, а затим управник
Апсеничког завода уБеограду 1869–1874. године.Имено
ван је 1870. за судијуНеготинског окружног суда а 1881.
годинезачланаКасационогсуда.Послесрпскотурскихра
това(1876–1878)истицањанезависностибиојечланвла
динеКомисијезаутврђивањеграницесаБугарском.Бавио
сепитањемказненогсистемаипутовао јеуиностранство
проучавајућиказненезаводеуНемачкој,АустроУгарскоји
Белгији.ЈеданјеодпрвихправникакојијепокушаодауСр
бијиприменидостигнућапенологије,аписаојеирадовеиз
овеобласти.68Преводиојесанемачкогиенглескогјезикаде
ластручнелитературе:Прав на пут нич ка пи сма о Ен гле ској, 
Београд1866;АлбертФридрихБернер,О уки да њу смрт не 
ка зне, Београд1866;КарлМитермајер,Нај но ви ја ис пи ти ва
ња од но са пи та ња о уки да њу смрт не ка зне, Београд1866;
ЧезареБекарија,О пре сту пи ма и ка зна ма, Београд1866.69

Јован Максимовић је био судија Суда вароши Београ
да1870–1871,судијаТрговинскогсудауБеограду1873.и
председниковогсуда1875–1876.и1880–1881,чланАпела
ционог 1877–1879. и Касационог суда 1882–1887. године.
Именованје1880.годинезакраљевогпосланикауНарод
нојскупштини.Биојеугруписудијакојисусудилиубицама
кнезаМихаила.70

ЉубомирКаљевић је на студијама стекаомнога знања из
политичких,економскихиисторијскихнаукаиширокуоп
штукултуру.Онсеизиностранствавратиосаучвршћеним
либералнимполитичкимпогледима.Осопственомтрошку
покренуоје1867.годинелибералнилистСр би ја.Уњемује
сагрупомистомишљеникаопрезнокритиковаоаутократски
режимкнезаМихаила.Каснијејепостаоблизакмладокон
зервативцима (будућимнапредњацима) и постао 1874. го
динеминистарфинансијаувладиАћимаЧумића,а затим
1875–1876.ипредседниквладе.Био је једанодпокретача
листаВи де ло и оснивачаНапредне странке, посланикСр
бије у Букурешту 1881–1886. и уАтини 1886–1889. годи
не.ЗавремекраљаАлександраОбреновићапостаоје1895.

67Јагодић,М.нав.дело, стр.181.
68Наукаосредствимазакажњавање.
69Кркљуш, Љ. и Дамјановић, М. у: Срп ски би о граф ски реч ник, том 3

(2007),НовиСад:Матицасрпска,стр.82.
70Николић,В.М.иМаксимовић,Ј.А.у:Срп ски би о граф ски реч ник,том5

(2011),НовиСад:Матицасрпска,стр.782.
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државни саветник а 1901. председник Сената. Одмах по
убиствубрачногпараОбреновић1903.годинепреузеојере
сорминистраиностранихпослова.Биојеод1870.редовни
чланСрпскогученогдруштваа1893.именованзапочасног
чланаСрпскекраљевскеакадемије.Написаојемемоарепод
насловомМо је успо ме не, Београд1908.71

РударскиинжењерМанојлоМарићјерадиоуМајданпекуи
Управиподрињскихрудникаиобављаогеолошкаистражи
вањауоколиниБора.Заступаојеконзервативнаполитичка
уверења.УвладиДанилаСтефановића1875.годинебиоје
министарграђевиназадужензасаобраћај.72

МиланКујунџић је1866.постаопрофесорФилозофијена
Великојшколи,агодинуданакаснијеименованјенајпреза
чланаазатим1873.годинеизасекретараСрпскогученог
друштва.БиојеуредникГла сни ка срп ског уче ног дру штва. 
Биојенароднипосланик,првисекретар(1874),потпредсед
ник (1880–1881)ипредседник (1882–1885)Народне скуп
штине.ЈеданјеодоснивачаНапреднестранке1881.ичлан
њеногглавногодбора.БиојепосланикуРиму(1882–1886),
министар просвете (1886–1887) и члан Српске краљевске
академије. НаВеликојшколи је предаваоИсторију фило
зофије,Психологију,ЛогикуиЕстетику.УСрбији јепрви
започеопредавањаизИсторијефилозофије,утемељиоисто
риографијусрпскефилозофије(Фи ло со фи ја код Ср ба, Бео
град1868),атимеиистраживањеИсторијефилозофијеуоп
ште. Започео је истраживања појединихфилозофских ди
сциплинакодСрба(По глед на пси хо ло ги ју код нас Ср ба, Бе
оград1867;Шта је и ко ли ко ра ђе но у нас на ло ђи ци, Београд
1871).ЊеговглавнифилозофскисписносиназивКрат ки 
пре глед хар мо ни је у све ту, III,Београд1867–1872.73

МиланБогићевићјебиосекретаркнежевогдвора1872,ми
нистарправде1874–1875,министариностранихдела1875,
1883–1884.и1894–1895.икасационисудија1879–1883.го
дине.ОбављаоједужностсрпскогпосланикауБечу1883–
1888,Берлину1895–1900.иРиму1896–1897.године.Биоје
једанодоснивачаНапреднестранке.Сапапскимнунцијем
уБечуизрадиојенацртконкордатазаКраљевинуСрбију.74

71Попов,Ч.иКаљевић,Љ.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том4 (2009),
НовиСад:Матицасрпска,стр.802804.

72Радовић,С. иМарић,М. у:Срп ски би о граф ски реч ник, том6 (2015),
НовиСад:Матицасрпска,стр.99100.

73Марић,И.иКујунџић,М.А.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том5(2011),
стр.422423.

74Новаков,А.иБогићевић,М.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том1(2004),
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ДрагомирРајовић је1881.постаочланКасационогсудаа
четиригодинекаснијепредседникпрекогсудакојијесудио
учесницимауТимочкојбуни.БиојечланНапреднестранке
иминистарнароднепривреде1884–1886.годинеукабинету
МилутинаГарашанина.75

Димитрије Јовановић је био председник Крагујевачког
окружног суда1867–1873,чланАпелационог суда1874.и
чланКасационог суда 1875–1877. године.Као чланЛибе
ралнестранкеизабранјезапосланика,апотомсекретараи
председникаНароднескупштине.Написао јемонографију
Не што о кру гу рад ње Ка са ци о ног су да, Београд1866.

Милутин Гарашанин је био један од оснивача Напред
не странке и њеног органа Ви де ло, народни посланик
1874–1875, 1890–1893. и 1894, министар унутрашњих де
ла1880–1883.ипредседниквладе1884–1885,1885–1886.и
1886–1887.године.ЗавременапредњачкевладеСтојанаНо
ваковића1895–1896.био јепредседникНароднескупшти
не.Удванаврата,1894.и1896,именован језапосланика
СрбијеуФранцуској,гдејеиумро1898.године.Покренуо
је 1889. књижевнополитичкилистПо глед иуњемуобја
вљиваочланке.ЊегованајзапаженијаделасуДва на ме сни
штва, Београд1892.иДо ко ли це, Београд1892.Изабранје
заредовногчланаАкадемије1893.године.

ЂорђеСимићјебиопосланикуСофији,Петрограду,Риму,
БечуиЦариградуиудванаврата1894.и1896–1897.године
председниквладеКраљевинеСрбије.Једанјеодоснивача
ЦрвеногкрстауСрбијиињеговдугогодишњипредседник.
У14књигадневничкихбележаканасловљенихАк та мо је 
ди пло мат ске слу жбе, Ивањ дањ ски атен тат и же нид ба 
кра ља Алек сан дра иПо сла ник на рас по ло же њу изложена
јењеговадипломатскаделатност,алиинеколикодеценија
историјеСрбијеиБалкана.76

ПореднаведенихпитомацауПаризу су се за времедруге
владе кнезаМихаилашколовали и студенти праваНастас
Петровић, Стојан Антић, Светозар Марковић, Димитрије
Новаковић,МилисавМиловановићиУрошКнежевић,буду
ћиличнилекаркраљаМиланаСаваПетровић,официриЉу
бомир Ивановић, Владимир Николић, Стеван Здравковић,
ПетарТопаловић,ДамњанБорисављевић,СтеванПантелић

75Јовановић,С.иРајовић,Д.у:На род на ен ци кло пе ди ја срп скохр ват ско
сло ве нач ка,књ.3(1928),Загреб:Библиографскизаводд.д.Загреб,стр.
659.

76Столић,А.нав.дело, стр.3,7.
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истудентрударстваМихаилоБогићевић.77Већибројњихсе
такођеувеликојмериодужиодржавикојаихјешколовала.

За кљу чак

Слање правитељствених питомаца на студије у иностран
ствопредстављалојенајважнијукомпонентуразвиткасрп
скепросветеинајефикаснијиначинзаусвајањенапредни
јихевропскихкултурнихобразаца.ФранцускајетокомXIX
векабилаједнаоддржавакојусусрпскистудентинајчешће
бираликаоодредиштезапохађањевисокихшкола.Преузи
мањеполитичкихидејаизФранцускепрераслојеутради
цијупосле1840.године,кадасупрвистипендистисрпске
владеупућенинашколовањеинапарискимуниверзитети
ма.Главнипреносилацфранцускогутицајабио јеПравни
факултетуПаризу.Уфранцускупрестоницусушездесетих
година углавном одлазили студенти права, после две или
тригодинепроведененауниверзитетиманемачкогговорног
подручја.Тусурадидопунеобразовањаборавилиисрпски
официри,студентитехничкихнаука‒будућиинжењерии
понеки студент медицине. Трошкови живота и студирања
уПаризу били су знатно већинего у градовима уНемач
којпајестипендијасрпскевладепитомцимачестобилане
довољна.Стога јекнезМихаило,послемолбе једнегрупе
студената, 1861. године донео одлуку да благодејаније за
питомцеуфранцускојпрестонициуместодосадашњих400
убудуће износи 500 талира.Студенти су у град светлости
углавномдолазилидапохађајупраксуизадминистративног
итрговачкогправаидаусавршефранцускијезик.Поједине
„Паризлије”суоставилиизабелешкеоутисцимасапреда
вањанаУниверзитету.Наконборавкаунемачкимградови
ма,Паризјезбогсвојевеличинеилепоте,осветљеностии
динамичногдневногиноћногживотаостављаонасрпске
питомцеснажанутисак.Слободновремеираспустеонису
проводили обилазећи културне установе и знаменитости
града.„Паризлије”сууглавномбилипристалицелиберали
змаикритиковалирежимунутрашњеполитичкестегекоји
јевладаоуСрбијизавремевладекнезаМихаила.
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SERBIANSTUDENTSATPARISUNIVERSITIES
INTHE1860s

Abstract

Thisworkisdedicatedtotheactivitiesandcustomsofstudents,mainly
withgovernmentscholarships,studyingattheuniversitiesinthecapital
ofFrance.Thecommonfeatureoftheseyoungpeopleisthefactthat
theystarted theireducation inGermany,while thefinishing touchof
theireducationwasprovidedinParis.MostofthemwereLawstudents,
andthestrongestideaofthisgenerationwasliberalism.Sincethemid
19thcentury,theinterestofSerbianstudentsforeducationinFrancehas
notsubsided.Thestatestipendholdersofpreviousgenerationsusually
requestedstudyinginParisthemselves.Attheendofthe19thcentury,
Paris was a favourite center of education for the Serbian students.
Duringthe1860s,mainlyLawstudentscametoParisaftertwoorthree
yearsatauniversityinGermany(Vienna,Munich,Berlin,Heidelberg).
In order to complete their education, Serbian officerswere also sent
toParis, aswell as students of technical sciences – future engineers
–aswellasafewmedicalschoolstudents.IntheCityofLight,four
Lawstudentswerestudyinginthe1860s–MilanNedeljković,Đorđe
Pavlović,KostaGrebenarović andKosta Jakovljević. In 1861, there
wasasignificantnumberofSerbianstudentsinParis.ThosewereStojan
Marković,DimitrijeRadović,MarkoLazarević andAćimČumić. In
November 1862, theSerbianGovernment sent its stipend holders in
LawStudiesabroad–JovanAvakumović,GrgurMilovanović,Milan
Damjanović, Jovan Maksimović and Luka Kaljević, the student of
naturalsciencesLjubomirKaljevićandManojloMarić,aswellasthe
studentofphilosophyMilanKujundžić,whileBogićevićandDragomir
RajovićstudiedattheFacultyofLawinParis.BeforearrivingtoParis
inNovember1862,BogićevićwaseducatedinBerlin,whileRajović,
afterappealstotheMinistryofEducationgotthescholarshipandcame
toParisfromBelgradeinthesamemonth.Asaprestigioussynonym
for the civilisation and culture, as well as a desirable model for
conqueringpoliticalandcivilfreedoms,Francehadaspecialplacein
thedevelopmentoftheSerbiansocietyinthe19thcentury.Aftertheir
returnfromParisattheendof1865,thisgenerationofstipendholders
hadastronginfluenceonthepoliticalandsociallifeofSerbiaatthe
endofthe19thandthebeginningofthe20thcentury.Someofthem
whowereinvolvedinpoliticsanddiplomacybecameveryimportant
personsinSerbianhistory,whileothersmadegreatcareersaslawyers
or engineers.These intellectuals, the bearers of French political and
cultural influence, represented the highest stratum of Serbian civil
society,whoseformationhadstartedinthe1880s.Thiswasdocumented

inthebiographiesofthe“Parisians“.

Keywords: government stipend holders, students, “Parisians“, Paris, 
Ministry of Education, Serbia
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ОСРБИЈИИСРБИМАУ 
ДЕЛИМАФРАНЦУСКИХ 

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦАКРАЈЕМ
19.ИПОЧЕТКОМ20.ВЕКА

Сажетак:У пе ри о ду од кра ја 19. ве ка до Ве ли ког ра та ин
фор ма ци је о Ср би ји и Ср би ма у фран цу ској јав но сти пре
шле су пут од не по у зда них, рет ких и ма гло ви тих ве сти ен
ту зи ја ста и не ко ли ци не на уч ни ка до по у зда них, ар гу мен то
ва них на уч них по да та ка од стра не углед них струч ња ка за 
ме ђу на род не од но се. У ра ду се пу тем ана ли зе са чу ва них до
ку ме на та, би бли о гра фи је и са др жа ја де ла фран цу ских ин
те лек ту ал ца, ко ја су на ста ла кра јем 19. и по чет ком 20. ве
ка са гле да ва при су ство те ма о Ср би ји и Ср би ма у Фран цу
ској. По себ на па жња је по све ће на узро ци ма и по сле ди ца ма 
про ме на при сту па у изуз ча ва њу Ср би је и Ср ба у оквирима 
фран цу ске јав но сти и на у ке.

Кључне речи: Ср би ја, Ср би, Фран цу ска, фран цу ска јав ност, 
слика дру го га, ин те лек ту ал ци, крај 19. и по че так 20. ве ка

Упо зна ва ње Кра ље ви не Ср би је кра јем 19. ве ка1

Међународниодносииподелавеликихсиланадвасавеза,
мењали су правце интересовања француских интелектуа
лацакрајем19.века.Поменутоинтересовањефранцуских

1 РадјенастаоуоквирунаучногпројектаДе мо крат ски и на ци о нал ни ка
па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ор

АЛЕКСАНДРАКОЛАКОВИЋ
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интелектуалацадубокојеукорењеноупроучавањимаСло
венанаСорбонииуоквируШко ле ис точ них је зи катоком
19.века,аформирано је,пресвега,увезисафранцуским
интересовањем за европске територије Османског цар
ства.Одкраја19.векаинтересовањенијеусмереносамона
Османскоцарство,већинанародекојинастањујупростор
његових европских територија.Интересовање за поједине
народераслојесаактуелизацијомњиховихетничкихина
ционалнихпитања,односнозначајемумеђународнимокви
рима,које јерешавањекомпликованиходносабалканских
народаималоуодређеномпериоду.НовинскичланциоСр
бијииСрбима,каоиописиупутописима,којисунастали
већиномкаопоследицаличногинтересовањаилипутовања
њиховихаутора,нисувишебилидовољнинаучницима,про
фесорима,публицистима,новинарима,пословнимљудима,
државницима,политичаримаидипломатама.Потребазаин
формацијама,каоињиховбржипротоккрајем19.века,под
стаклајепотребузаразумевањемианализом,штојеувело
и научни приступ и аргументацију у текстове оСрбији и
Србима.2

Када је званично ступио на снагу Францускоруски спо
разум (1894) публиковане су и две књиге које су имале у
наслову речи „Србија” и „српска”.У делуLa Royau me de 
Ser bie(Кра ље ви на Ср би ја)ПолаКокела(PaulCoquelle)из
ложенајеисторијаСрбапремавладаримаодвеликихжупа
наIXвекадоОбреновића.3 Другиаутор,ЛеонЛамуш(Léon
Lamouche),инжењерскикапетанипредавачнаУниверзите
тууМонпељеу,усвојојкњизиL’Armée ser be en 1893(Срп
ска вој ска 1893)приказујесавременусрпскувојску,штоје
ипрваанализастањасрпскевојскеуделунекогфранцуског
аутора.4 Иако су поменуте књиге, пре свега, информатив
ногкарактера,билесузаснованенадоступнојлитератури

га ни за ци ја(бр.179009),којифинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Удругојполовини19.векаразвојпоштанскеслужбеижелезницадо
принео је да преписка постане лакша и да „свеже” вести буду честе
и редовне;Аријес,Ф. иДиби,Ж. (2003)Исто ри ја при ват ног жи во
та 4,ОдФранцускереволуциједоПрвогсветскограта,Београд:Clio,
стр.146.

3 Coquelle,P.(1894)La Royau me de Ser bie, Paris:L.Vanier.
4 Ламуш,официр,историчар,етнологифилолог,образован јеуоквиру

Шко ле за ис точ не је зи ке.ОСрбимајепрвипутписаоувремератаизме
ђуСрбијеиБугарске.КаокапетанпрвекласеугарнизонууМонпељеу
држаојекурсоБалкануод1886.до1899.године,апосебносепосветио
проучавањуосманскевојнеорганизације;Lamouche,L.(1894)L’Armée 
ser be en 1893,Paris;Белешке,Де ло,бр.9(1896),стр.160;Pavlović,M.
(1983)Du re gard au tex te – Od po gle da do tek sta,Beograd:Narodnaknjiga,
Prosveta, str. 495;Павловић,М. (1994)Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,
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ипружиле су краткуисторију развоја српскедржавности,
сапосебнимосвртомнавладавинупоследњихОбреновића
ивојнуспремностСрбије1893.године.Акосеузмеуобзир
временастанкадела,могућеједасуКокелиЛамушимали
ипомоћАлбераМалеа(AlbertMalet),којијеуовомпериоду
боравиоуСрбији.5

ТриаспектаКокеловеиЛамушовекњигепосебносузначај
назадаљеинтересовањефранцускихинтелектуалаца.Као
прво,обаделапосвећенасуСрбијииСрбимаугодиникада
једошлодозваничногприближавањаФранцускеиРусије.
Напримерупојавеовихкњигаогледасерефлектовањепо
литичкихдогађајанамеђународномпланунаинтелектуал
нуклимуФранцуске.УпредговорукњигекојујеКокелпо
светио српском краљуАлександруОбреновићу истакнута
јепотребадасеФранцузиугодиниприближавањаРусима,
бољеупознајусаСрбијомкојајемеђусловенскимдржава
ма„урангупрвапослеРусије”.6Другиаспектодносисена
појавупрвихделанафранцускомјезикукојазасвојуглавну
темуимајуСрбију илиСрбе.До овог периодафранцуски
ауторисеопредељујудаоСрбијииСрбимапишуускло
путекстоваоБалкану,ОсманскомцарствуилиХабзбуршкој
монархији.Трећиаспектјепојавапрвогфранцускогаутора
текстоваоСрбијииСрбимакогаинтересовањенијенапу
стилонаконпрвогдела,већсеувећалотокомвремена.Коке
ловоинтересовањезаСрбијупоменутомкњигомсеугасило,
алинеизаширипросторнакомесуживелиСрби(Боснаи
Херцеговина,ЦрнаГора),докјезаЛеонаЛамушаовосамо
зачетакинтересовањазаСрбијуиСрбе.Ламушјевишего
динапровеонаБалкану,односноуБоснииХерцеговини,о
чемујеоставиoсведочанствоувидуброшуреобалканским
војскамаLes Armées de la bal ka ni que(Бал кан ске вој ске).7Пи
саојеоисторијиигеографији,апружиојеибогатеинфор
мацијеогрчкој,бугарској,српској,црногорскојирумунској
војнојорганизацији.8КокеловеиЛамушовекњиге,којесу
поред историјских садржале и актуелне податке, уз дело
славистеЛујаЛежеа(LouisLéger),створилесуосноведасе

СремскиКарловци,НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојано
вића,стр.179.

5 Kolaković,A.(2013)BeogradkrajemXIXveka:pogledSrboFrancuzaAl
beraMalea,Go diš njak gra da Be o gra da,LX,str.175–190.

6 Coquelle,P.нав.дело,стр.5.
7 Lamouche, L. (1901) Les Armées de la pénin su le bal ka ni que, Paris: R.

Chapelot.
8 Касније,кадаједошлодоповезивањабалканскихдржаваусавез,Ла

мушсебавиоиалбанскимпитањем;Lamouche,L.(1911)La na is san ce de 
l’E tat al ba na is, Re vue po li ti que et par le men ta i re,vol.LXXX,10mai1911,
pр.220–239.
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међуфранцускиминтелектуалцимау20.векупојавепрви
стучњацизаБалкан,СрбијуиСрбе,каоштосубилиАлбер
Мале,ШарлЛоазо(CharlesLoiseau),ОгистГовен(Auguste
Gauvain),ЕмилОман(ÉmileHaumant),ЕрнестДени(Ernest
Denis)иГастонГравије(GastonGravier).9

Францускиинтелектуалцисуупериодусклапањасавезни
штваФранцузаиРуса,крајем19.века,осетилипотребуда
упознајународеБалкана,несамоузпомоћнароднихепских
песама,путописаукојимасусемешалелегендеипоуздане
информације,већикрознаучниприступ.Двапоменутадела
(КокеловоиЛамушово)омогућиласуновиимпулсдаљим
проучавањимаСрбијеиСрба,мадајеидаљебиоприсутно
дасеоСрбијииСрбимапишеуоквирупоглављавеликих
синтеза.ИсторичаруАлберуМалеуповереноједа1894.го
диненапишеједнопоглављеопросторуБалканауоквиру
делаHi sto i re généra le du IVe siè cle à nos jo urs, утицајних
француских научника ЕрнестаЛависа иАлфреда Рамбоа.
Запотребеизрадепоменутесветскеисторије,француском
историчару од велике помоћи био је боравак у Србији у
специјалнојмисијиобразовањасрпскогкраљаАлександра
Обреновића,каоипознанствасасрпскимнаучницима.Ма
лејезапочеонаучнусарадњусаСтојаномНоваковићем,ко
јајерезултиралатекстомоисторијиБалкана,Les Sla ves du 
Da nu be et de l’A dri a ti que ju squ’à la con qu ê te tur que,уоквиру
XVIIIпоглавља III томаутицајнесинтезе.ЛависиРамбо,
каонационалниучитељииауторитетинаучногсветаФран
цуске, усмеравалису својеученикекаупознавањудругих
народа, а посебно ка проучавању Словена. Истовремено,
онисумладефранцускеинтелектуалцепредлагализаспе
цијалнемисијефранцускевладе,каоштојепримерМалеа
ињеговборавакуСрбији.Наовајначин је знањекоје су
француски интелектуалци стекли на престижнимфранцу
скимшколамапроширеноистраживањиманаместимаоко
јимасеписалоипотомунето,прекоопштеисторијесвета
ЛависаиРамбоа,усистемфранцускихисветскихзнањао
Балкану,СрбијииСрбима.Истовремено,боравакфранцу
ских интелектуалаца у Србији омогућио је успостављање
сарадњеизмеђунаучника,којајепрерасталаупријатељства
илипревазилазиланаучнеоквире.

АлберМалејепоредпоменутогпоглављанаписаонеколико
чланаказафранцускупериодикуидневненовине.Узистори
јуСрбије,Малејеписаоиоактуелнимполитичкодруштве
ним догађајима, од којих је већину пратио из непосредне

9 Колаковић,А.(2016)У слу жби отаџ би не: са рад ња фран цу ских и срп
ских ин те лек ту а ла ца (1894–1914), Београд: Институт за политичке
студије.
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близине,односнотокомборавкауБеограду.Каошколова
ни историчар, Мале је осећао значај прикупљања извора
илитературе, какорадова који субилипосвећени српској
историји,такоисведочанставасвојемисијеуСрбији,којеје
оставиоувидудневника.10УLa Re vue po li ti que et littéra i re, 
тзв.La Re vue ble ue, Малеје1893.годинепубликоваочланак
оПрвомсрпскомустанкуподназивом La Révo lu tion Ser be
(Срп ска ре во лу ци ја),акакосеузисторијскестудијебавиои
етнолошлоантрополошкимпроучавањима,написаојетекст
опразничнимобичајимаCro qu is ser bes: Fête des tro is Ma ges 
et de la Bénédic tion des ea ux (Ски ца Ср ба: Пра зник три му
дра ца и Бо го ја вље ње).11Узпоменутенаучнетекстове,Мале
јенаписаоидватекстаокраљевимаМилануиАлександру
Обреновићу,чимеједопринеоистварањусликединастије
ОбреновићуФранцуској.12Мале,доброобавештеноСрби
ји,захваљујућисвојојмисијинасрпскомдворуипријатељ
ствимасаличностимасрпскеполитичкесцене,одкојихје
већинаималаибогатенаучнекаријере,биојенајпоузданији
изворинформацијаоСрбијииСрбимауФранцуској,упе
риодукадајеИсточнопитањеполакоулазилоусвојузавр
шнуфазу.Међународни односи, формирање другог блока
великих сила, заокрет српске спољне политике крајем 19.
века,каоисменадинастија1903.године,утицалисунато
дауФранцускојпорастеинтересовање,апотомизначајМа
ловогпознавањаСрбијеиСрба.Каонаучник,ангажовану
оквирима културне дипломатијеФранцуске, који је на из
вору информација временом постао и „српски пријатељ”,
Малејезафранцускеполитичареидипломатебиопрвипо
узданиизвороСрбијиињенимвладарима.

У периоду пре поменутих дела и текстова, истраживања
Словена,апресвегасловенскекњижевности,кодЛујаЛе
жеапробудилојеинтересовањеизапроучавањеСрба.Иако
је стваралаштво„оца”славистичкихстудијауФранцуској
билобугарофилскиобојено,ималојенепроцењивзначајза
интересовањедругихфранцускихславистазаСрбе.Српска
историја и култура, захваљујући Лежеовом стваралаштву,
посталисупознатијифранцускимнаучницимаипублици
стима, чиме је постављен темељфранцуском интересова
њузаСрбијуиСрбе.Престижнафранцускаиздавачкакућа
L’Hac het te1897.годинеобјавилајестудијуLe mon de sla ve, 
étu des po li ti qu es et littéra i res. Поменуто дело јесте збирка

10Мале,А.(1999)Днев ник са срп ског дво ра,Београд:Clio.
11Павловић,M.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр.180.
12Mallet,A.(1897)LeRoiMilan,La Re vue de Pa ris,novembre–décembre

1897,рр.131–159;Mallet,A.(1903)Ale xan dre Ier de Ser bie,LaRevuede
Paris,juillet–octobre1903,рр.162–171.
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Лежеовихчланакаиогледао словенскимнародима, аме
ђуњимаЛежејепосветиопажњукултурномразвојуСрба.
УчланкуLa re na is san ce in tel lec tu el le de la na tion ser be(Ин
те лек ту ал на ре не сан са срп ског на ро да), на основу књиге
Јована СкерлићаСрп ска књи жев ност у 18. ве ку, Леже је
француској научној сцени презентовао биографије Јована
РајићаиДоситејаОбрадовића.13ОвимрадовимаЛујаЛежеа
францускаславистикајепрвипутпоказалаинтересовањеза
српскукњижевност,наукуикултуру,којенијебилoвезанo
искључиво за народно епске песме, митове и легенде. Уз
угледЛежеa,чланaL’A cadémi e des in scrip ti ons et bel leslet
tres,започетојестварањеновесликеоСрбијииСрбимау
францускомдруштву.Презентовањесрпскекултуреинау
ке, која јенастојаладапрати европске смернице, утицало
је и на буђење интересовања значајног броја француских
интелектуалацазаСрбијуиСрбе.

Историографскогеографски радови оСрбији иСрбима, у
којимасусвевишебилеприсутнеполитичкетеме,одкраја
19. века обухватају и српску књижевност и културу.Про
учавање српске књижевности уФранцуској, коме јеЛеже
даоснажанподстрек,научнојеутемељеносарадњомЕже
наДепреа(EugèneDéprez),професораУниверзитетауРену
и стручњака за архивистику, саМихаилом Гавриловићем,
српскимнаучникомшколованимуФранцуској.Каорезул
татњиховесарадњеобјављеноједелоHi sto i re de la litéra
tu re ser be (Исто ри ја срп ске књи жев но сти) 1898. године.
Представљањесрпскеинтелектуалнесценефранцускојин
телектуалнојсценинастављенојеинапрелазувековакада
јекњижевнаревија La Re vue blue узМалеоветекстовефран
цускимчитаоцимауказаланаделосрпскогнаучникаНико
леТесле.14Поменутитекстовисведочеопојачанојпотреби
упознавања.Истовремено,указивалисуфранцускимчита
оцимадасесрпскодруштвоудаљаваодосманскихтрадици
оналнихобразацаисвојиминтелектуалнимкапацитетима,
одкојихсунекинасветскомнивоу,приближавасавременим
друштвимаЕвропе.

Почетком 20. века појавила су се два дела о Србији чи
је публиковањеможе бити последица појачане српске ди
пломатске офанзиве у циљу приближавања Француској.
Алексис Витри (Alexis Vitry), уредник у париском листу

13Leger,L.La re na is san ce in tel lec tu el le de la na tion ser be,рр.385–389.
14Једанодсарадника,ЏејмсКандиами(JemesCandiami),1901.годинеоб

јавиојечланакпосвећенНиколиТеслиукомесе,пореднаучногдопри
носа,посебнонаглашаваињеговосрпскопорекло;Candiami,P.(1901)
Le plus grand génie du vingtième siècle, La Re vue blue, 31. aout 1901;
ПавловићМ.,Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр.188.
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Correspondan ce po li ti que, par le men ta i re et di plo ma ti que, об
јавиоје1900.годинекњигуEtu de sur la Ser bie (Сту ди ја о 
Ср би ји).КњигајеобјављенаупериодукадајеАлександар
ОбреновићповеоактивнијуполитикупремаРусијиикадаје
Србијаизласкомнапарискуберзунастојаладасеекономски
приближиФранцуској.Истовремено,Србија је тадапоку
шаладасеФранцускојприближииполитички.СтојанНо
ваковић,МихаилоВујић,каснијеАндраНиколићиСтојан
Бошковић,каосрпскипосланициуПаризу,повелисууовом
периодуснажнукампањууциљуафирмацијесрпскихинте
ресауфранцускојјавности.Непостојеподацикојиуказују
дасусрпскедипломатесарађивалесаВитријем,алисена
основусистемањиховоградаиуспостављенемрежеконта
катаупублицистичкимкруговимауФранцуској,можеве
роватидасупознавалеаутораовекњиге,каоидасусвојим
активностимадопринеледасезаинтересујезаСрбију.

Потпунију и обимнију монографију о Србији, La Ser bie 
con tem po ra i ne. Etu des, en qu ê tes, sta ti sti qu es (Са вре ме на Ср
би ја. Сту ди је, ан ке те, ста ти сти ка), написао је 1902. го
динеЖозефМала (JosephMallat). Француски читаоци су
сепрекоовестудијеупозналисаисторијомигеографијом
Србије, каои територијомна којојживеСрби, а такођеи
саекономскимикултурнимразвојемСрбијеиСрба.Наме
раауторабила једатекстпревазиђепретходнетекстовео
Србијикојисуималиформупутописаилиописа,каоида
статистичкимиекономскимподацимастекнемоћпрактич
непримене.Можесерећидајеауторуспеоусвојојнамери
јерјевеликоинтересовњезапоменутукњигувладаломеђу
францускимпословнимљудимаокупљенимокоLa So ciété 
d’En co u ra ge ment po ur l’In du strie Na ti o na le(Дру штво за под
сти ца ње на ци о нал не ин ду стри је).15 Публиковање помену
тихкњигаилуструјеполитичкоиекономскоинтересовање
ширихслојевафранцускогдруштвазаСрбију,упериодука
дајеиСрбијанастојаладасеприближиФранцуској,каои
кадасуНоваковић,Вујић,Николићидругисрпскиинтелек
туалциостварилидубљевеземеђуфранцускомполитичком
елитом.ТекстовиоСрбијиуказујудаје,поредполитичког
интересовањазаСрбијуиСрбе,уФранцускојодпочетка20.
векапостојаоиинтересзапласирањекапиталанаБалкани
уСрбију.

15Mallat, J. (1902)La Ser bie con tem po ra i ne. Etu des, en qu ê tes, sta ti sti qu es,
Paris: J. Maisonneuve, 2–3. http://www.archive.org/stream/laserbiecon
temp04mallgoog#page/n14/mode/2up15.04.2019.
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О Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни и Дал ма ци ји

ПоредСрбијефранцускиауторисуписалииодругимобла
стимакојесунастањивалиСрби,стогасуиЦрнаГораиБо
снаиХерцеговинабилеинспирацијазанастанаккњижев
них и научних дела на француском језику. Већ поменути
аутор историјеСрбије,ПолКокел, 1895. године, под ути
цајемпроучавањаисторије српскихвладарскихдинастија,
својеинтересовањепроширујеинаисторијуЦрнеГореи
Босне. Резултат његових истраживања јесте делоHi sto i re 
du Monténégro et de la Bo snie de pu is les or gi nes (Исто ри ја 
Цр не Го ре и Бо сне од по че та ка).Исте,1895.године,поја
вљујесејошнеколикорадовакојизапредметсвогизлагања
имајуисторијуитрадицијуЦрнеГореиБосне.Француски
сликарикарикатуристаАнриАвло(HenryAvelot)иаванту
ристаЖозефдеЛаНезијер(JosephdeLaNézière),подути
цајемжељезаупознавањем„оријенталногсвета”,објављују
1895.годинекњигуMonténégro, Bo snie, Herzégo vi ne (Цр на 
Го ра, Бо сна, Хер це го ви на).Унаведенимделима,заразли
куодтекстовапосвећенихСрбији,вишедоминирајуисто
ријскеикњижевнетеме,којесепреплићусамаштом,мање
поузданиминформацијамаисубјективнимвиђењимаауто
ра.Ипак,поменутирадовиипоредсвојенеобјективностии
непоузданости, подутицајемкасног романтизмаи схвата
њаБалканакаоделаОријента,значајнисукаоинформатив
насредствауупознавањуфранцускихчиталацасаЦрном
ГоромиБосномиХерцеговином.

ОдтекстовафранцускихаутораоБоснинапрелазудваве
ка, по стручности,издваја се стваралаштвоГијомаКапија
(GuillaumeCapus),којејенасталонаконњеговихистражи
вачкихмисијанаБалкануспроведенихнапочеткупослед
њедеценије19.века.16Францускигеографиетнолог1896.
годинеобјавиојенаучнопутописноделоA tra vers la Bo snie 
et Herzégo vi ne Etu des et im pres si ons de voyage (Кроз Бо сну 
и Хер це го ви ну. Сту ди је и ути сци са пу то ва ња).Капи на
стојидаприближифранцускомчитаоцунедовољнопознате
пределе,акњигујеобогатиоисапреко150гравураијед
номкартом.Каорезултатњеговихпутовањаиистраживања

16НајзначајнијиКапијевирадовипореднаведеногделабилисутакођере
зултатмисија,аиздвајајусе:Gu i de du na tu ra li ste prépa ra te ur et du na
tu ra li ste col lec ti on ne ur, po ur la rec her che et la con ser va tion des ani ma ux, 
végéta ux, minéra ux et fos si les (1879); Pro me na de hygiéni que en Asie cen tra
le (1891); A tra vers le Royau me de Ta mer lan (Asie cen tra le). Voyage dans la 
Sibérie oc ci den ta le, le Tur ke stan, la Bo uk ha rie, aux bords de l’AmouDa ria, 
à Khi va, et dans l’OustOurt (1892); Ex po si ti on uni ver sel le et in ter na ti o na le, 
Gand, 1913: Les co lo ni es françaises; Les Pro du its des co lo ni es françaises: 
In doChi ne (1913);Reuter,A.(2013)Gu il la u me Ca pus 1857–1931, 400 Jo er 
Kolléisch,BandII,Lëtzebuerg:éditionssaintpaul,рр.307–308.
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публикованасуидваантрополошкачланка:ообичајутето
вирањанаподручијуБоснеиХерцеговинеиорастуљудиу
Босни.17Капијевисписиплодсуличненаучнерадозналости
иистраживањаидопринелисубуђењунаучногинтересова
њауФранцускојзаБоснуиХерцеговину.

Напрелазуиз19.у20.векфранцускинаучнициипубли
цистиокрећусеианализиполитичкеситуацијеуБоснии
Херцеговини. Рад Албера Малеа о политичким прилика
мауБоснииХерцеговинипрви јерад једногфранцуског
научниканапоменутутему.18УрадуBo snie et Herzégo vi ne
МалеописујеполитичкеодносеуБоснииХерцеговинипо
слеХерцеговачкогустанкаиБерлинскогконгреса1878.го
дине,сапосебнимосвртомнакултурниживот.Мале јеса
посебномпажњомописаонастојањаСрбауБоснииХер
цеговинидаподуспостављенимКалајевимрежимомнеиз
губенационалниидентитет.Вероватнонастаоподутицајем
српских интелектуалаца, који су наслућивали опасност за
СрбијуиСрбе,скривенеиза„цивилизаторскемисије”Ау
строугарске,Малеовчланакимаојевеликизначајзаупозна
вањефранцуске јавности са притисцима којима је српски
народбиоизложенувремеКалајевогрежима.Објављену
угледном часопису La Re vue ble ue,Малеов текст о Босни
иХерцеговинизначајанјезаСрбеиСрбију,јерсупостоја
лиугледнифранцускиинтелектуалци(ЕдуарДрио(Edouard
Drillot),АнатолЛероаБолије(AnatoleLeroyBeaulieu),који
суу„добаимперија”говорилиоБалканукаооколонијама
гдетребаизвршитикултурнуакцију.19

Удухунаведеног,напрелазудвавекапојавиласејошједна
значајнапубликацијаоБосни.Референтнифранцускинауч
ничасописRe vue géne ra le des sci en ces, наконпропутовања
експедицијефранцускихнаучника1898.године,објављује
1900. године монографију посвећену Босни и Херцегови
ни.20МеђуфранцускимнаучницимабиојеиПолБоаје(Paul

17Поменутитекстовинасталисунаосновуистраживањаспроведениху
току 1893. године у Босни иХерцеговини и обухватали су пре свега
муслиманскоиправославностановништво,аумањојмериикатолич
купопулацију;Capus,G.(1894)TatouageenBosnieHerzégovine,Bul le tin 
de la So ciété d’an thro po lo gie,vol.V,№9,рр.625–633;Capus,G.(1895)
SurlatailleenBosnie,Bul le tin de la So ciété d’an thro po lo gie, vol.VI,№2,
рр.99–103.

18Mallet,A.(1897)BosnieetHerzégovine,La Re vue blue,№21,22mai1897.
19ЕдуарДриојесматраодаАустроугарскапланирадаБалканпостанење

наколонија,аАнатолЛероаБолијејеуКалајевомрежимувидеоувође
њезападњачкогредаицивилизације;Ковић,М.(2011)Ци ви ли за тор ска 
ми си јаАустроугарскенаБалкану:погледизБеограда(1901–1914),Ис
тра жи ва ња,бр.22,стр.366,368,370.

20Павловић,М.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр.197.



136

АЛЕКСАНДРА КОЛАКОВИЋ

Boyer),слависта,шефкатедрезарускијезикикасниједи
ректорШколезаисточнејезике(ÉcoledesLanguesOrienta
les) уПаризу.Боајејеумонографијиобјавиочланакпосве
ћен језикуикњижевностиуБоснииХерцеговини,асама
чињеницадаједиректорШколезаисточнејезикепосетио
БоснуиХерцеговинусведочиовисокомугледуиутицају
експедиције на стварање слике о Босни и Херцеговини у
францускојјавности.21Монографијасесастојииз17делова
укојимаје11аутораописалоземљуинароднаосновуонога
штосувидели,каоиподснажнимутицајемзваничнихпо
датакаКалајевогрежима.Аустријскауправаучествовалаје
уорганизовањупоменутогпутовањафранцускихнаучника,
штосеодразилоинасадржинупоменутемонографијеиње
нунепоузданост.22Францускинаучнициспочетка20.векаи
даљесунедовољноупознатисаисторијомикултуромБал
кана,несигурниуодабируизвора,акаотакви,подложнису
манипулацијамадржаваилипојединаца,штосеодражавало
инаделаукојимасуписалииоСрбима.

ШарлДил(CharlesDiehl),угледнивизантологипрофесор
Универзитета уНансију иПаризу, интересовао се за под
ручјеБалкана,којесунастањивалиСрби.23Наконвишего
дишњихистраживања спроведенихупериодуод1896. до
1900. године, објавио је 1901. године студију En Médi ter
ranée. Pro me na des d’hi sto i re et d’art(На Сре до зе мљу. Исто
риј ске и умет нич ке шет ње).24Обогативши своја знањаиз
античкеирановизантијскеисторије,Дил јеоставиоописе
ДалмацијеиДиоклецијановепалатеуСплитуирушевина
Салоне,апотомјепосетиоиБоснуиХерцеговину.Наосно
вупутовањакрозБоснуиХерцеговину,настаоје1900.го
динепрвинаучничланакоисторијиБоснеиХерцеговине:
L’Hi sto i re des mo nu ments en Bo snieHerzégo vi ne („Историја
споменикаБоснеиХерцеговине”).25Дилјеообластимана
којима су живели Срби писао с историјског, географског,

21Mazon,A.(1950)PaulBoyer1864–1949,La Re vue des étu des sla ves,vol.
26,t.26,f.1–4,4–13.

22Белешке,Срп ски књи жев ни гла сник, књ. IV,бр.6,16.децембар1901,
стр.480.

23Дилјеод1885.биопрофесоруНансију,потомјерадиоуфранцуским
школамауРимуиАтини,даби1907.наСорбониосноваокатедруза
историјуВизантије;https://dictionaryofarthistorians.org/diehlc.htm,21.05.
2019.

24Diehl,C.(1901)En Médi ter ranée.Pro me na des d’hi sto i re et d’art, Paris:A.
Colin.

25Diehl,C.(1900)L’HistoiredesmonumentsenBosnieHerzégovine,Re vue 
général des sci en ces pu res et ap pli quée,№6.
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економског,етнографскогиполитичкоггледишта.26Касни
је је овај угледнифранцуски византолог, кроз сарадњу са
српскимнаучницимаиинтересовање за српску средњове
ковну историју, културу и уметност, постао почасни члан
УниверзитетауБеограду.Диловтекст„Устаримсрпским
манастирима” остао је као сведочанство о трајној спони
угледногвизантологасасрпскимнародом.27

Оп ста нак „Европ ске Тур ске” и  
ау стро у гар ски ин те ре си на Бал ка ну

УзШарлаЛоазоа,проблемеБалканасааустроугарскимин
тересиманапоменутомподручју,повезао је јошпочетком
20.векаиАндреШерадам(AndréChéradame)изучавајући
питањенемачкеекспанзијеуИсточнојиЦентралнојЕвро
пи.Шерадамоваделаописујуипратеразвојпангерманске
идеје,сапосебнимосвртиманањенпрускикарактерина
челанакојимапочивапокрет.УједномделукњигеL’E u ro pe 
et la qu e sti on d’A u tric he au se uil du XI Xe siè cle,којаје1902.
годинепреведенанасрпскијезикуиздањуНовеелектрич
нештампаријеПетраЈоцковића,Шерадамразматрамогућ
ностињеног реализовања.Иако у овом делуШерадам не
посвећујецелопоглављеСрбијинитиСрбима, значајно је
тодаразматраположајСловенауАустроугарској,фазеиз
вршењапангерманскогплана,положајАустроугарскеипо
гледа „Пангерманског савеза”нараспадАустрије.Уовом
периодуШерадамсеуприбављањуинформацијаоЈужним
Словенима,апресвегаСрбима,узначајнојмериослањаона
књигуитекстовеШарлаЛоазоа.28Шерадамјекрозпомену
таинтересовања,посредно,отвориодаљидијалогнаучника
оположајусловенскихнародауоквиримаХабзуршкемо
нархије.Повезаојепроблемепангерманизма,којисубили
одвеликогзначајаунаучном,публицистичкомиполитич
комживотуФранцуске,саактуелнимпитањимаСловенана
просторуХабзбуршкемонархије.Истовремено,Шерадамје

26Каорезултатдугогодишњихпроучавањасрпскеисторијеитрадиције,у
токуПрвогсветскогратаШарлДилјепоказаопосебноинтересовањеза
српскеинтересеиобластинастањенеСрбимаураду„БорбазаЈадран”
уRe vue des De ux Mon des.Утоку1916.годинеуоквируL’Éco le des Ha u
tes étu desодржаоједвазначајнапредавања.ПрвооЦрнојГориидруго
подназивом„Балканскипроблеми”;Diehl,C.(1916)L’HéroïqueSerbie
Grandeleçond’unpetitpeuple,La Re vue des De ux Mon des,15.septembre
1916;Diehl,C.(1916)Laluttepourl’Adriatique,La Re vue des De ux Mon
des,15.septembre1916;Pavlović,M.Fran cu zi o Sr bi ma i Sr bi ji 1912–1918,
Beograd:Narodnaknjiga,р.294.

27Diehl,C.(1930)Auxvieuxmonastèresserbes,La Re vue des De ux Mon des,
1.avril1930,рр.655–672.

28Шерадам,А.(1901)Евро па и ау стриј ско пи та ње на по чет ку XX ве ка,
Београд:НоваелектричнаштампаријаПетраЈоцковића,стр.87.
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пророчкиотвориоипросторзановаистраживањаместаи
улогепојединихсловенскихнароданагеополитичкојмапи
Европетогадоба.

Почетком20.векапосебнупажњуСрбијииСрбимапосве
тиојепарискилистL’E u ropéen .Напубликовањевећегброја
чланака, чија су главна тема били Балкан,Србија иСрби
у периоду од 1902. године до почеткаВеликог рата 1914.
године,утицалисусарадницилиста:АндреБар(AndréBar
re)иГијомАполинер(GuillaumeApollinaire).Аполинерсе
у складу са својим интересовањима посветио књижевним
икултурнимтемамавезанимзаСрбе,доксутемеБарових
чланакабилеполитичкеприроде.Ускладусаинтересова
њимафранцуске јавностии са променама које су настале
савезништвомФранцускеиРусије,обликовалесусеите
меулистуL’E u ropéen .Бар јеписаооминистарскојкризи
уСрбији,промениполитичкогослонца,питањудаљегоп
станкарусофилскеполитике,односимаСрбијеиРусијепо
слеБерлинскогконгреса,абдикацијикраљаМиланаипроа
устроугарскимтежњамакраљаАлександра.29Информације
које је Бар поделио са читаоцима биле су драгоцене, пре
свега,францускимполитичаримаидипломатамакаосред
ствообавештавањаодогађајимауСрбији.Променамаау
строфилскеполитикеиприближавањемРусији,апрекоње
иФранцуској,додатносузаинтересовалефранцускенови
наре.АндреБарјебиодобарпознавалацприликауСрбијии
вероватнојеимаокаоизворинформацијанекогаодсрпских
интелектуалацакојисуималидубокевезеуфранцускојпу
блицистици,аистовременобилиукљученииуполитички
живот Србије. Могуће је да су Баров извор информација
билиМилованМиловановић,СветиславСимићилиГргур
Јакшић.

Утоку1903.годинеБарулистуL’E u ropéen објављујеви
шечланакаополитичкојситуацијиуСрбији,аутократској
владавини краља Александра Обреновића, краљици Дра
ги,Луњевицама,помињеимогућностубиствасрпскогвла
дара, а потом пише и о убиству краљевског пара.30Пари
ски листL’E u ropéen  публиковао је и приче о две послед
ње српске краљице:Наталији иДраги, а интересовање за
последњегвладараиздинастијеОбреновићделиојеилист
L’Il lu stration.Убројуод27. јуна,узновиописоМајском
преврату, интересовања се померају ка узроцима атента
та, информацијама о новом краљу и председнику владе

29Barre,A.(1902)LaCriseserbe,L’E u ropéen ,№51.
30Павловић,М.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр.209.
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Авакумовићу.31 ПоследицаМајскогпревратабиојепрекид
дипломатских односа водећих европских држава са Кра
љевином Србијом, што је био додатни мотив француске
штампе да публикују што детаљније извештаје о догађа
јимауСрбији.32Иначе, трагичандогађајинецивилизован
чинсрпскихофицираизмаја1903.године,шокираојецелу
Европупобудиојепосебноинтересовањеиуевропскојјав
ности.ЛистL’Il lu stra tionизвешавао„крвавојреволуцији”
уСрбијиижртвамаатентата,анализирадаљиразвојдога
ђајаубалканскојдржави.Каснијесурезултатискупштин
скихизборауСрбијибилитемаулисту L’Il lu stra tion,каои
извештајоновомсрпскомкраљуПетруIКарађорђевићу.33
ТекстовиоубиствукраљевскогпараОбреновићисмениди
настијаутицалисудасеувећаноинтересовањезаекономију
икултуруСрбијеиСрбапочетком20.векаусмерикаполи
тичкимоценамаипортретимасрпскихвладараиздинастије
ОбреновићиКарађорђевић.

Источнопитање,односнопитањебудућесудбинетеритори
ја„ЕвропскеТурске”,какосууфранцускојјавностиознача
ванеевропскетериторијеОсманскогцарства,билојеоснова
интересовањафранцускеинтелектуалнеелитезаСрбијуи
Србе.СитуацијауМакедонијиимеђународнареформнаак
ција, сукобичета, каои српскобугарскиодносипочетком
20.века,посталисуактуелнетемеулисту L’E u ropéen .34 L’E
u ropéen ,вероватноподутицајемАндреБара,утоку1904.и
1905.годинепубликујевишеприлога,којисеусклопуИс
точногпитањаодносенаСрбијуиСрбе.35 Неможесере
ћидајесвепретходнонаведенобилоинтересантнодругим
францускимновинамаичасописима.Узроцизамањиброј
текстоваоСрбијииСрбима1905.године,могусепронаћи
иуокретањупажњеканекимдругимтадаактуелнимме
ђународнимпитањимауЕвропи.ВећупажњуФранцузаод

31LaTragediedeBelgrade,L’Il lu stra tion, №3148,27juin1903.
32АлексићПејковић,Љ.(1965) Од но си Ср би је са Фран цу ском и Ен гле ском 

1903–1914,49–89,стр.192–222;Живојиновић,Д. (2011)Краљ Пе тар 
I Ка ра ђор ђе вић,Београд:Завод зауџбенике, стр.220–222;Живојино
вић, Д. (2011) Над ме ни са ве зник и за не ма ре но срп ство Бри тан ско
српски од но си 1875–1941, Београд:Албатросплус,стр.319;Растовић,
А.(2005)Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја 1903–1914,Београд,стр.60–104;
Растовић,А.(2003)ВеликаБританијаоСрбијизавремедипломатског
штрајка1903–1906,На ста ва и исто ри ја,бр.1,стр.7–22.

33RévolutionsanglanteenSerbie,L’Il lu stra tion,№3146,13juin1903;Исто,
№3147,20juin1903.

34L’E u ropéen ,16janvier1904;Исто,23janvier1904;Исто,23avril1904;
Исто,9juillet1904;Исто,27août1904;Исто,8octobre1904;Исто,15
octobre1904;Исто,5novembre1904;Исто,17décembre1904.

35L’E u ropéen ,28janvier1905;Исто,22avril1905;Исто,5août1905;Исто,
18novembre1905.
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БалканаиСрбијезаокупилајеМароканскакриза,каоират
Русије и Јапана, односно пораз француске савезнице Ру
сије.Од1906. годинедошло једо значајнепроменеуин
тересовањузаСловене.Узподршкуугледнихфранцуских
славистапубликован је нови часописLa Re vue Sla ve, који
јеосмишљенкаонаучнопопуларничасописпосвећентема
масловенскихнарода.Значајпрвогславистичкогчасописа
нафранцускомјезикузаафирмацијусловенскихнарода,а
међуњимаиСрба,биојеизузетан.Српскавладајепрепо
знала значајчасописаLa Re vue Sla veидавањемновчаних
субвенцијаподржавалањеговопубликовање.36

Кризе на Балкану су увек, па и почетком 20. века, биле
подстицајне занаучникеипублицистеразличитихпрофи
ладапишурадовеоСрбијииСрбима.Путовањанаучника
иновинаранапочетку20.векапретвараласусеунаучне
експедиције,наконкојихсупубликованитекстови.Истори
ја,традиција,политичкиидруштвениодносибилисупред
метиинтересовањафранцускихинтелектуалаца,апосебно
је кризна 1908. година била богата текстовима о Балкану,
Србији и Србима. Путовање је утицало и на грофаАнди
деЛандемона(HardydeLandemont)да,наконштоје1908.
годинеобјавиосвојепутнебелешкеDe Cat ta ro à Cet tigné. 
No tes de voyage (Од Ко то ра до Це ти ња. Бе ле шке са пу то
ва ња),већ1909. годинеобјавиоипутописDe l’op pres sion 
à l’indépen dan ce l’a ve nir dans les Bal kans Rus sie Bul ga rie 
Ro u ma nie Ser bie Monténégro, no tes et im pres si ons de voyage 
en 1908 (Угње та ва ње не за ви сно сти у бу дућ но сти, Бал кан,
Ру си ја, Бу гар ска, Ру му ни ја, Ср би ја, Цр на Го ра).37Уоквиру
осмогпоглављаRoyau me de Ser bie („КраљевинаСрбија”),
гроф Ландемон француском читаоцу пружа увид у Устав
КраљевинеСрбије,описујеБеоградисрпскувојску,апру
жаиинформацијеосрпскомкраљуПетруIКарађорђевићу
исрпскимполитичкимпартијама.38Деопосвећенекономији
Србијеимапосебан значај, јер јеувремеАнексионекри
зефранцускадржаваизосталуполитичкуподршкуСрбији,
свеснаопасностикојаједолазилаодАустроугарскеиНемач
ке,настојаладаусмериуправцупојачаногулагањафранцу
ског капиталауСрбију.Уоквируистогдела грофЛанде
монсезаинтересоваоизадругусрпскудржаву,црногорског

36Архив Србије (АС),Министарство иностраних дела (МИД), Послан
ствоуПаризу,бр.2989,Министарствоиностранихдела–Посланствуу
Паризу,Београд17.јули1906.

37Landemont,H.(1908)De Cat ta ro à Cet tigné. No tes de voyage,Paris:Plon.
38Landemont,H.de(1909)Royau me de Ser bie, De l’op pres sion à l’indépen

dan ce l’a ve nir dans les Bal kans Rus sie Bul ga rie Ro u ma nie Ser bie 
Monténégro, no tes et im pres si ons de voyage en 1908,Rennes:Oberthur,рр.
142–156.
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владараНиколуПетровића,аписаојеиоратовимазаосло
бођењеиодносимаЦрнеГоресавеликимсилама.39Ланде
моновтекстпутописногкарактера,иакоограничененаучне
вредности,значајанјекаоизворинформацијаиподстицајза
конкретнијанаучнаистраживања,јерсеаутор,ипак,одво
јиоодлегендиинепоузданихизвораинформација.

Организовано и институтционализовано проучавање
СрбијеиСрбауФранцускојод1908.годинезапочетојеи
у оквируНор ман диј ског ге о граф ског дру штва (L’As so ci a
tion géograp hi que nor man de). Генерални секретар друштва
икаснијесекретарФран цу ске али јан се (l’Al li an ce française),
ПолЛабе(PaulLabbé),наконпутовањапоазијскојРусији,
долазиуСрбију1908.године,увремеАнексионекризе.По
редсрпскепрестоницеБеограда,Лабејеупратњисупруге
обишаовишеградовауунутрашњостиСрбије,аупознаосе
исаистакнутимличностимасрпскенаукеиполитике.40Ла
беовсписA tra vers la Ser bie.Im pres si ons d’un récent voyage
поднетјепрепубликовањаувидурефератаНор ман диј ском 
ге о граф ском дру штву13.новембра1908.године.41Лабеје
по повратку организовао прво предавање у просторијама
поменутогдруштва,акаснијејепредавањапосвећенаполи
тичком,економскомидруштвеномживотуСрбије,ментали
тетусрпскогнародаиобичајимадржаоширомФранцуске.
Предавањасукризне1908.годинеималаизузетанзначајза
актуелизацијусрпскогпитањаиизношењесрпскихнацио
налнихциљева.Лабесетадапридружиогрупиистакнутих
француских интелектуалаца коју су чинили Мале, Берар
(VictorBérard),Говен,ОманиДеникоја је,такође,широм
Француске на јавним предавњима настојала да укаже на
српскипроблемизначајњеговогрешавањазаФранцуску.
Иначе,интересовањеНор ман диј ског ге о граф ског дру штва 
за Ср би ју, уз настојања Француске да оствари веће еко
номскеутицајеуСрбији,нијебилослучајно,собзиромна

39Landemont, H. de Principauté du Monténégro, у: De l’op pres sion à 
l’indépen dan ce l’a ve nir dans les Bal kans Rus sie Bul ga rie Ro u ma nie Ser bie 
Monténégro, no tes et im pres si ons de voyage en 1908,рр.157–172.

40ПолаЛабелајесаЈованомЦвијићемињеговомпородицомвезивалоду
бокопријатељствоиупериодунаконВеликограта;АрхивСАНУ,За
оставштина ЈованаЦвијића,VII–94,КлодЛабе–Љ.Цвијић,12. јуни
1927;Исто,VII95,ПолЛабе–ЉубициЦвијић,Париз23.јуни1930.

41Нор ман диј ско ге о граф ско дру штво иПолЛабе,каогенералнисекретар,
крајем19.ипочетком20.векапосветилисузначајнупажњуколонијал
нимпитањима, а потом су своја истраживањаусмерилиинаБалкан.
ЛабејепредоласканаБалканбиоангажованиуекономскиммисијама
францускевладеуцентралнојАзијииЈапану;Labbé,P.A tra vers la Ser
bie. Im pres si ons d’un récent voyage,Paris:L.Gy.,3;Crosier,F.(1913)Les 
Co lo ni es Françaises,Paris:EmileLarose,рр.7–11;Павловић,М.(2000)
Срп ске те ме у фран цу ском ро ма ну 20. ве ка,Београд:Чигоја,стр.23.
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ранијепоменутувезуизмеђупредседникаДру штваисрп
скогкраљаПетраКарађорђевића.

Анексионакриза1908.године,анекугодинукаснијеиБал
канскиратови (1912–1913),уносилисуновепогледеуса
гледавањеисторијеитрадицијеСрбијеиСрба.Дипломата
ипублицистаШарлЛоазо,близаккруговимаШтросмајера
и југословенства и велики противникАустроугарске, ука
зивао је на аустроугарске претензије на Балкану у својим
радовимаскраја19.векапубликованимуоквируLa Re vue 
des De ux Mon desиLa Re vue heb do ma da i re,каоикњигомLе 
Bal kan sla ve et la cri se au tric hi en ne.Историјскополитичком
студијом Les précur se urs de l’u nité bal ka ni que („Предисто
рија балканског уједињења”) Лоазо доприноси познавању
историјеикултуреуобластимакојесунасељавалиСрбии
отварапољезановаистраживањаинтересаАустроугарске
наБалкану.42Лаозоов став о природиКалајевог режима у
Босни и Херцеговини, проблемима Словена на простору
Двојнемонархијеипосматрањеаустроугарскихпретензија
наБалкану,билисузначајнаоснованакојојсуфранцуски
интелектуалцинадограђивали своја знања оСрбији иСр
бимаувремеАнексионекризе.Утицајнаставовефранцу
скихинтелектуалацаималесудвеаргументованерасправе
српскихинтелектуалаца.ЈованЦвијићјенафранцускомје
зикупубликоваоLʹan ne xi on de la Bo snie et la qu e sti on Ser
be,аидејуодбранесрпскихинтересанаучнимаргументима
следиојеМиленкоВеснићчланкомL’An ne xi on de la Bo snie
Herzégo vi ne.43АнексијаБоснеиХерцеговинепосматранаје
у једном делуфранцуске интелектуалне елите као имеђу
српскиминтелектуалцима,дакле,каодеоједногвећегпла
нао„продирањунаИсток”,којијемногоранијесклопљену
БечуиБерлинуикојијеводиопрекоСрбије.44

Међународниодноси,догађајинаБалкануиоткривањепу
танемачкогпродоранаИсток,утичудавојнеиполитичке
теменапочеткудругедеценије20.векадоминирајуутек
стовимафранцускихинтелектуалаца.ПоложајСрбијеуто
куинепосреднонаконанексијебилајеједнаодактуелних
темафранцускихинтелектуалаца.Године1911.стручњакза
војнапитања,апосебнозавојнапитањанаБалкану,којије
јошувремесклапањаспоразумаизмеђуФранцускеиРусије

42Павловић,М.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји, стр.187.
43Cvijić,J. (1909)Lʹan ne xi on de la Bo snie et la qu e sti on Ser be,Paris:Hac

hette;Vesnitch,M.R.(1909)L’AnnexiondelaBosnieHerzégovine,Re vue 
de Dro it in ter na ti o nal et de Légi sla tion com parée, tomeXI,рр.123–141.
(сепарат)

44Јакшић,Г.(1953)ПраваисторијаанексијеБоснеиХерцеговине,Из но
ви је срп ске исто ри је,Београд:Просвета,стр.62.
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проучаваосрпскувојску,ЛеонЛамуш,објавиојекњигуLa 
Bo snie à la ve il le et au len de main de l’an ne xi on (Бо сна уо чи и 
не по сред но по сле анек си је).45Ламушјекаопуковникфран
цускевојскерадиоуСолунунапословимареорганизације
жандармеријеуМакедонији,повременојепутоваокрозБо
сну,ДалмацијуиЦрнуГору, априповраткууФранцуску
1908.годинепосетиојеСрбију.46УделуLa Bo snie à la ve il le 
et au len de main de l’an ne xi onЛамушјесвојупажњунаак
туелнаполитичкапитањауБосниусмериоинарегион,те
стогапишеи о реакцијамауСрбијиинаБалкануна чин
анексије. Интересантно је да Ламуш, иако изражава сим
патије заСрбе,оправдавапоступаканексијеБоснеиХер
цеговинеодстранеАустроугарске.ПоменутиставЛамуша
последицајеуверењадајенеопходнодадођедоуједињења
БоснеиХерцеговинесабудућомзаједничкомдржавомСрба
иХрвата.47ЛамушсезалажеизапобољшањеодносаФран
цускеиСрбије, каоиоолакшицама заСрбију, које би се
односиленаСанџак,алинепоказујеразумевањезасрпске
националнециљевекојесусрпскиинтелектуалциизнелиу
времеанексијеБоснеиХерцеговине.

ЗавремедоксутекстовиоСрбијииБоснииХерцеговини
добијаливећеполитичкедимензије,интересовањезаЦрну
Гору,узнеколикоизузетака,дугинизгодинаосталојеин
спирација путописаца и уметника или је искључиво било
увезисапутовањиманаИсток.48МаријусБернар (Marius
Bernard) аутор збиркеAu to ur de la Médi ter ranée (Ме ди те
ран ски ау тор) у оквиру које је штампао и књигуTur qu ie 
d’E u ro pe et d’Asie: de Sa lo ni que à Jéru sa lem (Европ ска Тур
ска и Ази ја: од Со лу на до Је ру са ли ма)писао јеиоЦрној
Гори.Дело јенасталонаконпишчевогпутовањапоИстри,
Далмацији,ЦрнојГори,Херцеговини,АлбанијииГрчкој,а
значајнојетодасеинтересовањезаЦрнуГоруусмерилона
односеЦрнеГоресаСрбијомусклопуширегинтересова
њазаБалкан.49Једаноднеобичнијихпутописапојавиосе
1912.године,каоописпутовањааутомобилом,подназивом

45Lamouche,L.(1911)La Bo snie à la ve il le et au len de main de l’an ne xi on, 
Paris:G.Grassin.

46Павловић,М.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр. 229.
47Исто,стр.230.
48Две песме Мориса Трибера (Mourice Trubert) некадашњег секретара

францускогпосланствауЦрнојГорипримерсупесничкеинспирације
ЦрномГором,њенимнародомиЛовћеном;Павловић,М.ОдЕсклаво
нијекаЈугославији,стр.192–193;Bogojević,D.(2011)L’ima gi na i re du 
Monténégro dans la littéra tu re de voyage au XI Xe siè cle et au début de XXe 
siè cle;Paris:Ed.leManuscrit,р.161.

49Bernard, M.(1899)Tur qu ie d’E u ro pe et d’Asie: de Sa lo ni que à Jéru sa lem, 
Paris:Laurens,р.161,164,188. 
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L’Europe en au tomo bi le. Voyage en Dal ma tie Bo snie Herzégo
vi ne et Monténégro (Евро па ау то мо би лом. Пу то ва ње у Дал
ма ци ју, Бо сну, Хер це го ви ну и Цр ну Го ру).50ШарлЛоазојеу
предвечерјеиутокуБалканскихратовапутоваоуЦрнуГо
рууспецијалнемисијеекономскеприроде,анаосновуових
путовањанасталисурадовиоЦрнојГорипубликованиули
стуLa Re vue de Pa ris1912.и1914.године.Лоазовирадови
Au Monténégro („УЦрнојГори”)иLa qu e sti on monténégri
ne(„Црногорскопитање”),каопионирскитекстовикојису
повезивали историју, поуздане и актуелне информације о
ЦрнојГори,утицалисунаувећањебројатекстованаучног
карактераоЦрнојГориинапостепенонапуштањелеген
дарногприступаЦрнојГори, каоиовећемделуБалкана.
Одвајањеодпутописнихиромантичарскихтекстоваизра
нијег периода приликомизучавањаЦрне Горе започето је
кодфранцускихауторатекупредвечерјеВеликограта,док
језаСрбијуовапроменанасталавећнапрелазувекова.

Ин те ре со ва ње Фран цу за за Ср бе  
у пред ве чер је Ве ли ког ра та

ПубликацијеичланциопштегкарактераоодносиманаБал
кану,ЈужнимСловенима,Аустроугарскојињенојполитици
наБалкануиуодносупремаСрбији,питањеопстанкавла
стиОсманскогцарстванадпоседимауЕвропи,доносилису
предфранцускогчитаоцаиинформације оСрбији.Поред
интересовањазбогкризетурскевластинаевропскимпосе
дима,аустроугарскипритисакнаСрбијуиинтересовањеза
даљиразвојмеђународниходноса,утичудасефранцуски
научнициокренупроучавањуобластиуунутрашњостиБал
кана.Откакосеактуелизовалопитањеизградњежелезнице,
Новопазарскисанџакпостаојечестпредметинтересовања
од1908.године.Ујесен1912.године,наконистраживањау
областиНовопазарскогсанџака,ауосвитБалканскихрато
ва,оовимтемамаписаојеибеоградскилекторфранцуског
језикаГастонГравије.ДобарпознавалацисторијеБалкана,
Гравијејеизнеомишљењедасузнањазападнецивилизаци
јеоовојобласти„најнеодређенијаинајнепоузданија”.51Као

50Marge, P. (1912) L’E u ro pe en au to mo bi le. Voyage en Dal ma tie Bo snie 
Herzégo vi ne et Monténégro, Paris:Plon;Павловић,М.Од Ескла во ни је ка 
Ју го сла ви ји,стр.229–331.

51Поменути текст је у преводу у току 1912. и 1913. годинештампан у
Срп ском књи жев ном гла сни ку,аГравијејекаоотежавајућеоколности
заупознавањеовеобластинавео: „сталнунесигурност, која, смањена
наизвеснимтачкама,захтеванадругимпратњуодбардесетљуди;не
извесност, ако не и немогућност, да се одмакне од обележених путе
ва;врлоограниченаупотребакарата,крокиаифотографскихапарата;
неповерење становништва и опасност изгледати сумњив”; Белешке,
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узрокнаводинеповољнеоколностизадетаљнапроучавања.
Гравијејеизнеодетаљнеинформацијеодотадапостојећим
средствимаинформисањаиистраживања,каоиподаткео
главнимгеографскимкарактеристикамаНовопазарскогсан
џака:клими,вегетацији,насељима,бројустановника,њихо
војнационалностииверскојприпадности,начинуживота,
областимау унутрашњости санџака.Овим је важнопита
њезаСрбедобилонаактуелности,астручностаутораби
лајегарантдаћефранцускиполитичаридобитипрецизне
податке.

ФранцускинаучниципроучавалисуСрбијуиСрбе ускло
пу разматрања тада актуелних питања међународних од
носауЕвропи,каоинаБалкану.Великекризекојесупо
тресле Балканско полуострво на почетку века: Царински
рат (1906–1911)иАнексионакриза (1908–1909)изгледали
су француским интелектуалцима као доказ претпоставке
оширењугерманизмаионеопходности јединстваЈужних
Словена.52Балканскиратовису јошдоксуратнеопераци
јебилеупуном јекуизазивалиинтересовањефранцуских
научника,публицистаиуметника.Ратниизвештачи,бивши
официри,војнистручњациинаучници,којисувећраније
скреталипажњуфранцуској јавностидасенаБалкануде
шавајузначајнидогађаји,билисуауторитекстова,чланака
икњигакојесукаотемуималератнапросторуБалкана,као
ипосладицерата.ДефинитиванпоразОсманскогцарствау
Европиинастанакновеполитичке картерегионабили су
покретачиинтересовања.

ПуковникБукабеј(Boucabeille)усвојој„силуетиисторије”,
након„географскогиполитичкогпогледа”пишеоопераци
јамагрчке,бугарске,црногорскеисрпскевојскеипокушава
даоткријеузрокепоразаТурске.53Истутемузапредметсво
јекњигеLa Gu er re des Bal kans en 1912. Cam pag ne de Thra ce
(Рат на Бал ка ну 1912. Ра то ва ње у Тра ки ји)имао јеАлен
деПененрен, а генерал Ер објављује путопис војноисто
ријскогкарактераSur le théâtre de la gu er re des Bal kans (На 
по зор ни ци ра та на Бал ка ну).54 Анри Барби (Henry Barby)
јенаосновусвојихчланакаобјављенихулистуLe Jo ur nal 
1914. годинепубликоваоделоLes Vic to i res ser bes.Наведе
нимауторимапридружиосеиједанлекар,ЖанКузерг(Jean
Couzergue), деломкоје је разматрало санитетску службуу

Срп ски књи жев ни гла сник,књ.XXIX,бр.12,16децембар1912,стр.918.
52Sretenović,S.(2009)Fran cu ska i Kra lje vi na Sr ba Hr va ta i Slo ve na ca 1918–

1929,Beograd:Institutzasavremenuistoriju,str.35.
53Павловић,М.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр.235.
54Pavlović,M.Fran cu zi o Sr bi ma i Sr bi ji 1912 –1918,стр.272.
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антитурској коалицији.55 У време Балканских ратова, тек
стови на француском језику у којима су аутори писали о
СрбијииСрбимаизградилису сликудогађајанаБалкану
уочимафранцускихчиталаца.АндреШерадам,јеослања
јућисенасвојерадовеопангерманизмуспочетка20.ве
казапочеодубљеанализирањепроблемаБалкана,његових
државаинарода.Усклопунемачкеекпанзијеипоследица
БалканскихратованаписаоједелоDo u ze ans de pro pa gan
de en fa ve ur des pe u ples bal ka ni qu es,аукругШерадамових
интересовањaулазиипитањестварањаАлбаније.56Већина
текстованаосновусадржајауказујенанамеруауторадасе
испитајумогућностиСрбије,односнобудућезаједницеЈу
жнихСловена,каоодбрамбеногбедемагерманскомпродору
наИсток.

Утицајнапутевеиправцеделовањафранцускедипломати
јеубалканскојполитици,имала суделаоАустроугарској
иОсманскомцарствуињеговимпоседимауЕвропи, аод
почетка20.веканаучнирадовиијавнапредавањафранцу
скихинтелектуалацаоСрбијииСрбима.Првапредавањау
користСрбијеињенихинтереса,одржанасуувремеАнек
сионе кризе 1908. године уПаризу.Професори саСорбо
не,ВикторБерар,ЕмилОманиЕрнестДени,пружилису
најзначајнији допринос актуелизовању српског питања и
приближавањуставовадвејудржаваупредвечерјеВеликог
рата.Кризе и ратовинаБалкану (1912–1913) оставили су
снажанутисакнаславистуЕмилаОманаиосталефранцу
скеинтелектуалце,којисусвојимтекстовиманастојалида
допринесујаснијемсагледавањудогађајаиодносанаБалка
ну.57УпериодудоВеликограта,заинтересованзаСрбијуи
Србе,ОманпубликујеEn Bo snieиLa na ti o na lité ser bocro a te 
укојимајеполазећиодаустијскеполитикенаБалкану,раз
матраопитањеуједињењаЈужнихСловена.58

Најзначајнији радови историчара и одличног познавао
цаЦентралнеЕвропе,ЕрнестаДенија, у којима јеСрбија

55РечјеоделуLes Gu er res des Bal kans. Or ga ni sa tion et fon cti on ne ment du 
Ser vi ce de Santé des armées co a lisées  (Бал кан ски ра то ви. Ор га ни за ци ја 
и функ ци о ни са ње са ни тет ске слу жбе здру же них вој ски),којејепубли
ковано1913.године;Павловић,М.(1983)Од по гле да до тек ста,273,
стр.504.

56Chéradame,A.(1912)Laquestionalbanaise,Le Cor re spon dant, t.CCXLVI
II,1171–1190;Chéradame,A.(1913)LaguerredesBalkansetl’intervention
autrichienne, Les An na les des na ti o na lités,р.3.

57Војводић,М.(2007)ЕмилОманосрпскомијугословенскомпитањууо
чиПрвог светскограта, у:Иза зо ви срп ске спољ не по ли ти ке,Београд:
Историјскиинститут,стр.399.

58Haumant,É. (1906)En Bo snie, Pa ris: P. Bro dart;Haumant,É. (1914)La 
na ti o na lité ser bocro a te,Annalesdegéographie.
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усредиштуинтересовања,насталисуутокуВеликограта,
алисадржепретходнеставовепрофесораСорбоне.Уделу
Ве ли ка Ср би ја1915.годинеДенипишеоизградњи једног
зида састављеног од словенских држава наспрам герман
скогсвета,ауDu Var dar à L’I strieпосветиосеитемибугар
скогнационализма.59АктивностиДенијаиОманауправцу
истицања потребе да Аустроугарску, као продужену руку
немачкеекспанзијенаИсток,требаспречитииистовремено
подржатиуједињењесловенскихнарода,нисубилеусамље
не.СличногмишљењабиојеиОгистГовен,политичкиди
ректорЖур на ла за де ба то ва ње,штојекаснијеизнеокроз
својадела:Les Ori gi nes de la gu er re eu ropéen ne иLa qu e sti on 
you go sla ve..АктивностфранцускихинтелектуалацаОгиста
Говена,ЕрнестаДенијаиЕмилаОманаималисувеомазна
чајанодјекуфранцускомнаучномиполитичкомживотуи
допринели су афирмацији српског питања. Истовремено,
сарадњомсасрпскимнаучницима,којиодпочетка20.ве
ка постају изворишта информација, изграђени су темељи
сарадње научника, публициста, дипломата и политичара
ФранцускеиСрбијекојаједопуногизражајадошлатоком
Великограта.

За кљу чак

Упериодуодкраја19.векадоВеликогратаинформације
у француској јавности оСрбији иСрбима прешле су пут
од непоузданих, ретких и магловитих вести ентузијаста и
неколициненаучникадопоузданих,аргументованих,јасних
ибројнихоценастањанаБалкануиуСрбијиодстранена
учникаипублициста,којисубилииугледнистручњациза
међународне односе. Након званичног ступања на снагу
споразумаизмеђуФранцускеиРусије1894.године,опажа
се појачано интересовање француских интелектуалаца за
Балкан,СрбијуиСрбе.ИнтересовањезаСрбеуОсманском
царствупроширенојенапроучавањасловенскихнародако
јисуживелиусаставуАустроугарске.Развојнаукеиактуе
лизовањепитањаБалкана,каојошнеопредељеногподручја,
крајем19.ипочетком20.века,подстакаојефранцускеинте
лектуалцедавећупажњупосветеприкупљањуинформаци
јаоБалкануинародиманастањенимнаовомтлу.Францу
скиаутори,којипишуоБалкану,СрбијииСрбимаодкраја
19.века,вршепажљивијуселекцијуизворнихинформација,
учесрпскијезик,путујуиобилазепределеокојимапишу,
сарађују са српским интелектуалцима и прикупљају но
веизвореилитературузасвојетекстове.Српскаисторија,

59Denis,E.(1919)Du Var dar à L’I strie, ParisLiguedesUniversitairesserbo
croatoslovènes,р.27.
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традиција, јуначкенароднепесме,каодотадашњепримар
нетемеинтересовања,постепеносмењујуноветемекојесе
осврћунаначинживотастановништва,апотомсвевишена
политичке,економскеидруштвенеприликеуСрбији.По
литичкидогађајиунационалнимисветскимоквиримаод
ређивалисуинтересовањаитеме,покреталиинтелектуалце
наакцију,давалипросторзасарадњуидијалоге.Уследсло
жености и осетљивости питања која су постала актуелна,
интелектуалцисеослањајунанаучнеаргументе,штоисто
временомењатерминологијуисликуСрбијеиСрба.
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ABOUTSERBIAANDSERBSINTHEWRITTEN
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CENTURY

Abstract

Fromthelate19thcenturytotheGreatWar(1914–1918),information
about Serbia and Serbs in the French public has crossed from the
unreliable,rareandmistynewsoftheenthusiaststothereliable,reasoned
andclearassessmentsofthesituationontheBalkansandSerbiabythe
Frenchscholarsandpublicists,whowerealsoprominentinternational
relations experts. After the official agreement between France and
Russia in 1894, an increased interest in theBalkans, Serbia and the
Serbs was noticed among French intellectuals (Louis Léger, Ernest
Denis, Émile Haumant, Charles Loiseau, Auguste Gauvain, Albert
Malet,VictorBérard,AndréChéradame).Forexample,suchinterestin
theSerbsintheOttomanEmpire(VictorBérard)wasextendedtothe
studiesoftheSlavicpeopleswholivedintheAustroHungarianEmpire
(CharlesLoiseau,AndréChéradame,AndréBarre,LéonLamouche).
ThedevelopmentofscienceandtheactualizationoftheBalkansissue,
as yet undefined, prompted the French intellectuals to devote more
attentiontogatheringofinformationabouttheBalkansandthepeoples
inthisregion.TheFrenchauthorswhohavewrittenabouttheBalkans,
SerbiaandtheSerbssincetheendofthe19thcentury,havecarriedout
acarefulselectionofsourceinformation,learnedtheSerbianlanguage,
travelled and visited the areas they wrote about, collaborated with
Serbianintellectualsandcollectednewsourcesandliteraturefortheir
texts.At thebeginningof the20thcentury,Serbianhistory, tradition
andheroicfolksongs,asonceprimarytopicsofinterest,weregradually
replacedbynewtopicsthatreflectedlifeoftheBalkanspopulation,and
thenbythepolitical,economicandsocialconditionsinSerbia.Political
events on the national and international scene have determined the
interestsandthethemes,promptingintellectualstoactionandcreating
spaceforcooperation.Duetothecomplexityandsensitivityofissues
thatcameintofocus,intellectualsreliedonscholarlyarguments,which
atthesametime,changedtheterminologyandtheimageofSerbiaand

theSerbs.

Keywords: Serbia, Serbs, France, French public opinion, image of 
another, intellectuals, late 19th and early 20th century



152

InstitutAlbertleGrandàAngers,France

DOI10.5937/kultura1964152L
UDK94(497.11)”1903”(093.2)

94:327(497.11:44)”1903”(093.2)
originalannaučnirad

REGARDS FRANCAIS  
SURLECOUPD’ETATDE1903
Résumé : Le coup d’Etat de juin 1903 qui renverse la dynastie des 
Obrenović et porte au pouvoir la famille rivale des Karageorgević pose 
deux problèmes à la France. Le premier vient de la tuerie dans laquelle 
le renversement dynastique s’est opéré. Cette brutalité provoque une 
campagne de presse virulente qui présente non seulement les conjurés 
mais avec eux l’ensemble de la population serbe comme arriérés, 
sauvages, orientaux, et exclut de ce fait le pays de l’Europe civilisé. 
La seconde problématique se situe dans la reconnaissance du nouveau 
pouvoir à Belgrade. En effet, si le Quai d’Orsay approuve en secret le 
coup d’Etat et l’arrivée de Pierre Ier sur le trône, il ne peut pas s’en 
féliciter de peur des réactions des autres chancelleries européennes, 
toutes monarchiques, et donc a priori horrifiées par la violence du 
régicide. Le ministre Delcassé choisit donc d’en faire une affaire 
intérieure serbe et de suivre la position de la Russie qui, très vite et avec 
l’accord de Vienne, avalise le coup de force. Les journaux opèrent un 
lent revirement qui les pousse à de moins en moins parler de cette nuit 
d’horreur et de faire une place sans cesse plus importante au nouveau 
et très francophile souverain serbe. Au tout début du mois de juillet, 
tout est rentré dans l’ordre du côté français.

Motsclés: Delcassé, campagne de presse, image négative des Serbes, 
politique d’expectative

Desnombreuxcoupsd’Etatqueconnut laSerbietoutaulong
duXIXe siècle celui de 1903 reste le plus célèbre pour deux
raisons essentielles : la brutalité avec laquelle furent éliminés
le roi Alexandre 1er Obrenović, son épouse Draga, les deux
frères de la reine, le président du Conseil Dimitrije Cincar
Marković,leministredelaGuerreetdiversautresofficiers;etle
retournementdiplomatiqueprovoquéparlamontéesurletrône
dePierreKarageorgevićenfaveurdelaRussieetquiouvritla
voiemenantàlacrisede1914.Ill’estunpeuplusenFrancecar
leprincipalbénéficiairedelaconjuration,devenuleroiPierreIer,
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necachaitpassa francophilie.Ainsis’accéléraplusquenese
mitenplaceàpartirde1903cettefameuseamitiéfrancoserbe
quePariscommeBelgradecherchaienttoujoursàfairefructifier.
Bien des mythes enveloppèrent de leurs voiles opaques les
réalitéspolitiquesmaisaussi«médiatiques»decelienunissant
deuxpaysauxintérêtsquineconvergeaientpastoujours.Une
étudesurlesregardsportésparlemondediplomatiquemaisaussi
parlapressefrançaisesurlerégicidede1903permetenréalité
de saisir lesnuances, lesobstaclesmaisaussi ladynamiqueà
l’œuvredanslesrelationsentrelesdeuxpays.

Le postulat de départ pour Delcassé :  
une affaire intérieure serbe

Commencé vers deux heures du matin le 11 juin 1903,
l’investissement du palais s’acheva par la froide et brutale
exécutionducoupleroyalmoinsdedeuxheuresplustard.Les
premierscoupsdefeutirésauseinduKonakroyalréveillèrent
les habitants de la capitale dont un Français, le journaliste
GeorgesBourdonquirésidaitalorsàl’hôteldeParis,àdeuxcent
mètres du palais royal, et qui livrera quelques jours plus tard
unrécitdétaillédelanuitdumassacreauxlecteursduFigaro1.
LeministredeFranceGeorgesBenoit, suppléant le comtede
Vauvineux en congé, put se rendre depuis son domicile à la
légationàtroisheuresetdemientraversantunevilleoùlesplus
matinaux reprenaient leurs activités comme si de rien n’était.
Il expédia dès trois heures quarante un premier télégramme
pour Paris. Puis, accompagné de l’attaché militaire alors
présentàBelgrade,ilserenditàcinqheuresdumatindansles
environsdelademeureroyaleautourdelaquellestationnaient
plusieurs régiments. Enfin, à six heures, la circulation était
partoutrétablie2.Unedemiheureplustard,l’informationétait
télégraphiée depuis la ville de Semlin, alors en Hongrie de
l’autrecôtéduDanubeetsemitàcirculerenEurope3.

CequeGeorgesBenoits’étaitempressédetransmettreauQuai
d’Orsay,c’étaitlecommuniquédunouveaugouvernementserbe
issuducoupd’Etatetrédigéavecunusagemaîtrisédelalitote
politique:

CertainsdifférendsquisesontproduitsàlaCourontprovoqué
l’intervention de l’armée et un conflit dans lequel ont péri le
Roi Alexandre et la Reine Draga. En vue du maintien de
l’ordre et de la paix dans le Pays, en cet instant difficile et

1 «Lanuitsanglante.Récitd’unFrançais»,(18juin1903)Le Figaro..
2 CentredesArchivesDiplomatiques,(13juin1903)NouvelleSérie,Serbie,3,

dépêchedeBenoit,.
3 L’Aurore,(12juin1903).
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fatal, les représentants de tous les groupes politiques se sont
hâtésdes’entendreetde formerungouvernentprovisoire,de
rétablirl’Etatconstitutionnelquiexistaitavantle28marsetde
convoquer la représentationnationaleéluesous le règnede la
constitutiondu6avril1901.Dans laséancede juinprochain,
ancien style, la représentationnationaleprocéderaà l’élection
d’unsouverainetprendralesautresdécisionsquenécessitela
nouvelle situation. D’après les rapports reçus jusqu’à présent
desautoritésmilitairesetciviles,l’ordren’esttroublénullepart
danslepaysetleGouvernementestconvaincuqu’enagissant
ainsi,ilassuraaunouvelétatdeschoseslessympathiesdetoutes
lespuissanceseuropéennes4.

Cettedernièrephraserévélaitl’angoissedesnouveauxdirigeants
qui,lesmainstrempéesdanslesang,avaientabsolumentbesoin
delareconnaissancedeschancellerieseuropéennespourvalider
autant leursactesquela transitionpolitiqueencoreloind’être
inachevée.ObtenirlequitusdeVienneetdeSaintPétersbourg
demeuraitl’acteleplusdéterminantpuisquetoutsefaisaitdans
lesBalkanssous le regarddecesdeuxgrandespuissancesdu
Concerteuropéen,àlafoiscomplicesetrivales.Onnepouvait
pasnonplusnégligerl’appuidel’Italie,fortementintéresséepar
toutcequ’ilsepassaitdanslapéninsulevoisine.Unsoutienqui
pourraitvenirduroiVictorEmmanuelIIIluimêmepuisque,en
épousanten1896HélènedeMonténégro,lafilleduGospodar
Nicolas,ilétaitdevenulebeaufrèreduprincePierre5.Toutefois,
laFranceoccupaituneplaceàpartdansl’espritdel’éliteserbeet
desofficiersquiavaientprocédéaurenversementdesObrenović.
Les liens avec le pays de laRévolution de 1789 remontaient
précisément à l’époque impériale quand Karageorges s’était
placésouslaprotectiondel’Empirenapoléonienpoursuppléer
à l’affaiblissement de laRussie ; relations qui s’intensifièrent
souslerègnedeNapoléonIII6.Depuisletournantdusiècle,les
relationsnotammentéconomiques,necessaientdes’approfondir,
laSerbiedevenantpour lesFrançaisunmarchéessentielpour
leurindustried’armementetleursinvestissements7.Or,lerègne
du dernier Obrenović avait marqué un recul de l’influence

4 CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeBenoit,79399,(11juin1903),fo34.
5 LeMoal, F. (2015)VictorEmmanuel III. Un roi face à Mussolini, Paris :

Perrin.
6 Pavolić, V.  « L’Alliance de fait contre le concert européen. La quête

d’unealliancefrançaiseenSerbieduXIXeetXXesiècle,»in:La Serbie 
et la France. Une alliance atypique. Relations politiques, économiques et 
culturelles, 18701940,eds.Bataković,D.T.(2010),Belgrade,Institutdes
Etudesbalkaniques,p.167sq.

7 Pavolić,V.(2015)De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance 
de la Yougoslavie 18781918, Belgrade, Institut des Etudes balkaniques,
p.70sq.
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française. Son élimination ouvrait donc des perspectives
nouvelles.Encorefallaitilêtreprudentetnepascommettreun
fauxpasquicompromettraitdespositionschèrementacquises.

Une fois la nouvelle du coup d’Etat connue à Paris, les
journalistesseprécipitèrentauQuaid’Orsayafind’yrecueillir
lesimpressionsdutitulaireduministèredesAffairesétrangères,
letrèspatrioteThéophileDelcassé,pourlequell’allianceavec
laRussieconstituaitlaclédevoutedusystèmedéfensiffrançais
contrel’Allemagne.Leministrequibénéficiaitd’unelongévité
rarissimedevantlebureaudeVergennes,aspiraitàunerévision
profondeduconcerteuropéenissudeladéfaitede1870,rêvait
d’unencerclementdiplomatiquede l’Allemagne,comptait sur
l’alliance avec le tsar pour y parvenir et lorgnait avec intérêt
surtouslespayssusceptiblesdel’aiderdanscettetâche.Après
le premier télégramme de Benoit, le Quai d’Orsay en avait
reçu deux autres dans la matinée du 11 juin qui, laconiques,
secontentaientdefaireétatdelacrisemaisqui,touslesdeux,
faisaientallusionauprincePierreKarageorgevićetàsamontée
possible sur le trône8. Le ministre opta immédiatement pour
une lignepolitique claire : faire de cet évènement une affaire
intérieureserbedontilnefallaitpassemêler.

Sans attendre, Delcassé reçut dans la matinée du 11 juin un
journaliste du Figaro auquel il affirma n’avoir reçu qu’une
seule dépêche. « J’attends, affirmatil, des informations
complémentaires. Cette révolution si douloureuse qu’elle
soit est d’ailleurs un évènement serbe – rien que serbe. Les
gouvernements étrangers n’ont donc ni le droit, ni le devoir
d’exprimer,àsonsujet,uneopinion9.»Lemêmejour,sonsous
chefdecabinet,CamillePiccioni,acceptaàsontourderecevoir
plusieursjournalistes.CeluiduGauloisrapportaavecprécision
cesproposconformesàlaligneduministre.Lediplomateaffirma
eneffetn’avoir reçuqu’unseul télégramme,« très laconique,
se[bornant]àannoncerqueleRoietlareine[avaientété]été
assassinéslanuitdernièreaupalais»etmuetsurl’avènement
duprincePierreKarageorgevićalorsquecen’étaitpaslecas,on
lesait,dutextedeBenoit.Puisilprécisaque«l’évènementqui
vientdes’accomplirestdudomainedelapolitiqueintérieurede
laSerbie; ilnousdemeureétranger.LaFrance,demêmeque
lesautrespuissances,n’apasàintervenirtantquelestatu quo
enOrientneserapastroublé.Nousrestonsdansl’expectative:
c’estpourl’instantlaseulepolitiqueàsuivre10.»

8 Documents diplomatiques français, 18711914, 2ème série (19011911), Tome 
III,(1931),Paris,Librairienationale,télégrammeBenoit,17,(11juin1903),
n.292;CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeBenoit,(18,11.juin1903),fo36.

9 «L’opiniondeM.Delcassé»,(12juin1903)Le Figaro.
10«Auministèredesaffairesétrangères»,(12juin1903)Le Gaulois.
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Cettemanière détournée de ne pas s’exprimer sur le fond de
l’affaire permettait au Quai d’Orsay d’éluder le problème
gênantdel’illégalitéetdelaviolencedelaprisedupouvoir,et
denepascompromettresesrelationsfuturesaveclesnouveaux
maîtres de Belgrade avec lesquels il désirait s’entendre. Par
contre,elleconduisaitobligatoirementànepasentrerencontact
avec ceministère transitoire assis sur un tas de cadavres. La
Francen’avaitaussiaucunintérêtàsebrouilleravecl’Europe
monarchiquequipourrait,entoutelogique,êtrehorrifiéeparle
régicideetmettreaubandelafamilledesroiscegouvernement
issuducrime.AinsiDelcasséenvoyatilàBenoitl’instruction
très ferme de « borner [ses] rapports avec le Gouvernement
provisoireauxquestionsconcernantlasécuritéetlesintérêts»
des Français sur place11. Cependant, on notera que cet ordre
nepartitduministèreque le13 juinendébutdematinée.On
sent bel et bien une période d’expectative pour reprendre les
motsdeCamillePiccioni.Cequ’attendaitenréalitéDelcassé,
c’étaitdesinformationsenprovenancedeSaintPétersbourgqui
lui arrivèrent le12 juin.MauriceBompard,quiy représentait
la république, l’informait que personne ne regrettait le défunt
souverain mais que – précision capitale – le gouvernement
impérial demeurait circonspect à propos de la candidature de
PierreKarageorgević : «LesKarageorgévitch n’inspirent pas
une grande sécurité à Pétersbourg où plusieurs de ses (sic)
[représentants] sont peu avantageusement connus. On se
demande lequel, du père ou dufils, sera proclamé roi et l’on
ignore siKarageorgévitch se tenait àSemlin et s’il est déjà à
Belgrade.Onnes’attendpasàunenotificationdel’établissement
d’une nouvelle dynastie avant le vote de la Skoupchtina12. »
Puisqueseulecetteprocéduredonneraitlalégalitéetlalégitimité
nécessairesàlareprisedesrelationsofficielles,ilfallaitattendre.

L’évènement suscitait en outre certaines inquiétudes dans les
bureauxduQuaid’Orsayquel’onperçoitenlisantl’éditorialdu
Temps,journalquipassaitpourrefléterlapenséeduministère.
Publié le 13 juin mais rédigé avec les informations du 12,
l’article d’une part craignait de voir l’armée serbe, afin de se
laverdusangroyal,selancerdansl’aventurenationalistedela
GrandeSerbieetdoncdansune«grandeguerre», etd’autre
part s’interrogeait sur lapositiond’uneRussiequinepouvait
«avoirl’airderatifierunforfaitaussiodieux»etsurcelled’une
AutricheHongrie«toujoursenéveilausujetdecepetitvoisin».
La conclusion résumait à la perfection la ligne d’équilibriste
deDelcassé:«Ilestaussimalaiséetaussidangereuxdefaire

11CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeDelcasséàBenoit,26,(13juin1903),
D.296;DDF,télégrammedeDelcasséàBenoit,29,(21juin1903),p.318.

12DDF,télégrammedeBompard,75,(12juin1903),p.295.
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le vide autour du gouvernement issu du crime en refusant de
le reconnaître, que de donner une prime à l’assassinat en se
hâtantdenouerdesrelationsaveclui13.Wait and seedonc.Et
en attendantque la situation sedécantât, leministre enjoignit
àBenoitde toujours se concerter avec soncollègue russe.La
position française dépendrait, alliance francorusse oblige, de
celledeSaintPétersbourg.

CetteattitudeprécautionneuseulcéraLe Figaroquiavaiteule
privilègederecevoirenexclusivitélespremièresconfidencesde
Delcassémaisqui,dèsle13juin,ouvritsescolonnesàuntexte
auvitrioldePierredeCoubertin.LepèredesJeuxOlympiques,
on le sait peu, bénéficiait dans ce journal d’une chronique
bimensuelledanslaquelleilabordaitlesquestionsdepolitique
étrangère.Nelaissantpaspasserl’occasiondedéfendreledroit
etlavertu,ilvitupéralesilencedeschancelleries:

«Ilestcertainquelejouroùledroitnonpasdelutterlégalement
contrelesdécisionsdupouvoirmaisdesupprimerbrutalement
ceux qui l’exercent se trouverait inscrit parmi les privilèges
inhérentsàlaqualitéd’hommelibre,ladouceanarchieseraità
nosportes[…]S’ilyaquelquechosedeplussinistrequelebruit
descoupsdefeudeBelgrade,c’estlaveuleriedesgouvernements
enfacedecetépouvantableforfait.Danstouteslescapitales,les
représentantsdelaSerbieauraientdûrecevoirleurspasseports
etêtreinvitésàquitterleterritoiredanslesvingtquatreheures.
Unetellefaçond’agirn’eûtaucunementimpliqué,estilbesoin
deledire,lamoindreintentiond’offensepourleurspersonnes,ni
mêmelamoindrehainepourlenomserbe;c’eûtétésimplement
l’énergiqueetutileprotestationdesautoritésconstituéescontre
un retour offensif de l’antique barbarie ou contre une préface
des violences à venir […] Ensuite, les relations auraient pu
êtrereprisesavecceuxquiassumerontlalourdetâchedefaire
sortirunepuissancestableetuneprospéritéraisonnabledecet
affreuxcarnage.Aulieudecela,nousrecueillionsàtraversles
cloisonsdeschancellerieslebruitdesconversationsdiscrètes:
on«échangedesvues»extraordinairementcirconspectes ; la
prudencedomine,ohcombien!Pourunpeuonregarderaitd’un
autre côté en ayant l’air d’ignorerqu’il se soit passédans les
Balkansquelquechosed’important.«LesSerbes,auraitdéclaré
undiplomate,changentdegouvernementpardesprocédésàeux
spéciaux.Celalesregarde14!»

Lacitationdumystérieuxdiplomateétait peutêtre apocryphe
mais reflétaitcequecertainsmembresde laCarrièredevaient

13Bulletindel’étranger,«LatragédiedeBelgrade»,Le Temps,(13juin1903).
14Pierre de Coubertin, « Responsabilités nationales », Le Figaro, (13 juin

1903).
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penser. De toute façon, les capitales européennes adoptaient
toutes lamêmeattitude réservée, dans l’attente de la réaction
deVienne. Or, celleci ne tarda pas et contribua beaucoup à
ladétentegénérale.Eneffet,personnen’ypleuraitsurlamort
d’Alexandre Obrenović, pas plus l’empereur FrançoisJoseph
quesonministredesAffairesétrangèreslecomteGoluchowski
quinetardapasàexprimersonrefusdetouteimmixtiondansles
affairesintérieuresserbes15.«LesbizarreriesduRoiAlexandre,
expliqua le marquis de Reverseaux depuis l’ambassade de
FranceàVienne,samobilitéd’esprit,sonméprisdesloisetdes
hommes,sonautocratieetlesmauvaissentimentsdontilafait
preuveaumomentdelamortdesonpère,toutaussibienque
sonmariageavecunefemmeambitieuseetméprisée,luiavaient
aliénétouteslessympathiesquis’étaientportéesversluidans
lesdébutsdesonrègne.»L’AutricheHongries’étantaccordée
aveclaRussiepournepasintervenirdanslevotedesdéputés
serbes, l’arrivéedesKarageorgevićneposaitpasdeproblème
auBallhausplatz16.OnretiendraaussiqueVienne,parfaitement
aucourantducomplotquisetramaitàBelgrade,nonseulement
n’avaitpasfaitpasungestepoursauver l’infortunésouverain
maisavaitaupréalablereçudesassurancesdelapartduprince
Karageorgević17.

En revanche, d’autres diplomates, libérés des charges de la
décisionpolitique,exprimèrentdanslesjournauxdesavisplus
nets. Toujours dans le Gaulois, le lecteur put trouver, dans
l’éditiondu13juin,uneanalysed’undiplomatecachéderrière
un totalanonymat.AyantétéenposteàBelgradeaudébutdu
règned’AlexandreIer, ilyprenaitladéfensedel’infortunéroi
dansdestermesquin’étaientpasfaitpourredorerleblasondes
comploteurs:«LeRoin’étaitpasunméchanthomme.Iln’avait
riendutyranetjesuispersuadéques’ils’étaitseulementrendu
impopulaireparsesactespolitiques,actesquin’atteignaienten
rien leprestigede sonarmée, il n’auraitpas été sauvagement
assassiné,lanuit,danssachambreàcoucher.»Mêmelareine
Dragatrouvaitgrâceàsesyeux:«Onluiafait,àmonavisune
réputationqu’elleneméritaitpas.C’étaitunefemmeintelligente,
belleetfortaimable.Onarépandusursavieprivéelesbruitsles
plusfâcheux.Toutcelaaétéexagéréconsidérablement.»Quant
à l’avènement du descendant de Karageorges et aux intérêts
delaFrance,lasentencetombaitcommeuncouperet:«Nous

15Documenti diplomatici italiani, Terza serie, volume VI,télégrammedeNigra,
1193, (12 juin1903),p.557;British documents on the origins of the war, 
18981914, vol. V,télégrammedeSirF.Plunkett,38,(12juin1903),p.90.

16DDF,dépêchedeReverseaux,61,(13juin1903),reçuele20juin,p.297.
17Bataković,D.T.(2013)Les sources françaises de la démocratie serbe,Paris,

CNRSéditions,p.352.
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n’avonsrienàfairelàbas…ilestpermisdecroire,àmoinsde
complicationsd’ailleurspeuprobables,quelapaixdel’Europe
neserapastroubléeparl’avènementautrôneduprincePierre
Karageorgévitch18.»

Desoncôté,Le Petit Journaldonnalaparoleàunambassadeur
luiaussianonyme–ils’agitenfaitd’AlbertDegrais,quidirigea
l’ambassadede1886à1893–qui,ayantétéenposteàVienne
exprimait une opinion contraire. La défaite de l’Autriche
Hongrie et la victoire de la Russie lui paraissaient évidentes.
«Après sonclient le roiMilan, la courdeVienneperd le roi
Alexandre : l’avenir sedresse sombrepour elle àBelgrade…
et peutêtre au Monténégro où les évènements de cette nuit
pourraientbienavoirleurrépercussion.»Avantd’ajouteravec
inquiétude:«Dèsmaintenant,laFrancedoitsurveilleravecla
plusgrandeattentionlamarchedesévènementsdanslesBalkans
etsetenirprête…19»Onadmettravolontiersquelaréflexionne
manquaitpasdepertinence.Saufquepourlemoment,Vienne
avalisaitlechangementdedynastie,aussibrutalefûtil.

La sauvagerie orientale des Serbes

En attendant l’élection d’un nouveau souverain, l’opinion
française découvrait par la presse les détails de la nuit
d’horreurquiavaitensanglantéBelgrade.Tous les journauxy
consacrèrentleurpremièrepagependantplusieursjourstandis
que de nombreux correspondants se rendaient sur place pour
mieuxinformerleslecteursenrecueillantsurleslieuxmêmedu
crimedequoisatisfaireleurcuriosité.Aucundétailnemanquait
à ces macabres descriptions qui ne pouvaient que provoquer
des sentiments d’horreur.Chaque journaliste apportait son lot
de précisions sur l’exécution du couple royal, de sa famille,
duprésidentduConseiletdesdifférentsministres.Enparlant
des gardes royaux, Le Gaulois précisait : « D’autres encore
furenttuésdanslepalais,dontonportelenombreàcinqousix,
sansdireleursnoms.Ontuait,ontuait…20»La Croix,journal
catholiquederéférence,affirmaitque«l’histoirenerelatepoint
deconspirationplusmeurtrière,derévolutionplustragiqueque
cellequivientdecoûterlavieenunenuitàunroi,unereine,aux
frèresetsœursdecettedernière,àplusieursministresetaidesde
campainsiqu’àuncertainnombredegardes,fonctionnaireset
domestiques,obscursfigurantsdeceterribledramed’Etat21.»

18«Lesdessousdelaconspiration.L’opiniond’undiplomate»,Le Gaulois,(13
juin1903).

19«Impressionsd’undiplomate»,Le Petit Journal,(12juin1903).
20«LatragédiedeBelgrade.Nouveauxdétails»Le Gaulois,(13juin1903).
21«LarévolutionenSerbie»,La Croix,(13juin1903).
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Nombreux furent les quotidiens qui ne cachèrent pas leur
répulsionpourlerégicide,expressiondelaréprobationgénérale
que laviolencede lamiseàmortducouple royalprovoquait
dans l’opinion européenne. Jugeonsen. Pour Le Journal,
«C’estunepagedel’histoireduBasEmpireégaréeauseuildu
vingtièmesiècle,quel’épouvantabletragédiedontlepalaisroyal
deBelgradevientd’êtrelethéâtre22.»PourLa Croix,«ilfaut
remonteràlabarbariedestempslesplusreculéspourtrouverdes
exemplesdepareillesatrocités23.»LesSerbes,enunenuit,se
trouvaientrejetéssoitdansdestempsobscurs,quec’étaitlecas
pourlesdeuxjournauxprécédents,soitendehorsdel’Europe
civilisée.Alcide Ebray, dans Le Journal des débats semblait
encore hésiter: « Pour trouver dans le passé des exemples de
cequivientde seproduireàBelgrade, il faut remonter àdes
tempsdecomplètebarbarie,ouallerleschercherdansdespays
demœursabsolumentétrangèresàcellesdel’Europe.Ilsemble
qu’iln’yaitquelaChine,quandelleestenproieàl’espritboxeur,
quipuissenousfaireassisteràdesévènementsdecegenre,et
l’onamêmedelapeineàtransporteràPékin,enimagination,la
scènequis’estdérouléelanuitdernièreàBelgrade24.»Aucune
hésitationparcontrepourHenriHarduindanslescolonnesdu
Matin:

«CesSerbes!...Pourtant,nousleuravionsfourni,nousl’Europe,
nousl’Occident,unepacotillepolitiquetrèscomplète,toutcequi
sefaitdemieuxencegenre:Constitution,Parlement,budget,
GrandLivredeladette[…]Avecunepareilleorganisation,un
peuplevitheureuxs’ilestsage;surtout,ilsetrouveàl’abrides
coupsd’Etatetdelaviolencedespartisquin’ontplusbesoin
des’entretuerpours’arracherlepouvoir.Etmalgrétout,voilà
queleSerbes’estgrattéetquel’Orientalareparu.Sonvernis
européenn’apastenu.Ilnousaserviunetragédie,alorsqu’en
politiquenosmœursadouciesn’admettentplusquelacomédie,
levaudevilleetunpeul’opérabouffe.Etelleestcomplète, la
tragédie,unetragédieorientale,unetragédieàturbans,comme
sidepuislongtempsleturbann’avaitpasétéremplacéparlefez.
Ilséprouvaient lebesoindechangerdegouvernement,besoin
trèslégitime,etaulieud’imitercequisefaitcheznousenpareil
cas,ilssesontmisàtoutmassacrercommedesbrutes,comme
des sauvages : le roi, la reine, ses sœurs, son frère, toute la
famille.Ilestévidentquesilecoupleroyalavaiteudesenfants,
onlesauraitégorgéspourseconformeràlatraditionantique25.»

22S.B.,«LedramedeBelgrade»,Le Journal,(12juin1903).
23«LarévolutionenSerbie»,La Croix,(13juin1903).
24AlcideEbray,«LeDramedeBelgrade»,Le Journal des débats, (12 juin

1903).
25H.Harduin,«Proposd’unParisien»,Le Matin,(13juin1903).
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RiennemanqueàcetableaudepréjugésquirenvoyaitlesSerbes
àlabarbariedeleur«orientalité».Enéliminantsiférocement
la famille royale, les officiers ruinaient plusieurs décennies
d’effortspourintégrerl’Europecivilisée.Cetteconvictiondela
«sauvagerie»orientaledelasociétéserbepossédaitdesracines
profondes et il faudra attendre la Première Guerre mondiale
pourlavoirévoluerensenscontraire26.Plusmodéré,Pierrede
Coubertinn’enrejetaitpasmoinssurl’ensembledelapopulation
serbelaculpabilitédusangversé.«Ainsi,danslesdouloureux
évènements qui viennent de se produire, la responsabilité de
la Serbie est indéniable ; les seuls Serbes qui ne soient point
éclaboussés par l’infamie de tels événements sont ceux qui y
ont laissé leur vie27 ». Plus problématique s’avérait l’éditorial
du Temps, porteparole officieux nous l’avons dit du Quai
d’Orsay,quiyallaitdesapetitemusiqued’indignation:«Ce
quiécœuresurtout,c’estlemélangedebarbarieetdediscipline,
l’associationdesmœursdel’abattoiretdesrèglesdelacaserne.
Les prétoriens de Rome ont assurément souvent frappé des
maîtres dont l’apothéose se faisait trop attendre.Mais,même
danscestempsderaffinementetd’outrancedanslacruauté,on
nevitpasdeboucherieaussiodieusequecelledeBelgrade28.»

La presse de gauche n’échappait pas à cette vision ethno
culturaliste. On en veut pour preuve l’analyse faite par Le 
Radical : « L’Europe a vu beaucoup de révolutions ; sous le
souffledelacolèrepopulairebiendestrônesontdisparu.Mais
ilfautallersoitenRussie,soitenTurquie,soitenChine,pays
d’autocrates,pour retrouver le souvenird’unpareil attentat.»
Pour autant, la grille d’analyse révolutionnaire exemptait le
peupleserbedetouteresponsabilitéauprofitdelacastemilitaire.
«ABelgrade,ajoutaitl’auteurquivoyaitsansaucundoutedans
letribunalrévolutionnairede1793unmodèledejustice,cen’est
pas le peuple qui s’est soulevé ce n’est pas lui qui amis fin
desicruellefaçonàladynastiedesObrenovicth.Lepeuplea
toujours des formes dans sa justice implacable : il a exilé ou
condamnéàmortdessouverains;maisaprèsjugements,après
avoir entendu la défense des accusés. Le peuple n’assassine
pas. C’est le parti militaire qui, par surprise, a pénétré dans
le palais royal de Belgrade et a fait justice sommaire. Nous
voicirevenus,auvingtièmesiècle,àl’époqueoùlesprétoriens

26FrédéricLeMoal,«LaSerbiecommealliéefiable:lerôledelapresseetde
lapropagande,19141918»in:Les Européens et la Guerre,sousladirection
deDessberg,F.Malis,C.etDavion,I.(2013)PublicationsdelaSorbonne,p.
17sq.

27Pierre de Coubertin, « Responsabilités nationales », Le Figaro, (13 juin
1903).

28Bulletindel’étranger,«LatragédiedeBelgrade»,Le Temps,(13juin1903).
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romains déposaient les empereurs en les assassinant29. » Il y
avaitdoncbienunerégressionàl’œuvreenSerbie.Lasolution?
Henri Turot la proposait dans La Petite République, journal
danslequelJeanJaurèsécrivait:«Oseraijedirequetousces
dramesd’alcôveprincièreettoutescessauvageriesdesoudards
melaisseraientassezindifférent,n’étaitqu’onaperçoitàtravers
tous ces évènements tragiques la véritable victime, la plus
intéressante à coup sûr, lemalheureuxpeuple serbe livré tour
àtouràdessouverainscrapuleuxouidiots,répugnantsbandits
ou lamentables crétins.» Il n’y avait selon lui rien à attendre
duchangementdedynastie.D’oùsonimplacableconclusion:
« Paye, paye, excellent peuple ! Illumine et réjouistoi, en
attendantque,unefoisdeplus,volé,trahi,tyranniséetruiné,tu
tedécidesàcrieravecnous:vivelaRépublique30!»

Dansceconcertdecondamnationsempreintdepréjugés,aussi
différents fussentils, quelques voix discordantes se firent
entendre.CelleparexempledeFirminFaure,danslequotidien
antisémiteLa Libre parole,quinecachapassonadmirationpour
lecoupdeforce : 

«Quelquerépulsionqu’inspirentànosespritscivilisés,etparcela
mêmeplusaveulis,desemblablesattentats,ilfautreconnaitreà
cespeupladesbalkaniques,quin’ontconquisouconservéleur
indépendancequ’auprixdeluttesincessantes,uneénergie,un
courage,une résolutiondontnousautresoccidentauxsommes
totalementincapables.Pourmeneràbienuneconspirationaussi
redoutable,ilfautpouvoircomptersurdeshommes,danstoute
l’acceptationduterme.Ceuxquin’hésitentpasàyentrersavent
paravanceàquoiilss’exposentencasd’échec:lapotenceou
lesdouzeballesdupelotond’exécution.Queleurimporte!Ils
sontpersuadés,convaincus,qu’ils travaillentpour lagrandeur
et la gloire de leur pays ; cela leur suffit. Ils accomplissent
crânementcequ’ilsconsidèrentcommeleurdevoir.Ilyadans
ces nations des réserves de vitalité qu’onne peut s’empêcher
d’admirer. […]La tragédie sanglantequivientde sedérouler
danslepalaisroyaldeBelgradenousapparaitcommeunacte
abominablequeriennesauraitexcuser.Etcependant,onnepeut
s’empêcherderessentiruneadmirationinvolontairepourceux
quiontsihabilementmenécetteconspiration31.»

Letrèsconservateur,Le Siècle,souslaplumedeRaoulAllier,
compara la reine Draga à MarieAntoinette, deux femmes
couvertesdecalomnies.«Etlerésultatdecetravail,décryptait
il, apparaitmaintenant. Il n’est pas seulement dans l’horrible

29J.C,«Unforfaitmilitaire»,Le Radical,(13juin1903).
30HenriTurot,«PauvresSerbes»,La Petite République,(14juin1903).
31FirminFaure,«LatragédiedeBelgrade»,La Libre parole,(12juin1903).
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tuerieduKonak;ilestsurtoutdanslesproposdesjournalistes
et de la foule.On essaiera d’appeler ‘révolution’ ce qui s’est
passé,l’autrenuitàBelgrade.C’estbeletbienuncrimequia
étécommis.Maislepire,cen’estpeutêtrepasl’assassinatqui
aensanglantéquelqueschambresd’unpalais.C’estl’assassinat
moraled’unefemmeparlequelilvoudraitlecompléter.Qu’on
lave lesflaquesauplusvite,soit.Maisqu’onneprétendepas
lesfairedisparaitresousuntombereaud’ordures.Ceseraittrop
répugnant32.»

Que sait Paris du complot ?

On l’a dit, les journaux prêtèrent une attention soutenue aux
évènementsdeBelgrade.Pourautant,lesarticlesaussidenseset
précisfussentils,manquaientdecertitudesquantauxréalitésdu
complotetdumassacreauseinduKonakroyal.Biendeszones
d’ombreetdescontradictionsémaillaientdesrécitsfaisantlapart
belle au sensationnel.Depuis la légation àBelgrade,Georges
Benoittentaitluiaussiderécolterlemaximumd’informationset
d’éclairerParisàl’aidedeplusieursetlonguesdépêches.

La première, datée du 11 juin, contenait des renseignements
recueillis, de son aveu même, à la hâte. Elle parlait du rôle
apparemmentcrucialdes6eet7e régimentsd’artilleriedansle
complotetreprenaitlanouvelleerronéedelamiseàmortdes
deux sœurs de la reineDraga33. La deuxième, expédiée le 12
parl’OrientExpress,comportaitdéjàplusd’éléments.Outrela
surviedessœursetdesneveuxdelasouverainedéfunte,Paris
apprenaitl’implicationnonpasseulementdequelquesofficiers
deBelgrademaisaussid’ungrandnombred’autresvenusdes
garnisonsde l’intérieurdupays, le6eR.I. ayant été l’âmedu
complot.Siplusieursversionscirculaientsurcequ’ilsepassa
à l’intérieurdupalais (« Ilestpossibleque la lumièrenesoit
jamais faitecomplètement surcesdifférentspoints»notait le
diplomateavecraison),lesraisonsducoupd’Etatsedessinaient
avecclarté:l’impopularitéduroidansl’armée,lamiseàl’écart
decertainsofficiers,lesmauvaisessoldes,lemariageavecDraga,
l’échecduvoyageenRussieetenfinlespressionsexercéessur
Alexandrepourchoisirl’undesesbeauxfrèrescommehéritier.
« Dans ces conditions, analysait Benoit, le mécontentement
longtemps contenu devait fatalement faire explosion tôt ou
tard, et, avec des hommes aux passions violentes, comme les
jeunesofficiersserbes,setraduirepardesactesdeviolenceetde
vengeancetelsqueceuxquiviennentdeseproduire34.»

32RaoulAllier,«Aprèslemeurtre…»,Le Siècle,(14juin1903).
33CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,34,(11juin1903),fo37.
34CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,35,(12juin1903).
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Les deux suivantes, écrites les 13 et 16 juin, apportaient un
certainnombredefaitsnonnégligeablessurlanuitdumassacre,
lerôlecentralducolonelMišićdanslecomplot,lenombredes
conjurés(lechiffrede180estavancé,conformeàcequel’onsait
aujourd’hui),cequiconduitBenoitàparlerd’uneconspiration
militairedanslaquellelescivilsnejouèrentaucunrôle,cequi
necorrespondaitpasàlavérité35.Quantauxresponsabilités,il
pointaitclairementl’actionnéfastedelareineDragaquimenaau
seindel’institutionmilitaireetmonarchiqueunfavoritismequi
dressacontreellelesofficiers.Silediplomatefrançaisaffirmait
encore,le13juin,quelavolontédesfactieuxétaitdèsledépart
d’assassinertoutelafamilleroyaleetd’arrêterlesministres,il
n’enétaitplusaussicertaintroisjoursplustard.Desrumeursse
mettaienteneffetàcirculersurleprojetd’initiald’obtenirune
abdicationouundivorce,leschosesayantdégénéréaucoursde
latraquedusouverain36.

Pierre Karageorgević aide  
la France à avancer

Restait laquestiondelasuccession.Sur leschancesdePierre
Karageorgević, Benoit restait en vérité très prudent. Bien
que l’armée l’eût acclamé alors que le corps d’Alexandre Ier
était encore chaud, le diplomate notait quand même que le
gouvernementprovisoirenecomptaitqu’unseuldesespartisans
avérés:leministredesAffairesétrangèresKaljevic.Ilajoutait
même:«OnnepeutpasdirequePierreKarageorgevitchsoit
populaire;ilestpresqueinconnu,personnellement.Lenomdes
Karageorgevitchquiontfondél’indépendancedelaSerbietient
certainementunegrandeplacedanslamémoiredesSerbesetses
alliancesavecdesfamillesroyalesetprincièresdonnerontàla
CourdeBelgradeungrandprestige37.»

Ce fut néanmoins sans aucune surprise que la Skoupchtina,
réunieenséanceplénièrele15juin,élutleprinceroideSerbie
sousleregardintéressédesjournalistesétrangersquidétaillèrent
ledéroulementdelacérémoniedansleurscolonnes.Laveille,
le Cabinet russe avait informé le gouvernement provisoire
serbedesonnihil obstatàproposdel’impétrant.Soncollègue
russeexpliquapeuaprèsàBenoit tout« l’intérêt sérieuxàce
que la situation actuelle [prît] fin le plus tôt possible ». Son
gouvernement, ajoutatil, estimait que lamontée sur le trône

35Bataković, D. T. Les sources françaises de la démocratie serbe, op. cit.,
p.351.

36CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,13juin1903;dépêcheBenoit,39,
(16juin1903).

37CAD,NS,Serbie,3,dépêchedeBenoit,(13juin1903).
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dePierreKarageorgevićrestaitlameilleuresolutionàlacrise.
Rienàredouterducôtéde laDoubleMonarchiequimarchait
de concert avec la Russie38. Fort opportunément, Le Temps
publiaenpremièrepagedesonéditiondu16juinuneinterview
du ministre des Affaires étrangères serbe, principal soutien
du nouveau roi. L’ancien condisciple du roi Pierre s’efforça
de justifier le renversement de la dynastie Obrenovitch en
dénonçantlesfaiblessesetlesvicesd’AlexandreIeretdeDraga.
Surl’attitudedeschancelleriesétrangères,ilsevoulutconfiant:

«Au début, il a pu y avoir quelques flottements et quelque
indécision. Cela tient sans doute à la manière dont on avait
présenté les évènements aux puissances. Mieux et plus
complètement informées aujourd’hui, elles ont compris. De
partout, deVienne, aussi bien que deSaintPétersbourg, nous
viennentdesassurancesquiaplanirontlesdifficultés.Berlinest
plusréservéparcequ’ilestmoinsdirectementintéressé,maisil
nenousferapasobstacle.Lepaysestcalmeàl’intérieur.rien
nes’opposeradonc,sembletil,àcequelaSerbiereprennesa
routenormaleversledéveloppementéconomiqueetl’extension
pacifique39.»

Toutefois,cemêmejour,Delcassés’enquitdelaréactionrusse
àl’électiondePierreKarageorgevićautrônedeSerbieauprès
deBompardquiluiannonçalelendemainlabonnenouvelle:le
Tsarreconnaissaitlenouveausouverainsansaucunecondition.
Lerégicideétaitpasséparpertesetprofits40.

Autre facteur capital de stabilisation : les déclarations que
PierreKarageorgevićfitdanslapressedeGenève.Leprincey
condamnait la violence, déclarait son horreur pour lemeurtre
d’AlexandreIer,allantjusqu’àaffirmerqu’ileûtété«facilede
le chasser avec la reineDraga ; on pouvait les ligoter et leur
fairepasser leDanube.C’eûtétéplusnobleet l’histoireyeût
gagné. Ce n’est pas glorieux, pour une armée, de massacrer,
demassacrerlesfemmessurtout.Ilestàcraindrequ’avecces
violencesnousentrionsdansuneèredepronunciamentos41. »La
véhémencedesescondamnationsreflétaitvolontédeprendreses
distancessansaucuneambiguïtéaveclesassassinsparcrainte
desréactionsdescapitaleseuropéennes,alorsque,parfaitement
aucourantducomplot,ilavaitbienspécifiésavolontédevoir
sonrivalbannietnonpasmassacré.Enproclamantdesurcroît

38DDF,télégrammedeBenoit,23,(14juin1903),p.299.
39Eugène Lautier, « Interview du ministre Kaljevitch », Le Temps,

(16juin1903).
40DDF, télégramme de Delcassé à Bompard, 114, (16 juin 1903), n. 301 ;

télégrammedeBompard,78,(17juin1903),p.306.
41InterviewauJournal de Genève citéparLe Temps,(16juin1903).
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son intention de restaurer un régime libéral dans son pays, il
tenait le langage que tout lemonde voulait entendre, en tout
cas leQuaid’Orsay tenu informépar le consul àGenèvedes
déclarationsprincières42.Oncomprenaitàdemimotsqueseule
sa montée sur le trône ensanglanté de Serbie la sauverait de
dérivesdontl’Europeavaittoutàcraindre.

Or, c’était exactement ce qu’on pensait au Quai d’Orsay.
Aprèsl’épouvanteprovoquéeparlerégicideetlestombereaux
d’injures versés sur les Serbes, il était temps de huiler la
mécanique diplomatique en apaisant l’opinion. Le Temps se
consacraàcettedélicatemissionavecunéditorialpubliéle17
juinquin’avaitplusrienàvoiravecceluidu13juinprécédant.
L’officieux journal se félicitait qu’à Belgrade, « après un
courtaccèsdecettepassionmeurtrièrequisemblefataledans
certainescirconstances,etquisaisitparfoisleshumainslesplus
orgueilleuxd’euxmêmes», on se fût ressaisi.Le calme et la
concorderégnaientdans lacapitaleserbeoùaucuneépuration
vengeressenefaisaitcoulerlesang.«Hier,pouvaitonliredans
cevéritableacted’absolution,ilyavaitenSerbiedespartisans
opposésdedeuxdynasties;aujourd’hui,iln’yavisiblementque
descitoyensanimésd’unemêmevolonté:celledeconsoliderla
maisoncommune,l’édificed’uneEtatquelesdiscordesintimes
deladynastiedisparueminaientpeuàpeudepuisvingtans.»
Bref, les Serbes étaient réintégrés dans lemonde civilisé. La
suitedel’articlevantaitlesméritesdePierreIerquirejetaittoute
vengeanceetsedéclaraitroidetouslesSerbes.«Lepeupleet
sonroi,concluaitl’auteur,sontencommunionparfaitedecœur
etdevolontéspourlaissertombertoutlepassédansl’oubliet
marcherdésormaisrésolumentversunavenirdepaixcivileet
deconcorde43.»Néanmoins,unautreéditorial,datédu22juin,
s’inquiétait aussidecepouvoir tâchéde sangque l’armée lui
transmettait:«Onluidemandechâtierlesassassins.C’estfort
biendit.Maiscomments’yprendratil?[…]Envérité,cen’est
passurunlitderosesquevasecoucherlenouveausouverain.
Etvoilàl’Europemonarchiquequilemetdanslecrueldilemme
ou de se faire d’irréconciliables ennemis des puissants et
peu scrupuleux auteurs de son sanglant avènement, ou de se
disqualifierensesolidarisantaveceux44.»L’alternative,onle
sait,neseratranchéequ’en1917.

Dans lemême temps, les autorités serbes,bien informéesdes
articlesnégatifsparusdanslapresseinternationale,s’échinaient

42CAD,NS,Serbie,3,dépêcheduconsuldeFranceàGenève,(13juin1903).
43Bulletinde l’étranger,«Unseul roi,unseulpeuple»,Le Temps, (17 juin

1903).
44Bulletindel’étranger,«Serbie»,Le Temps,(22juin1903).
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àréhabiliterl’imagedeleurpaysàl’étranger.Ainsileprésident
duConseilJovanAvakumovićacceptatille16juinderecevoir
lecorrespondantduPetit Parisienpourunentretienquinefut
publiéquedansl’éditiondu18juin.Alelire,onsaisitsescraintes
devantlesravagesprovoquésparcequelesjournauxnarraient
commeuneboucherie.«OnnousprésenteenEuropecommedes
sauvages,–c’estfaux.Nousavonsaucontraire,leplusvifdésir
denousmarqueruneplacehonorableparmilesnationscivilisées,
etnousnouslamarqueronsavecletemps,surtoutavecdutravail
etdelapatience.»S’adressantaujournalistequiprenaitcongé,
il crut bon de rajouter : « Dites hautement en France que la
Serbieattendaveccalmeunjugementplussainetmeilleurque
celuiporté jusqu’àprésentsur les récentsévènements. Jamais
révolutionn’acoûtémoinsdesang.Nousprouveronsplustard
quenousméritonsl’estimeetlessympathieseuropéennes,car
noustravailleronsdetoutnotrecœuràrendreànotrechèreet
malheureusepatrielajoieetlafortune!»Entretemps,ilavait
préciséquesapolitiqueétrangères’orienteraitdésormaisversla
Russie45.LaSerbieintégraitdonclesystèmediplomatiquecher
à Delcassé. De surcroit, l’empereur FrançoiseJoseph adressa
le17juinaunouveausouverainuntélégrammedefélicitations
poursonaccessionau trône.C’était l’essentiel.Lamécanique
huiléedesusagesdiplomatiquesseremettaitàfonctionner.

La France fut pourtant absente

Enapparencedonc,plusriennes’opposaitàlareconnaissance
parlaFrancedunouveausouverain.Touslesjournaux,mêmeles
plusantiserbes,remplissaientleurscolonnesdelafrancophilie
du SaintCyrien et des hauts faits d’armes de l’ancien
combattantlaguerrede1870,suivaientpasàpassamarchevers
letrônedeBelgradedepuislavenueàGenèvedeladélégation
gouvernementalejusqu’àsondépartpoursonpays,aprèsunexil
dequarantecinqans.Le Petit Parisiendonnalaparoleaucolonel
deLagrenée,sonanciencondiscipledeSaintCyrpuisdel’école
d’étatmajor,quientraçalesmeilleurséloges,fournissantforces
détailssursescombatsetsonévasion.Lejournalisteconcluait
sur«lecaractèrepeubanaldePierreKarageorgevićqu’ilfaut,
sembletil,dégagercomplètement,sinondelaconspiration,du
moinsdessauvageriesdeBelgrade46»QuantauTemps,ilfitune
descriptionprécisedesacampagnede1870etreproduitsalettre
dedémissiondu6mars1871danslaquelleleprinceévoquaitles
traditionsdesafamille«oùl’onretrouve,écrivaitil,depuisde
longueannéesunefidèleaffectionenverslaFrance,àlaquellela
Serbiedoit,surtoutdepuiscinquanteans,laconsolidationdeson

45«InterviewdeM.Avakoumowitch»,Le Petit Parisien,(18juin1903).
46«LecoloneldeLagrenée»,Le Petit Journal,(16juin1903).
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autonomieetlesmeilleursélémentsdesonindépendance47.»On
pourraitmultiplierlesexemplesdecetengagementmédiatique
enfaveurdudésormaisroideSerbie.

Maisundernierobstacle sedressait devant leQuaid’Orsay :
l’absencedenotificationenvoyéeauprésidentdelaRépublique
EmileLoubet–ainsiqu’àtouteslesautresgrandespuissances,
RussieetAutricheHongrieexceptées.Cettesituationdevenait
d’autant plus délicate que l’arrivée officielle de Pierre Ier à
Belgradeétaitannoncéepourle24juinetquelegouvernement
serbe comptait inviter tous les chefs de poste à se trouver à
lagareavantdeparticiperàdiverses festivités.Le21 juin, le
ministre deTurquie, doyen du corps diplomatique, réunit ses
collèguespourunéchangedevuessurcettedifficilequestion.
Les diplomates austrohongrois et allemand arguèrent qu’une
abstentionfragiliseraitencoreunpeupluslenouveaupouvoir,
tandisquelereprésentantduRoyaumeUni,paysoùlemassacre
etl’impunitédescoupablessoulevaientunevagued’indignation
quine redescendait pas, annonçaavoir reçu l’ordredequitter
BelgradeafindenepasreconnaîtreleCabinetserbe,leministre
d’Italiesedéclarantfavorableàl’abstention48.Delcassé,quine
variaitpasdanssapositioninitialecommeill’indiquale17juin
auCabinet de SaintJames49, se voyait contraint demaintenir
ses instructions qui interdisaient tout rapport politique avec
le Cabinet serbe50. La France s’abstiendrait donc de paraître
à l’arrivée du très francophile Pierre Ier.Mais leministre des
AffairesétrangèreslaissaàBenoitl’appréciationdedéciderde
sonmaintien ou de son départ deBelgrade pendant quelques
jours.Lediplomateoptapourundépartavecl’OrientExpress
endirectiondeBudapestoùilséjourneraitpendanttoutletemps
desfestivités.MaisavantdequitterBelgrade,ilprévintDelcassé
quelesministresd’AutricheHongrieetdeRussieseraientbien
évidemment présents à la gare, en costume de ville, qu’ils
seraientprésentésausouverainetqueleurscollèguesallemands
et italiens les imiteraient. Le ministre alors se ravisa et  lui
signifiad’urgencequ’ildevaitimitersesautrescollègues51.

Enfindecompte,seulslesdiplomatesduTsarRomanovetde
l’EmpereurHabsbourgassistèrentàl’entréedePierreIerdanssa

47«LeprincePierreKarageorgevitchen1870»,Le Temps,(14juin1903).
48DDI, télégramme de Magliano, 1291, 21 juin 1903, n.577 ; télégramme

MorinàMagliano,997,(22juin1903);
49BD,télégrammedeSirE.MonsonaumarquisdeLansdown,320,(17juin

1903),p.102.
50DDF,télégrammeDelcasséàBompard,117,(20juin1903),p.314.
51DDF,télégrammedeDelcasséàBenoit,29,(21juin1903),télégrammede

Benoit,33,(22juin1903),p.320;télégrammedeDelcasséàBenoit,30,23
juin1903,p.321.
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capitale,lepremierenuniformesurlequaidelagareetleseconden
costumecivildanslesalond’attente.Benoitpartiteffectivement
pourBudapestlaissantauchargéd’affaireDesporteslesoinde
décriredanssesdépêchesl’arrivéedusouverainetsaprestation
desermentdulendemain52.Cefutle25juin,unefoisinstalléau
palaisroyalqueleroinotifiaàlaFrancesonavènement.Cedélai
nepermitpasauxdiplomatesfrançaisdeserendreàlaréception
ducorpsdiplomatiqueorganiséelelendemain.Deuxjoursplus
tard,lesouverainrecevaitlaréponsedeLoubetalorsqueBenoit
rentrait àBelgrade.«VotreMajesté, écrivit leprésidentde la
République,nepeutdouterdenossympathiesparticulièrespour
sa personne et de nos vœux sincères pour l’accomplissement
de la tâchequ’Ellevient s’assumer. Je souhaitevivementque
votre règne ouvre à la Serbie une ère nouvelle d’ordre et de
prospérité. » Mais il fallut encore attendre le 1er juillet pour
que Benoit pût entrer en relations officielles avec le Cabinet
serbe,suivantencelal’exempledesautoritésallemande,belge,
roumaine,grecque,bulgareetitalienne53.

Conclusion

Lesréactionseffarées,l’indignationcontrelatuerieduKonak,
les pages entières des journaux remplies des détails les plus
horribles,lesquelquesparolesdedéfenseenfaveurducouple
royalmassacré,lesimprécationscontrelesmœursorientaleset
arriéréesdesSerbesn’eurentqu’untemps.Alafindumoisde
juin, les informationsenprovenancedeSerbieseretrouvaient
reléguées dans les lointaines pages intérieures tandis que le
contactétatrétablientreParisetBelgrade.

Cequiprimaenfindecomptedanscetteposturedeladiplomatie
française ? La circonspection avant tout, afin de ménager le
présentet l’avenir,maisaussiunesortede réservecyniqueet
pourtoutdirelaraisond’Etat.Le26juin,onpouvaitliredans
Le Tempsenguisedeconclusiond’unmoisbalkaniqueagité:
«Cequiconsoleleshommesd’Etatdeséclipses,sifréquentes
dansl’histoire,delaloimorale,c’estque,leplussouvent,c’est
au profit de telle ou telle cause qui leur est chère qu’elles se
produisent54.»LacausedelaFranceconsistaitàpréserverses
intérêtsenSerbieetàfaireglissercepetitmaisprécieuxpays
dans l’orbite francorusse. Delcassé s’y employa en prenant
garde de toujours mettre ses pas dans ceux des Russes, à
marcher avec attention tout en avalisantde facto et ce dès le

52CAD,NS,Serbie,3,télégrammedeDesportes,35,(24juin1903);dépêches
deDesportes,48,(25juin1903)et49,26juin1903.

53DDF,télégrammedeDelcasséauxdifférentspostes,(2juillet1903),p.329.
54Bulletindel’étranger,«Serbie»,Le Temps,(26juin1903).
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premier jour le changement de dynasties. La crise provoquée
parlerégicidede1903illustreàsamanièred’unepartlechemin
qu’il restaitàparcourirauprèsde l’opinionpubliquefrançaise
sur laquelle levernisde l’amitié francoserbe restera toujours
superficielle et d’autre part les ambiguïtés d’une relation qui,
delapartdesresponsablesfrançais,seratoujoursprudente55.Il
n’empêche.Passéecettedélicatetransition,lesrelationsfranco
serbesallaiententrerdansunephased’approfondissementqui
necesseraitplusjusqu’auxannées1930.
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ФредерикЛеМоал
ИнститутAlbert le Grand à Angers,Француска

ФРАНЦУСКИПОГЛЕДИНА
ДРЖАВНИУДАР1903.ГОДИНЕ

Сажетак

Државниударујуну1903.којимјезбаченадинастијаОбреновића,
наконкојегјенавластступиласупарничкапородицаКарађорђевић,
поставио је два проблема пред Француску. Први проблем је
било убиство којим се одиграло свргавање. Та бруталност
изазвалајежестокукампањууштампикојанијесамопочиниоце
приказивалакаозаосталедивљакесаистока,већичитавосрпско
становништво, искључујући Србију из оквира цивилизоване
Европе.Другапроблематикасеситуираупризнавањуновевласти
у Београду. Иако француско министарство иностраних послова
тајнопризнаједржавниудариступањеПетраIнавласт,спречено
је да то наглас изрази у страху од реакција других европских
министарстава, која су сва монархистичка, и унапред згрожена
насилнимкраљеубиством.МинистарДелкасерешавадаубиство
прикажекаоунутрашњепитањеСрбијеидаследипозицијуРусије
која, веомабрзоиузсагласностБеча,признаједржавниудар.У
штампи долази до постепеног преоријентисања: све мање се
говорио тој страшнојноћи а све вишеместа сепоклањановом
српском владару који је изразитофранкофон.Већ почетком јула

свесевраћауколосекнафранцускојстрани.

Кључнеречи: Делкасе, кампања штампе, негативна слика Срба, 
политика ишчекивања

Црква Светог Марка,Београд;
фото:РајкоР.Каришић
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L’AMITIÉENTRESOLDATS
FRANCAIS ET SERBES AU 
SEINDEL’ARMÉED’ORIENT

ENTRE 1915 ET 1918
Résumé : Notre article a pour objet l’étude des relations entre la 
France et la Serbie durant la I° Guerre mondiale, à travers l’analyse 
des relations entre soldats français et serbes. Dès 1903 et la prise du 
pouvoir par les Karadjordjević, la politique extérieure serbe se réoriente 
vers la France en abandonnant les empires centraux des Obrenović. 
La France, elle, voit dans le Piémont serbe un allié intéressant dans 
son dispositif de contournement des Empires centraux. Dès les années 
1900, la conjonction de ces deux facteurs explique la forte présence 
des entreprises et de l’Etat français en Serbie. A travers des projets 
d’infrastructures ou bancaires la France commence à s’implanter en 
Serbie. La I° Guerre mondiale sera l’occasion d’une véritable ancrage 
de la France dans les Balkans et de la création de liens indéfectibles 
entre les peuples français et serbe. Les souffrances communes et la 
fraternité d’armes endurées sur le front de Salonique pendant trois ans 
(19161918) vont sceller fortement l’attachement du peuple serbe à la 
France. L’armée serbe, qui sera obligée de capituler face aux Empires 
centraux en octobre 1915, éprouvera une gratitude éternelle à l’Armée 
d’orient qui sauve les soldats serbes après la retraite d’Albanie à 
l’hiver 1915, guérit toute une armée sur l’île de Corfou au printemps 
1916 , puis combat dans une unité remarquable jusqu’à la percée du 
Front de Salonique le 15 septembre 1918. La victoire du Dobro polje, 
grâce au Maréchal Franchet d’Esperey et au général Tranié, sera la 
première victoire décisive de l’Entente. L’état français organise sur le 
sol national pendant la même période des conférences sur la Serbie, 
des Journées francoserbes dans toutes les écoles et la prise en charge 
de milliers d’enfants serbes. La France développe enfin pendant ces 
trois années des projets de la France à moyen terme dans cette région 
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d’Europe orientale, notamment en Macédoine, qui permettent d’étendre 
une implantation durable en Europe orientale. Ces liens renforcés 
facilitent l’implantation de la France dans les Balkans dans les années 
d’aprèsguerre, à travers la création du «Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes» en décembre 1918. En choisissant la monarchie serbe 
des Karadjordjevic, en dessinant les frontières et en installant une 
administration centralisée, la France fait du «Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes» son principal allié en Europe orientale. Cela 
ouvre la voie dans les années d’aprèsguerre au renforcement des liens 
militaires, économiques et culturels entre la France et le royaume des 
Karadjordjević.

Mots-clé :Dynastie des Karadjordjević, Front de Salonique, Armée 
d’orient, influence de la France, Serbie

La Serbie en 1914 :  
un allié récent mais solide de la France

La Serbie dans le jeu des puissances

Liens politiques, culturels et militaires  
France/Serbie (19001914)

LesliensentrelaFranceetlapetiteSerbieétaientàlafoistrès
solidesetténusdepuisleretourdeladynastiedesKaradjordjević
en Serbie en 19031, mais ils dénotaient en même temps une
profonde méconnaissance des Serbes et de la Serbie par les
FrançaisavantlaI°Guerremondiale.

Le publiciste Pierre de Lanux a bien décrit en 1916 la totale
méconnaissance des caractères ethniques de chaque peuple
balkaniqueparlesFrançaislorsqueleconflitmondialcommença.
Ainsi, lesSerbesétaientprispourdes«montagnards»etdes
« orientaux au caractère indolent et fuyant » ; l’ambassadeur
de France en poste à Belgrade entre 1907 et 1914 évoquera
mêmeleur«somnolencecoutumière»2.OrlesSerbeshabitaient
desvallées et des collines, et onnepouvait les considérer de
caractèreoriental, car ils étaient d’origine slave3.Par ailleurs,
lapresse françaiseavait l’habitudedeparlerdesSerbes,mais
seulementenlesprésentantsousuneseulefacetteetdemanière
parfois dédaigneuse. Selon des journaux comme leTemps ou
l’Illustration, c’étaient des « éleveurs de porcs »  auxmœurs
orientales et violentes. On les confondait souvent avec les
Bulgares et le coup d’Etat sanglant de 1903, où le dernier

1 Castellan,G.(1991)Histoire des Balkans,Fayard,Paris,pp.326331.
2 SHM,SSZ35,dossierH3Affairesserbes.
3 Colin,A.(1918)PourlagéographiedelaSerbie,consulterletrèsdidactique

ouvrage du géographe serbe Jovan Cvijic, La péninsule balkanique. 
Géographie humaine,Paris.
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descendant de la dynastie Obrenović fut décapité, était resté
danslesmémoires.

Danscesjournauxàgrandtirage,onestimaitpeulastratégieet
l’organisationmilitairedesSerbes,maisons’intéressaitsurtout
àleurgoûtpourlechantetlespoèmesépiques.LesFrançais,à
laveilleduconflit,avaientenfaitpeurdesvélléitéscombattives
desSerbes:lorsqu’HenriBarby,journalisteàl’Aurore,raconta
les victoires serbes contre lesOttomans en 1913, les lecteurs
réagirentenpensantquecelarisquaitd’entraînerlaFrancedans
unenouvelleguerre4.Lesdirigeantseux,parcontre,étaienttrès
bien informés des réalités locales. L’ambassadeur de France
àBelgrade,RobertDescos, avait déjà dit dans sa note du 10
septembre 1912, adressée à son Ministre, que « la défiance
du Bulgare domine toujours en Serbie » ; le 4 février 1913,
ilopposait ainsi« leSerbe, infinimentpluscultivé,maisplus
mou que son voisin de l’Est » au Bulgare « âpre et violent,
arbitraire et dominateur ». Déjà, l’ambassadeur de France à
Belgrade remarquait les prétentions territoriales des Bulgares
surKumanovoetSkoplje,et lavolontédesSerbesd’avoirun
«débouchésurlamerEgée»depuisquelaBosnieHerzégovine
annexée par l’Autriche en 1908 lui avait barré la route de
l’Adriatique5.

Danscecontexte,laFranceofficielleserapprochadelaSerbie,
PiémontdesBalkans.LeroiPierreI°Karadjordjević,arrivésur
letrôneen1903,avaitmenéunepolitiquetotalementfavorable
àlaFrance,cequichangeacomplètementlapolitiquefrançaise
danslesannées1900et1910.Ayantfréquentél’écolemilitaire
deSaintCyràlafindesannées1860puisparticipéàlaguerre
contrelaPrusseauxcôtésdelaFrance,PierreI°deSerbieétait
unmonarquesurlequellaFrancepouvaits’appuyer6.

Bien avant ce rapprochement diplomatique francoserbe, la
culturefrançaises’étaitimplantéedanslaprincipautédeSerbie
auXIX°siècle.Déjàen1838,lesFrançaisavaientaidéleprince
MilošObrenovićàétabliruneConstitutionetlalanguefrançaise
étaitenseignéedanslestroislycéesdès1848etàlafacultéde
Belgrade à partir de 1880.Mais le contact le plus important
aveclemilieuculturelfrançaisfut l’envoidejeunesboursiers
serbesenFranceàpartirdumilieuduXIX°siècle.Celaavait
ledoubleavantagedelesarracheràl’influencegermaniquede

4 Barby,H.(1913)Les victoires serbes,Paris:Belfond.
5 Pavlovic,V.(1988)TélégrammesdelaLégationfrançaisedeBelgrade,in:

Témoignages français sur les Serbes et la Serbie,Belgrade:NarodnaKnjiga,
pp.6785.

6 Batakovic, D. (2005) Histoire du peuple serbe, L’Age d’Homme, Paris,
pp.185188.
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VukKaradžićàNikolaPašić,lesfigureséminentesdelaSerbie
avaientfaitleursétudesenAutricheHongrieouenAllemagne
et à constituer un corps de diplomates et de fonctionnaires
fidèlesàlaFrance.Cequ’onaappeléles«Parisiens»eurent
pournomJovanMarinović,FilipKhristić,ouMilanJanković.
En1889,sur33boursiersenvoyésà l’étranger,14 le furentà
Paris.ApartirdumilieuduXIX°siècle,ilsformaientuneélite
intellectuellefrancophilequiallaitinfluersurlerapprochement
entrelaSerbieetlaFrance.Laconséquenceenfutlaprésence
d’hommes d’Etat proches de la France : en poste durant la
PremièreGuerremondiale, leMinistredesFinancesMomčilo
NinčićetlesambassadeursàLondresetàParisavaientfaitleurs
étudesàParis7.

LacoloniefrançaiseàBelgraden’étaitpasnombreuseauXIX°
siècle,mais certains de sesmembres avaient laissé des traces
dans laviepubliquede laSerbie ; lecapitaineMagnantavait
essayéderétablir,aprèslapaixdeParis,letransportfluvialsur
laSaveetleDanubeet,enlereliantàlaligneMarseilleGalatz,
defairesortirlecommerceserbedesadépendancevisàvisde
l’Autriche.Mais c’est surtout le capitaine de génieHippolyte
Mondainqui retiendranotre attention. Il fut envoyédans une
premièremissionàBelgradependantlaguerredeCrimée(1853
55)puis,en1861,ilétaitnomméMinistredelaGuerreparle
gouvernementserbe8.Enl’espacedequelquesannées,ildressa
unpland’ensembledesroutesetdéfensesdelaSerbie,refitle
programmedel’écoled’artillerieetformauncertainnombrede
cadresmilitaires.Surtout,Mondaincréaunearméedepartisans
rapidement mobilisable, la milice nationale serbe. En bon
connaisseurdesBalkans,ilavaitdéjàconstatédanslesannées
1880que« lesmanoeuvres s’exécutent avecun entrain et un
ensemblequ’onseraitloind’espérerdetroupesirrégulières»;
« le peuple serbepossèdeungoût innépour les armes et des
qualitésnécessairespourfaireunpeupleguerrier»9.

La Serbie comme clé stratégique des Balkans

LaSerbiereprésentaiten1914unalliéimportantdudispositif
diplomatique français. Comme le dit en 1916 l’historien
Victor Bérard, la Serbie constituait, dans les Balkans, l’
«élémentprincipaldenotrepolitiquefaceàl’expansionnisme

7 Pavlovic,V.(1990)L’influenceculturelledelaFranceenSerbieàl’époque
desConstitutionnalistes,in:Rapports francoyougoslaves,Belgrade:Institut
d’Histoire,pp.103111.

8 SHAT,7N1573,Dossier«AttachésmilitairesMissionsenSerbie».
9 VuksanovicAnic, D. (1990) Les missions militaires françaises en Serbie

de1853à1886et laquestionde lamilicenationale, in:Rapports franco
yougoslaves,Institutd’Histoire,Belgrade,pp.120130.
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germanique».Orcescraintesfurentreprises,defaçonrépétitive
et alarmée, par les officiers du 3° bureau : ainsi le 7 octobre
1915étaitsoulignécequifutappeléle«planallemand»,c’est
àdire«réaliserautraversduterritoireserbelacontinuitédes
échanges et des territoires autrichien, bulgare et turc »10. En
effet,lesAllemandscontrôlaienten1914àlafoisl’axeVienne
SofiaIstanbulparl’OrientExpressetlaroutedel’Orientparle
BerlinBagdadBahn.Desrapportsdu2°bureausurlesBalkans
ressortait en 1915 le souci principal de la France : empêcher
les Allemands d’aller plus en avant dans leur contrôle des
richessesduMoyenOrient,«terredeconvoitiseséconomiques
etderêvesd’influencemondiale»pourl’Allemagne11.Pétrole
demerCaspienne,minesdeferetdecharbond’Irakainsique
richessesagricolesdeTurquieétaientpointéesdudoigtpar le
2° bureau12. Or les deux axes Budapest/Salonique etVienne/
IstanbultraversaientlaSerbie.Depuislacrisedel’annexionde
laBosnieHerzégovinepar lesAutrichiens en1908, laFrance
craignait un contournement de la Serbie par l’ouest et le sud
(alliésalbanais),cequiauraitamenéunaffaiblissementdeses
positionsdanslarégion.

Deuxièmesoucideladiplomatiefrançaiseen1914,commele
dit unenotedu2°bureaudu7octobre1915, « laQuadruple
Entente sait en effet à peu près maintenant quels sont ses
adversaires dans lesBalkans,mais elle ne sait pas quels sont
ses amis ».LaRoumanie était dirigéepar un«Hohenzollern
quia signédes traitésavec tout lemonde», car sonbutétait
de«nemarcherqu’auderniermomentetaveclevainqueur».
Or aumoment de la débâcle serbe d’octobre 1915, il fut fait
mentionàplusieursreprisesdel’intérêtcrucialdelaRoumanie
pour la réussitedu frontdeSalonique : par cepays  se ferait
la jonction entre le front de Salonique et laGalicie où l’allié
russe était en train de se battre ardemment. En Grèce, le roi
Constantinétaitproallemand,etlePremierministreVenizelos
pouvaittoutjusteaccorderquelquesgardespourlecampfortifié
qui se construisait à Salonique à partir de novembre 1915.
Le 3° bureau remarqua que les soldats grecs maintiendraient
longtempsvisàvisdesFrançaisune«attitudedouteuse»13et
allamêmejusqu’àcraindreque«l’hostilitédelaGrèce,quia

10SHAT,16N3056,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191516),piècen°2,(7
octobre1915).

11SHAT,16N3058,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191617),piècen°7,(6
novembre1916).

12SHAT,16N3056,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191516),noten°10,
(27octobre1915).

13SHAT,16N3060,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191718),dossiern°2,
piècen°64,(11novembre1917).
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déjàhypothéquétoutesnosopérationsdanslesBalkans,neles
fassepasdéfinitivementéchouer»14.

Dernier facteur géopolitique, le rôle des autres grandes
puissances. Les responsables politiques britanniques, relayés
par lesofficiersde l’armée royale, freinaient les initiativesde
la France. LordKitchener, Secrétaire auxAffaires étrangères,
avait évoqué en novembre 1915  l’éventualité de faire retirer
les troupes britanniques ; lorsque le général Sarrail prit le
commandement en chef de l’Armée d’Orient en novembre
1916,lesBritanniquesmaintinrentleurautonomieet,enpleine
batailledeMonastir,refusèrentderenvoyerdesrenforts.Enfait,
l’Arméed’Orientabandonnaàpartirde1917lazoned’influence
du Vardar et de Salonique aux Italiens. Ceuxci renforcèrent
également leur présence chez leur protégé albanais : l’armée
italiennepénétraainsien1917àElBasan«sanslesFrançaiset
sansEssadPacha»15.SelonlesaccordsdeLondresd’août1915,
l’ItaliedevaitrécupérerlaDalmatieetl’Istriedansl’Adriatique
(=barrageauxprétentionsserbessurl’Adriatique)16.

Enfin, il nous faut mentionner une implantation économique
française en Serbie débutée au tournant du siècle et qui
s’accéléraàl’approcheduconflitmondial.La«banqueFranco
Serbe,banqued’affairescrééeautournantdusiècleàParis,avait
investi60millionsdefrancsdès1902danslescheminsdefer
serbes et 100 millions deux ans plus tard dans l’équipement
militaire serbe17. La France avait des participations dans
lesmines de charbon deBor etNegotin, en Serbie orientale,
mais aussi dans les mines de fer de Trepča et de cuivre de
Leskovac enVieilleSerbie;Manufrance avait fourni dans les
années1910l’arméeserbeenfusilsmitrailleursetencanonsde
7518.Enfin,leréseauferréserbeétaitlargementlaréalisationde
constructeursfrançais:l’axeBelgradeSaloniqueparUskuben
Macédoinevenaitjusted’êtreterminélorsquelaguerredébuta,
etontravaillaitsurleprojetBelgradeSarajevo19.

14SHAT,16N3058,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191617),piècen°7,
(6novembre1916).

15SHAT,16N3058,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191617),piècen°21.
16LeMoal, F. (2004) Le poids des ambitions adriatiques de l’Italie sur les

opérationsmilitaires dans les Balkans 191418,Cahiers du CEHD, n°22,
pp.4563.

17Jaksic,G.(1980)LesrelationsfrancoserbesauxXIX°XX°siècles»,Actes 
du Colloque des Langues Orientales d’avril 1980.

18Lambour,A.(1971)Politiquedesfournituresd’armesdelaFranceenEurope
centraleen19001914,Paris.

19Entretien avec Ljiljana Mirkovic, Directrice des Archives de Serbie,
Belgrade,avril1990.Sur les infrastructures et les intérets français dans les 
mines.
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L’armée française en 1915 : soutien et 
rapprochement avec la Serbie

En1914,lavaillancedesSerbescontrelesPuissancescentrales
commençaitàêtreconnueenFranceetprovoquadesvocations.
Lescorrespondantsdu«PetitJournal»,del’«Illustration»etdu
«Parisien»rapportaientquotidiennementlesfaitsetgestesde
l’épopéeserbe.LesSerbesavaientrepoussélesAustroHongrois
surlaKolubaraenaoût1914,faceàunennemisixfoissupérieur
ennombre,etreprisBelgrade.Orquelquesvolontairesfrançais
s’étaientdéjàfaitremarquerpourladéfensedeBelgrade.

1Janviernovembre 1915 :  
missions médicale et aérienne françaises

Pendant les combatsque lesSerbesmenèrent seuls contre les
Allemands et les AustroHongrois, deux missions militaires
françaises allaient en 1915 venir aider l’armée serbe. Déjà
Belgrade était défendue par trois canons de 140 et quelques
dizainesdecivils–lamissionD,etlafrégatedulieutenantPicot
défendait l’embouchurede laSaveetduDanube20.Pasmoins
de1200tirailleursmarins,aviateurs,artilleursoutélégraphistes
allaientainsi,avantlaformationdel’Arméed’Orient,rentreren
contactaveclapopulationetl’arméeserbe21.

D’avrilàaoût1915,unemissionforméedeplusde100médecins
officiaàBelgrade,aveccommetâcheprincipaledeluttercontre
lesépidémiesquicommençaientàsepropager.L’épidémiede
typhusfaisaitrageetenmars1915,déjà125médecinsserbes
sur 300 étaient décédés. Etablie dans les hôpitaux de Niš et
deBelgrade, et assistée d’infirmières britanniques, lamission
françaiseréussiraenquelquesmoisàfairepasserde35à4%
letauxdemortalitétyphique.Destournéesdevaccination,des
comités d’hygiène avec création de dispensaires, mais aussi
un effort d’information, avec causeries, soupes populaires et
actions explicatives dans les écoles de village, amenèrent ce
résultatformidable22.

20SHM,SSZ35,dossierH3Affairesserbes,NotedulieutenantPicot(attaché
militaire),(15février1916);SHM,SSZ35,dossierH3Affairesserbes,Note
d’AugusteBoppe(AmbassadeurdeFrance),(23février1916).

21Stojancevic,V.(1990)LesFrançaisenSerbieen1915,in:Rapports franco
yougoslaves,Institutd’Histoire,Belgrade,pp.174181.

22« Mission militaire médicale française en Serbie », in: Revue franco
macédonienne, n°2, mai 1916. Cette revue avait été publiée d’avril 1915
à décembre 1917 à Salonique, non loin des zones occupées par l’Armée
d’Orient.Regroupantdesarticlesd’officiersetdesousofficiersdel’Armée
d’Orient, la Revue francomacédonienne cherchait à illustrer le travail
humanitaire et lesœuvres socialesde cette armée (écoles, hôpitaux,  etc),
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Enjanvier1915,arrivaàNišunemissionmilitaireforméede80
soldats,8officiersaviateurset8avions,souslecommandement
du major Vitraud. Ses objectifs consistaient à bombarder les
positionsennemies,défendreleterritoireserbeetenfinsurveiller
les mouvements allemands et austrohongrois, notamment en
SyrmieetauBanat.LesavionsdetypeFarmanavaientbeaucoup
soutenu l’armée serbe même si les Allemands en abattirent
deux.L’escadrillefrançaisefutd’aborddéplacéedanslevillage
deRalje, dans les environsdeBelgrade, puis àKraljevo.Les
sixderniersavionsfrançaisramenèrentennovembre1915des
enfantsetdesfemmesserbesenFrance23.

LesBelgradoissesentirentvéritablementprotégésparcetteaide
maritime,terrestreetaériennefrançaiseetdéjàen1915nacquit
uneamitiéentresoldatsfrançaisetcivilsserbes.L’ambassadeur
deFranceàBelgrade,AugusteBoppe,constatait le23 février
1915 : « la mission D a été très appréciée en Serbie »24 et
«l’excellenteorganisationdesmissionsfrançaisesproduitune
impressionprofonde;lecontrasteaveclesmissionsd’artillerie
russe et britannique est sensible ». Le major commandant
la mission médicale française soulignait aussi les liens qui
se nouèrent entre Français et Serbes au tout début du conflit.
« Accueilli cordialement dans tous les milieux serbes, c’est
surtoutaucontactdupaysan,véritableforcedelaSerbie,quele
médecinserbeputpénétreretcomprendrelesqualitésfoncières
delarace.Altruisme,amourdusolnatal,culteferventdelapatrie,
soucidel’honneur,tellessontlesvertuscapitalesduSerbe;et
ceci suffit pour expliquer l’attirance faite d’affinités électives
qu’exercesurnouscetteracequ’unefraternitédecœuretnon
unvilcalculd’intérêtpousseverslaFranceetquenousdevons,
danscescruellesépreuves,aimeretassisterfraternellement»25.

2Octobredécembre 1915 : le sauvetage à Durazzo 
et la retraite de Corfou

Aprèsl’échecdesDardanellesàl’été1915,unepartieducorps
expéditionnaire francobritannique fut ramenée dans le port
grec de Salonique. Le hautcommandement français comptait
sur la combattivité des Serbes pour qu’ils retiennent assez
longtempslesAustroallemandsletempsdepréparerlecontact

mais aussi à accoutumer les soldats de l’Armée d’Orient à cette terre de
Macédoineenvued’uneinstallationàpluslongterme.

23Muzet,A.(1917)Le monde balkanique,chapitre«LadéfensedeBelgrade»,
Paris:Flammarion.

24SHM, SS Z 35, dossier H3Affaires serbes, Note d’Auguste Boppe
(AmbassadeurdeFrance),(23février1916).

25MédecinmajorJC,«LamissionmédicalefrançaiseenSerbie»,inRevue 
francomacédonienne,n°2,(mai1916).
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avec l’arméerusseenGalicie.Mais le5octobre1915,soit le
jourmêmedudébarquementde la156°divisiond’infanterieà
Salonique,lesBulgaresajoutaientdeuxarméesàlaIX°armée
allemande et à la III° armée austrohongroise ; le 9 octobre,
lesAustroHongroisprenaientBelgradeetavantmêmeque la
missionBailloudn’aitfranchilavalléeduVardar,lesBulgares
occupaientSkoplje.Danssanotedu11novembre1915, le3°
bureauconstata :« l’arméeserben’apasprésenté la forcede
résistancedontnouslacroyionscapable»26.Maisenaucuncas
«ilnefautabandonnerl’arméeserbe»27,neseraitcequepour
desraisonsmorales;maisaussi«afind’éviterquel’Allemagne
nemettelamainsurSalonique»28.

Le25novembre1915futdonnél’ordrehistoriquederetraitede
l’arméeserbepar le roiPierre  I°,qui refusait lacapitulation.
Commençaalorsunépisodetragiquequisetermineraseulement
le15janvier1916:latraverséedel’arméeetdelacourroyale
serbesàtraverslesmontagnesd’Albanie.Assaillieparlefroid
et lesmaladies, un tiers de l’armée serbepérira.Alors que la
mission navale française affirmait dès le 25 octobre qu’ « il
est indispensable pour l’armée serbe qu’elle puisse continuer
à subsister »29, les Italiens se plaignaient dès le 1° décembre
d’être les seuls à prendre des risques. Le 20 décembre, alors
que les premiers soldats serbes en haillons rejoignaient les
portsdeValonaetDurazzo,lelieutenantGauchetseplaignitdu
freinàl’aideémisparlesItaliensetprévint:«LesSerbesvont
mourir de faim »30. Le lieutenantcolonel Broussaud signalait
l’ « épuisement physique et moral complet » et des « coups
de fusils des comitadjis albanais » ; il  évoqua aussi lamort
de jeunes recruesparcentaines le longdes routes31.Orce fut
l’arméefrançaisequi,sur120000soldatsserbesarrivésàpied
surlacôtealbanaise,enrécupéra90000pourlestransférersur
l’îlegrecquedeCorfou.

Entrele15janvieretle20février1916furentainsiévacuésà
Corfouplusde135000soldatsserbes.Lorsqu’ilsdébarquèrent

26SHAT,16N3056,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191516),noten°19,
(11novembre1915).

27SHAT,16N3056,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191516),noten°20,
(11novembre1915).

28SHAT,16N3056,GQGArméesde l’Est, 3°bureau (191516),noten°3,
(12octobre1915).

29SHM,SSZ 35, dossierH3Affaires serbes,TélégrammeduCommandant
Laurens,(25octobre1915).

30SHM,SSZ35,dossierH3Affaires serbes,NoteduLieutenantGauchet ,
(20décembre1915).

31SHM, SS Z 35, dossier H3Affaires serbes, Note du Lieutenantcolonel
Broussaud,(22décembre1916).
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surl’îlegrecque,onpouvait liredanslecarnetderoutedu6°
chasseurs alpins que « l’état d’épuisement des malheureux
soldats serbes est extrême : il enmourait 40 par jour »32. A
Corfou,lesmédecinsallaiententièrementrétablircettearméeen
guenillesetlesinstructeurslaremettresurpieds:deuxhôpitaux
militaires furent dès lors installés et fin mars plus aucune
épidémien’étaitàl’œuvre.LesSerbesétaientpourlapremière
foisencontactavecdesunitésconstituéesdeFrançaisordinaires
 pasdes aviateurs commeen1915  et qui n’avaientpas été
préparés à cette aventure. SvetozarAleksić, paysan du centre
deSerbie,futréjouid’avoirété,durantletransportdeCorfou,
rasé, lavé et habillé comme de neuf. « Qu’ils (les Français)
bénissent leurmèrepatrie, laFrance. Ilsnousont alors sauvé
lavie»33.Lamêmereconnaissanceseretrouvedanslalettredu
MinistreserbedelaguerreaugénéralMondésir,responsablede
l’évacuationdeCorfou.Le24avril1916,ilaffirmaitque«les
chasseurs,pendantleurséjouràCorfou,ontgagnélescœursdes
soldatsetdeleurschefsparleurdévouementinlassableenvers
leurscamaradesserbes»34.Cedévouementexpliqueque«les
Françaisportaientà leurscamaradesserbes leurséquipements
etleurdonnaientlaplusgrandepartiedeleurpain»35.Deplus,
les Français si proches et attentionnés avaient créé des liens
indéfectibles.LeprinceAlexandreditenavril1916àAuguste
Boppe : «LesSerbes savent aujourd’hui ce qu’est laFrance.
Jusqu’ici,ilsneconnaissaientquelaRussie.Ornulpartilsn’ont
vulesRusses,partoutilsonttrouvédesFrançais:àSalonique
pourleurtendrelamain,enAlbaniepourlesaccueillir,àCorfou
pourlessauver»36.

II L’Armée d’Orient 19161917 :  
échanges et conflits

A Les enjeux militaires du Front de Salonique

Un camp retranché loin du front de l’Ouest

Le5octobre1915, la156°DIbritannique,directementarrivée
desDardanelles,débarquaitdansleportdeSalonique.Alafindu

32SHAT, 16N 3057,GQGArmées de l’Est, 3° bureau (191617), note 14,
(5février1916).

33Témoignage de Svetozar Aleksic, in: PaunicDjordjevic, (1988) Tri sile 
pritisle Srbijicu (Trois puissancesont encerclé la petiteSerbie),Belgrade,
pp.812.

34Zivanovic,M.(1966)Sur l’évacuationde l’arméeserbede l’Albanieetsa
réorganisationàCorfou(19151916),d’aprèslesdocumentsfrançais,Revue 
historique(Belgrade)n°XIVXV,Institutd’Histoire,Belgrade,p.2.

35Ibid.
36Ibid,p4.
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moisarrivèrentdufrontoccidentalpourlesépaulerla57°DIetla
122°DIfrançaises.PartiesverslenordàVelezrejoindrel’armée
serbe,ellesfurentstoppéesparlestroupesbulgaresentréesen
guerre le 5 octobre. En réponse, une aide militaire française
assezimportantefutacheminéedanslarégion:àDurazzo,1700
wagonsdefarinedeblé,àCorfou,75000fusilset18batteries
de75,enfinàSalonique,24canonsde155et3batteriesde6537.
MaistrèsvitelesFrançaisdurentserepliersurSaloniqueety
construireunfortretranché,entourépardesmassifsavoisinant
les 2500 mètres d’altitude. Avec les Britanniques, l’Armée
Françaised’Orientallait tracerunelignedefortificationallant
du village de Seres au nordest de Salonique jusqu’au lac de
Prespasurlafrontièrealbanaise.

Apartir d’avril 1916, l’ArméeFrançaise d’Orient formée des
BritanniquesetdesFrançaisaccueillitl’arméeserbe,placéeau
coeurdudispositif.Lefrontrestaitrelativementstable,hormis
des percées comme celle de Monastir en novembre 1916 et
de Pogradec fin 1917. Pourtant, quatre nouvelles divisions
furentenvoyéesendécembre1916,maisdesdésaccordsentre
le général Sarrail, commandant de ce qui devient l’Armée
d’Orientfin1916,etlegénéralMilne,commandantlestroupes
britanniques,empêchèrentderelayerlesordresetexpliquèrent
les échecs, notamment dans le secteur de Florina.Alors que
l’armée serbe était placée sous le commandement direct de
Sarrail,lesBritanniquess’abstenaientàpartirdel’hiver1916de
participerauxopérations:l’attaquedéclenchéeenmai1917dans
lesecteurdeDoïranfutunéchec,parmauvaisesynchronisation
desattaquesetdispersiondesmoyens38.

L’autreraisondeséchecsrésidedanslaconceptionmêmedufront
deSalonique.Jusqu’en1918,cefrontétaitconsidérécommeun
appuiauxRussesquicombattaientenGalicie.Legouvernement
françaisattendaitl’entréeenguerredelaRoumanie,àlaquelle
elleproposamêmedesterritoiresdeTransylvanieetduBanat.
Mais l’entréedans l’Ententede laRoumanieenaoût1916ne
fitqu’éloigner tout espoird’uneprochaine jonctiondes fronts
deSalonique et deGalicie.En effet, dès septembre 1916, les
RoumainsétaientdéfaitsetoccupésparlesAustroallemands39.

37SHM,SSZ35,DossierH3:«ravitaillementarméeserbe».
38LieutenantcolonelGérardFassy,«Lecommandementuniqueauxarmées

alliéesd’Orient»,inRevuehistorique des armées,n°1,2002,pp4758.
39Pingaud,C.(1921)Histoire diplomatique de la France pendant la Grande 

Guerre,tome1,Paris.



185

ALEXIS TROUDE

2 Mésententes et incompréhensions entre Serbes et 
Français

Audébutdel’année1917,ladémoralisationgagnalestroupeset
lespremièresdivisionssefirentjourauseindel’Arméed’Orient.
Toutd’abord,lesofficiersserbes,déçusparlesatermoiements
duHautcommandementàl’automneetl’hiver1916,semblaient
remettre en cause la stratégiemilitaire des généraux français.
Dans son rapport de février 1918, l’officier de liaisonStrauss
remarquait une « subordination mal définie » des officiers
serbes face au Haut commandement. Strauss critiquait aussi
l’espritmercantiledesSerbes,quinepensaientqu’à«fairedu
commerceettraiter»40.Enfait,cequigênaitlecommandement
français, c’était la faiblesse momentanée des troupes serbes,
alors qu’au début du conflit la France fondait toute son
actiondanslesBalkanssurcettearmée.Dansunrapportdu9
septembre1917,le2°bureauaffirmaitquel’arméeserbe«ne
présenteplusqu’unevaleurdéfensiverestreinte»etque«son
concoursauxopérationsdel’Arméed’Orientestdevenufaible
audébutdel’année1917»41.IlfautsavoirquelaSerbies’était
battuependantunancontreunennemi–l’AutricheHongrie8
foissupérieurennombre;ensecondlieu,commeilétaitditdans
lerapportdu9septembre1917,cettearméefournit«uneffort
considérable»àl’automne1916,cequiavait«portéuncoup
sérieuxàsavaleurmilitaire»42.Enfin,desdivisionsimportantes
entre le gouvernement serbe et certains exilés politiques
commençaientàapparaîtresurl’aprèsguerre.

Au sein même de l’armée française existait un bataillon
« bosniaque », qui très vite posera problème à la hiérarchie
militaire. Constitué en mai 1916, ce bataillon comptait des
MonténégrinsetdesSerbesd’Herzégovine,quis’étaientbattus
jusque là avec l’armée serbe ou bien s’étaient engagés dans
l’arméeduroiNicolasduMonténégro.Cesdeuxarméesayant
étévaincuesen1915,1700hommesserontincorporéspendant
sixmoisdans l’ArméeFrançaised’Orient43.Trèsvitedes cas
d’indisciplineoud’insubordinationapparurent,etàladissolution
dubataillonparSarrail en sept 191644, 7 bombes et plusieurs

40SHAT,16N3060,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191718),dossier2,note
n°49,(24février1918).

41SHAT,16N3060,GQGArméesde l’Est,3°bureau(191718),dossier1,
noten°7,(6septembre1917).

42SHAT,Ibid.
43Lieutenant Bourlet,M. (2002) Les Slaves du Sud dans l’armée française

pendantlaPremièreGuerremondiale,in:Revue historique des armées,n°1
(LaFranceetlesBalkans),pp.5970.

44SHAT,6N236,Noten°225dela113°brigade,(30novembre1916).
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armes furent trouvés dans le bateau qui les amenait vers le
campdeprisonniersdeCervioneenCorse.Enfait,ceshommes
étaientleplussouventdeferventspartisansdel’indépendance
duMonténégroet,leroiayantacceptéd’abdiquerenfaveurde
ladynastieserbedesKaradjordjević,desdissensionsfortesavec
lesSerbesamenèrentlesautoritésfrançaisesàlesisolerduFront
deSalonique.LaFranceappuyanten1916lesnégociationsdans
laperspectivedecréerunEtatslavedusudforméautourdela
Serbie,lesMonténégrinssetrouvaientenporteàfaux.

Découvertes réciproques

Fraternité d’armes et reconnaissance des Serbes

Au début du front de Salonique, soldats serbes et français se
jaugaientcarlavisiondel’autreétaitdifficile:lesEtatsmajors
n’avaientpaspréparéleurssoldatsàunecohabitationetaucune
explicationdesculturesautochtonesn’avaitétéfaiteauprèsdes
poilus d’Orient. Radenko Ivić, arrivant à Salonique en avril
1916, expliquait ainsi sapeurdesFrançais. «Nous avonsété
misengardeàvueetlebateauquinousaccueillaitétaitempli
d’hommesenarmesquinousdéfiguraient;lebateauétaitinondé
delumièrevenantdegrandsprojecteurs».MihajloMilojevićse
souvientaussiquelaccueililareçuàBizerteauprintemps1916:
«LesFrançaisnousattendaientsurdeschevaux,lerevolverau
ceinturon,lacarabineauflancetlesabreàlamain»45.

Or les Français expliquaient leur attitude suspicieuse, voir
craintive:«Nousavionsentenduparlerdevous(=lesSerbes)
comme de sauvages qui veulent fuir. Mais quand vous avez
montréquepersonnen’essayaitdefuir,notrepeuradisparu»46.
Cetteincrédulitéetcettepeurducôtéfrançaisprovenaientd’une
méconnaissance totale des peuples balkaniques par le poilu
d’Orient à son arrivée en Macédoine. Le lieutenant Maurice
Tetenoir, dans son journal de guerre, expliquait bien le long
tempsd’acclimatationpour ces soldatsbrutalement jetésdans
une guerre qui se déroulait loin de leur patrie.Arrivé le 26
septembre1915surlefrontdeSaloniqueetplacédanslesecteur
de Kereves, Tetenoir reconnût d’abord avoir peu de contacts
avec la population locale.Ainsi le 8 octobre 1915 : « Nous
partons au camp installé à 4 km. La pluie tombe à torrents,
nous traversons lavillearmesur l’épaule.Lapopulationnous
regarde;lessoldatsetlesofficiersgrecsnousdévisagent».Le
lieutenant savait que l’armée française allait devoir se battre
auxcôtésdel’arméeserbe,maisilnelaconnaissaitpasencore.

45TémoignagedeMihajloMilojevic,in>PaunicDjordjevic,opcit.,pp7882.
46SHAT,16N3060,GQGArméesde l’Est,3°bureau(191718),dossier1,

noten°6,(5septembre1917).
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Ainsi toujours le8octobre,Tetenoirécrivait :«La176°était
partie à 11 heures pour embarquer à destination de laSerbie.
Arrivés à la gare, contreordre ; il ne peut partir pour raison
diplomatique.LetrainvenudeSerbierepartvide……Quelleest
notresituationici?».Samissionétaitdoncpeuclaire :aider
desSerbesqu’iln’avaitpasencorevus.Ormêmelorsqu’ildut
lesaccueillir,Tetenoiravaitpeurdenepaslesreconnaître.Le
19octobre,partiavecunpelotonoccuperlevillagedeGradec
incendié par les Bulgares, le lieutenant dira : « Devant nous
desSerbesquiparaîtilvontserepliercettenuit.Commentles
reconnaîtronsnous?»Malheureusement,lelieutenantTetenoir
mouraittroisjoursaprèsdansuneembuscade,sansavoirconnu
lessoldatsserbes47.

Mais laproximitédesgarnisons– lesSerbes furentplacésau
centredudispositifdel’Arméed’Orientetsurtoutlafraternité
d’armesàpartirde lapercéeduKaïmaktchalanen septembre
1916allaientviteaideràseconnaîtreets’apprécier.

Unrapportétabliparl’officierdeliaisonàCorfouenmars1917
sembleindiquerquelessoldatsfrançaiss’entendaientbienavec
ceuxdesautresnationalités.Notamment,lesliensentretenusavec
lesSerbesétaient«trèscordiauxetsuivis»48.Unanplustard,
l’officierdeliaisonStraussauprèsdel’arméeserbe,confirmait
lesentimentd’unfortrapprochementdespoilusd’Orientavec
leurshomologuesserbes.Ilditainsi:«Parfaitementaccueillis
enFranceetàBizerte,lorsdesséjoursdeconvalescencequ’ils
y ont fait, les soldats serbes ont pour la France un sentiment
marqué de reconnaissance »49. Ce sentiment des officiers de
liaisonfrançaisestcorroboréparlesremarquesetécritsd’après
guerredes intéressés, lessoldatsserbes.RankoAleksandrović
racontesonvoyagedeValonaàCorfou:«LesFrançaisnousont
accueilliscommedesfrères;cesontdesmèrespournous,jene
saiscommentdécrirecombienilsnousontsauvéàCorfou»50.
RadojicaPetrović accomplit un parcours impressionnant pour
rejoindre le front. Il est parti de Londres, puis a embarqué à
ToulonpourBizerteen juin1917avantdese retrouversur le
frontdeSaloniqueàl’été1917.Leplusimportantpourluiétait
que lesFrançais aientmontré toutde suite  un fort sentiment
desolidarité :«Je remercie lesFrançaisdenousavoir fourni

47RecueildelettresdulieutenantMauriceTetenoir,dela176°DIC,publiépar
le«CourrierduPrésident»del’«AssociationdesPoilusd’OrientetAnciens
combattants»,Paris,n°4,(septembre2001).

48SHAT,17N725,Dossiern°2,Documentn°1103.
49SHAT,16N3060,GQGArméesdel’Est,3°bureau(191718),dossiern°2,

piècen°49,24(février1918).
50Témoignage de Ranko Aleksandrovic, in: PaunicDjordjevic, op. cit,

pp.3235.
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des bouées pour le sauvetage àBizerte, avantmême de nous
donner des vêtements »51. Mais c’est Danilo Kuzmić qui le
mieuxparviendraàdécrirelesentimentd’amitiéquinacquità
SaloniqueentreSerbesetFrançais.AsonarrivéeàSalonique,
ilnotaque«LesFrançaisétaientjoyeuxdenousvoiretnous
joyeuxd’êtrerevenus»52.

Soutien des intellectuels à la cause serbe

Enfait,lesslavisantsderenommultiplièrentseulementaumilieu
delaguerrelesconférencesetainsifaireconnaîtrelespeuples
balkaniques.L’historienErnestDenis publia son livre célèbre
sur«LaSerbie»en1915etVictorBérard en1916,c’està
direaumomentoùl’onpritconsciencedel’aidemilitaireque
cetEtatpouvaitrendreàlaFrance.Euxmêmespeuaufaitdes
particularités balkaniques au début de leur carrière, ces deux
historiensréagirentàl’annexiondelaBosnieHerzégovinepar
lesAutrichiensen1908etcommencèrentàpartirdecetteannée
une réflexion sur le rôle de la Serbie. Et puis les journalistes
spécialisés allaient mieux faire connaître les réalités serbes.
HenriBarby,correspondantdeguerreauJournal,écriviten1915
une série d’articles sur les bataillesmenées àKumanovo et à
Bregalnitzapendantlesguerresbalkaniques.CharlesDiehl,dans
sonouvragedevulgarisation«L’héroïqueSerbie»quiparuten
février1915,relataitlesvictoiresserbesàTseretKolubara53.

AugusteAlbert était mitrailleur sur le front de Salonique. Il
reviendra en Yougoslavie après la guerre où il se maria; il
s’installaensuiteàSkopljeoùilcréauneusined’huileavecson
beaupère.AugusteAlbert était étonné par l’amour du Serbe
poursaterre.Lorsqu’ilsebattaitcontrelesBulgares,leSerbe
criait:«C’estmaterre,nel’oubliepas».PuisAugusteAlbert
ajoutait : « Dans l’offensive attendue depuis longtemps (=la
percéedufront)j’aiétéfrappépardeschosesétonnantes.J’ai
remarquécommentlesoldatserbes’agenouillesursonsolnatal
etl’embrasse.Sesyeuxsontpleinsdelarmesetjel’entendsdire:
«materre»54.IlfautsavoirquelesBulgaresavaientoccupéde
1915à1918toutlesudestdelaSerbie: leursrevendications
portaientsurlaMacédoineduPirinetenSerbiesurlesdistricts
dePirot,LeskovacetVranje.

51TémoignagedeRadojicaPetrovic,in:PaunicDjordjevic,op.cit,pp.4548.
52TémoignagedeDaniloKuzmic,in:PaunicDjordjevic,op.cit,pp.6467.
53Pavlovic,M.(1988)Témoignages français sur les Serbes et la Serbie 1912

1918,Belgrade:Narodna Knjiga.
54Témoignaged’AugusteAlbert,in:Djuric,A.(1986) Ovako je bilo : Solunci 

govore (C’était comme ça à Salonique –témoignages d’Anciens combattants),
Belgrade.
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LesconférencesenSorbonnepardegrandsslavistesdevenaient
plusfréquentesen1916.EmileHaumantetVictorBérard,qui
avaientcrééle«ComitéFrancoserbe»,ydéveloppaientleurs
idéesgénéreusessurlaSerbie.EnSorbonnesetinrentaussides
manifestations réunissant universitaires, hommes de lettres et
responsables politiques. L’historien Ernest Denis prononcera,
rienqu’en1916,pasmoinsdetroisconférencessurlesSerbes
et la Yougoslavie55 : le 27 janvier 1916, le président de la
République, Raymond Poincaré, y assista. Le 8 février 1917,
l’ «Effort serbe » fut organisé par le comité l’ «Effort de la
Franceetsesalliés»:cetteinitiativepermitd’envoyerplusde
67000vêtementsauxsinistrésen1916.Enfinlegouvernement
organisa, le 25mars 1915 et le 28 juin 1916, des « Journées
francoserbes»danstouteslesécolespourfaireconnaîtrenotre
alliélointain56.

Dans leprolongementdecetteaction,unélandesolidaritése
manifestait en faveur des enfants touchés par la guerre. Plus
de 1900 enfants serbes avaient ainsi trouvé refuge pendant la
guerre en France. La retraite d’Albanie et l’occupation de la
Serbiefin1915avaientbeaucoupémulapopulationetcefurent
desassociations,commecelledes«Orphelinsdeguerre»,qui
lespremièresaccueillirentcesenfantsdémunis.Onlesretrouva
ensuiteau lycéedeBastia,àSaintEtiennecommeàViriville,
doncdanstouteslesrégionsdeFrance.Lasolidariténationale
fonctionna à plein régime pour aider ces civils serbes : 1,5
millionsdefrancsd’aidefurentvotésàl’été1916auParlement
etdesfonds«serbes»allaientmêmeêtrecréésdansquelques
villes. Enfin, plus de mille étudiants vinrent se former dans
les universités françaises ; dans les années vingt, cinquante
viendrontchaqueannée57.

191820 : Libération de la Serbie et  
action politique de la France

La percée du front de Salonique en septembre 1918

La victoire décisive : accord parfait francoserbe

En septembre 1918, les colonnes du Général Tranié et du
Maréchal Franchet d’Esperey perçaient le front de Salonique

55Denis,E.(16janvier1916)LaSerbiehéroïque,in:Foi et vie,cahierB,.Lire
aussisonouvragemajeursurlaquestionserbe,La Grande Serbie,Paris.

56Jaksic,G.(1940)Livre sur la France,Belgrade.ConsulteraussiauxArchives
deSerbie(Belgrade), lespiècesde l’Exposition«FrançaisetYougoslaves
18381988»organiséeàBelgradeen1988.

57TorauBayle,M. (1920)Réorganisation de l’armée serbe et trahison de la
Grèce,inSalonique,MonastiretAthènes,Chiron,Paris.
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danslemassifdelaMoglenaet,enl’espacedetroissemaines,
libéraient la Macédoine et la Serbie. Le général allemand
Mackensendéclaraitlorsdecetévénement:«Nousavonsperdu
laguerreàSalonique».

Ces opérationsmilitairesmenées ensemble finirent de souder
lesliensentreSerbesetpoilusd’Orientetdenoueruneamitié
indéfectible.PaulRoi, élèveofficier dans l’artillerie, évoquait
l’habitude des combats qui avait fini de rapprocher les deux
armées.«LajoiedesFrançaisetdesSerbesdèslemomentoù
lescanonstonnent.Cescanonsontcommeredonnéespoiraux
soldatsserbesdanslapenséeduretourprochedansleurpatrie.
Nous, Français, avions une patrie. Tous les soldats français
étaient conscients de cette situation ; de là leur volonté de se
battreépaulecontreépaulepourlalibertédelaterreserbe»58.
GeorgesSchweitzer,officierartilleuràMonastir en1916puis
à la Moglena en septembre 1918, racontait l’abnégation des
soldats serbes pendant la bataille. Blessé et perdu dans une
tranchée dans lemassif de laMoglena, Schweitzer fut sauvé
d’unemortassuréeparplusieursSerbesvenulesoignerdansla
tranchée.«D’uncoup,j’aicomprisquej’étaisentouréd’amis,
de gens fantastiques, des soldats serbes qui sont maintenant
là, à côté demoi ». Les Bulgares continuèrent à s’approcher
en lançant des grenades, mais sa peur avait disparu. « Mes
blessures sont soignées, le sangnecouleplusmaiscequiest
leplusimportant:jenesuisplusseul.C’estmaintenantlalutte
pourmoi:quandunsoldatserbeserelèveetlanceunebombe,il
lefaitpourmoi,ildéfendmavie!»59.GeorgesSchweitzer,dans
unehallucinationextatique,éprouvaittoutesareconnaissanceà
l’espritdesacrificeetdecorpsdessoldatsserbesaccouruspour
lesauver.Acemomentlàdelaguerre,lasoliditédesliensentre
Serbes etFrançais expliquait enpartie lavictoireobtenuepar
Franchetd’Esperey.

Laconfiancefut telleà lafindelaguerreentresoldatsserbes
et français qu’on décela de véritables scènes de liesse et des
fêtesmémorablesdanslesbivouacsdel’Arméed’Orient.Albert
Chantel, officier de liaison à laMoglena en septembre 1918,
racontait la joiedesSerbesà lavuede troupesfrançaises.Un
officierserbepassantàcôtédeluiavecsonescouadeauretour
d’unemissiondesurveillances’écria:«CesontdesFrançais,
des Français –francuzi ! ». Et les soldats serbes se mirent à
danseretàchanter.«Sessoldats,heureux,riaientcommes’ils
allaientàunefête».

58PaulRoi,in:Djuric,A.(1986)Ovako je bilo : Solunci govore (C’était comme 
ça à Salonique –témoignages d’Anciens combattants), Belgrade.

59GeorgesSchweitzer,in:Djuric,A.(1986),opcit.
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Accueil chaleureux de l’armée d’Orient en Serbie

Lorsde leur remontéeà travers lesvalléesduVardaretde la
Morava,desscènesdeliessepopulaireaccompagnèrentl’Armée
d’Orient. Les civils serbes, qui avaient appris les hauts faits
militaires de cette armée, furent reconnaissants de leur avoir
renduleurfamilleetlibéréleursterritoires.

Le général Tranié, qui libéra Skoplje en Macédoine puis
Djakovica et Mitrovica au KosovoMétochie, nous a laissé
des témoignages saisissants de l’amour d’un peuple pour son
libérateur.AKuršumlija, sur la routequimenaitdeMitrovica
àNiš,«lesgenssonthabilléspauvrement,lesenfantspresque
nus, mais la population nous offre ce qu’elle a, les maisons
sont largement ouvertes auxFrançais »60. Partout sur la route
menantàNiš,desscènesd’accolade,desoffrandesdepain,de
vinetdefromage,toujoursdonnéesdeboncœurparunpeuple
pourtant touché par la disette.Arrivés àNiš, la seconde ville
serbe,lessoldatsdel’Arméed’Orientfurentaccueillisavectous
leshonneurs:lesplusvieuxnelaissaientpaslegénéralTranié
remonter à cheval et l’embrassaient commes’il était leurfils.
PuisenremontantlavalléedelaMorava,desactessymboliques
trèsforts,quiallaientscellerl’amitiéfrancoserbe,émaillaient
le chemin. A Aleksinac, le général Tranié fut enthousiasmé
parl’accueilquiluifutréservé:«Dejeunesfilleschantentla
Marseillaise etm’entraînent dans la ronde dansée par tout le
village»61.Plusloin,àČuprija,lemairedelavillefitundiscours
enfrançaiset lessoldatsserbesoffrirentenguisedecadeauà
l’Armée d’Orient des foulards ; à Svilajnac, des demoiselles
offrirentaugénéralTraniéundrapeaubrodédelettresd’orpar
leursmèresoùilfutécritenlettrescyrilliques:«Auxlibérateurs
delaSerbie,lesdemoisellesdeResava!»62.

Implantation française 191920

Projet d’implantation durable en Macédoine

Le dépouillement de la « Revue FrancoMacédonienne »,
journaldesofficiersde l’Arméed’Orientquiapubliéplusde
15numérosmensuels entre septembre1916etfin1917,nous
permetd’attesterdelavolontéfrançaisedes’établirdurablement
dans la région une fois la guerre terminée.On sait qu’autour
de Goritza (Korçë) a été établie pendant plusieurs mois une
Républiqueavecécoles,routesetdroitfrançais.Enmars1917,

60Général Tranié, in: Djuric, A. (1978) Les soldats de Salonique parlent,
Belgrade,p.58.

61GénéralTranié,in:Djuric,A.(1978),op.cit.,p.64.
62Ibid,p.65.
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un article souligna ainsi l’importancede l’influence culturelle
pour les responsables français. Domaine placé audessus de
l’économie, dans lequel la France était considérée plus forte
que les autres, la culture représentait « un produit (sic) où la
concurrencenousseralamoinsdangereuse»63.C’estdanscet
état d’esprit que fut construite par l’armée française l’école
deLembet enMacédoine.Accueillant 220 élèves, tous civils,
surunepopulationde4500âmes,l’écolefrançaisedeLembet
dispensait des cours d’histoire et de géographie en langue
grecque,maislesmathématiquesetles«leçonsdechoses»se
faisaient dans la languedeVoltaire.L’auteur de l’article écrit
enmai1917dansla«RevueFrancoMacédonienne»émettait
l’espoir que cette école « restera après la guerre comme un
modèlede laculture françaiseenMacédoine»64.Cetteaction
sepoursuivitaprèsl’armistice:dansuncompterenduenvoyé
au Quartier général le 10 février 1919, l’officier de liaison
déclaraqu’il«faudraitenvoyerdespublicationsdeFrancecar
iln’estpasencoreparvenunilivresnijournauxfrançaisdurant
cette guerre »65.Or dès octobre 1918, le gouvernement serbe
luimêmeavaitdemandélacréationd’unjournalenfrançaisà
Skoplje.

Mais c’est surtout au niveau des infrastructures économiques
quevaporteràlafindelaguerrel’effortdelaFrance.En1917,
legouvernementfrançaisdépêchaenMacédoinehydrologues,
géographes, historiens et linguistes. Dans un premier temps,
ilsallaientmettreenplantoutelarégioncontrôléeparl’Armée
d’Orient : la cartographie complète du pays réalisée par
l’Arméed’Orientremplaçala«carteautrichienneincomplèteet
inexacte»66.Ensuite,unréseauderoutesquadrillalaMacédoine:
unevoieKastoriaSaloniquecomprenantdenombreuxpontssur
laMoglenitsa,etunerouteFlorinaVelez,doncverslaSerbie,
furent construites. Enfin, les ressources du sol et du soussol
furentexploitées.L’Arméed’Orientassècha lesmaraisautour
deKastoriaetVerriapourenfairedesculturesmaraîchères.Des
minesdecharbon(Komotini)etdesgisementsdefer(Kavala)
approvisionnèrentlesindustriesdeSalonique67.

Mais le plus étonnant fut le projet d’installer dans la région
des combattants nordafricains après la guerre. Un article de

63«LaculturefrançaiseenMacédoine»,Revue FrancoMacédonienne, n°8,
(mars1917).

64«L’école française deLembet »,Revue FrancoMacédonienne, n°9, (mai
1917).

65SHAT,20N522,dossiern°8,Notedu10(février1919).
66Ancel, J. (1921) Travaux et jours de l’Armée d’Orient, Paris: Brossard,

pp.7879.
67Ibid.
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décembre 1917 de la « Revue FrancoMacédonienne » nous
éclaireainsisurlesespoirscaressésparlesofficiersdel’Armée
d’Orient.Lasimilitudeentrel’AfriquedunordetlaMacédoine
étaitdécritedanssesaspectsgéographiquesetsociaux,incitant
le soldat à émigrer dans cette région balkanique. « Des rues
étroites,pavéesàl’arabe,bordéesdepetitesmaisons»donnent
l’occasionàl’auteurdesoulignerqueMacédoniensetAfricains
possédaient«lesmêmescoutumes,lesmêmescaractèresetles
mêmesmœurs».D’ailleurs,laMacédoine«sembleêtrerésignée
depuis des siècles à vivre sous le protectorat (sic) d’un autre
paysplusgrand» et lesMacédoniensmontraientde«petites
ambitionsdecultivateuretd’épicier».L’Africainpouvaitdonc
s’yinstallersansyêtredépaysé,d’autantplusquelevideque
représentait « le nombre trop restreint de nos compatriotes »
devaitêtrecomblé68.

Politique active de la France

L’Armée d’Orient n’arrêta pas de combattre en octobre 1918
avec la capitulation de la Bulgarie. En effet, alors que le
général Tranié poursuivait son avancée jusqu’à Trieste dans
l’Adriatique, l’autre partie des armées françaises s’installa à
Constantza, avec pour mission de bloquer le nouvel ennemi,
le bolchévique. Jusqu’en 1921 stationneront des soldats
français dans l’embouchure du Danube, mais avec beaucoup
d’atermoiements devant un ennemi souvent invisible, ce qui
entraîneradesformesdelassitude.

Leplusimportantpournotresujetrésidedanslefaitquecette
situation idéalesur leDanubevaamener laFranceà jouerun
grandrôledanslaconstructiondu«RoyaumedesSerbes,Croates
etSlovènes».LesfrontièresdecetEtatcrééendécembre1918
étaient l’oeuvredegéographes français, commeErnestDenis.
Des juristes français furent très vite après la guerre envoyés
danscenouvelEtat, cequi expliqueque le systèmepolitique
y ressemblait fortement. En effet, dans l’ Etat des Serbes,
Croates etSlovènes,uneAssembléenationalede315députés
éluspour4ansausuffrageuniverseldirectetàlareprésentation
proportionnellefutforméedès1919. L’administrationfutaussi
fortementimprégnéedesvaleursfrançaises.Enfin,unsystème
départementalavec33unitésdirigéespardespréfetsfutinstallé,
cequiremplaçaitlesanciennesrégionshistoriques.

Dans le domaine économique aussi, la politique de la France
sefitsentirdès l’aprèsguerre.EnSerbie,Lafargeexploita les
minesdecuivredeBoretlegisementdecharbondeRudnik;

68«LapolitiquefrançaiseenOrient»,Revue FrancoMacédonienne, n°12,
(décembre1917).
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enBosnie,desentreprises françaisesprenaientpossessiondes
minesdeferdeZenicaetdecharbonàBanjaLuka;enfinen
Macédoine,  le gisement de Prilep intéressa les Français. Sur
les pas de l’Armée d’Orient, pourmieux desservir cesmines
au départ, furent construites des routes qui allaient devenir
des axes importants.Ainsi les voiesBorNegotin etKratovo
Vranjefurentconstruitesaudébutdesannéesvingt.Alamême
époque,lavoieferréeBelgradeSarajevoétaitterminéepardes
compagniesfrançaises.

Conclusion

LaPremièreGuerremondialeapermisàlaFranced’approfondir
son implantationdans lesBalkans.Sur lesplanséconomique,
politique et culturel, le travail entamé par l’Armée Française
d’Orientpuisl’Arméed’Orientpendantlaguerreapermisàla
Francedeseprésentercommepuissancedepremierplandans
lesBalkansdanslesannées1920.Grâceausoutienindéfectible
àsesalliésserbe,grecetroumain,laFranceputremplacerles
PuissancescentralesdanslesBalkans.

Cette politique d’intérêt créera les conditions favorables pour
l’émergence d’une amitié indéfectible entre les peuples serbe
et français. Encore dans les années 1932, un train entier de
journalistes spécialistes mais aussi de simples citoyens fit le
trajetParisBelgradepourtémoignerdel’attacheprofondequi
liaitcesdeuxpeuples.ABelgrade,lesculpteurIvanMeštrović
érigeaunmonumentoù ilétaitécrit«Nousaimons laFrance
commeellenousaaimé»etenFrancebeaucoupdenosvilles
se paraient de rues en référence à des personnalités ou des
lieux de Serbie. Mais l’assassinat en 1934 du roiAlexandre
Karadjordjević et du Président du Conseil Louis Barthou, et
l’arrivéeducommunismeen1943enYougoslavieamenuiseront
cetteflamme.Pourtant,leGénéraldeGaulleévoqueratoujours
laSerbieaulieudeparlerdelaYougoslavieetencoredansles
années1980,unetroupedethéâtreserbeitinérante,remontant
letrajetdelacolonneTranié,étaitpartoutaccueilliecommeaux
plusbeauxjoursdelalibérationde1918.
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ПРИЈАТЕЉСТВОИЗМЕЂУФРАНЦУСКИХИСРПСКИХ
ВОЈНИКАУОКВИРУИСТОЧНЕВОЈСКЕИЗМЕЂУ

1915.И1918.ГОДИНЕ

Сажетак

Циљ нашег чланка је прочавање односа између Француске и
СрбијетокомПрвогсветскогратакрозанализуодносафранцуских
и српских војника. Већ 1903, када је династија Карађорђевића
ступила на власт, спољна политика Србије се реоријентише ка
Француској и напушта централне силе којима су били блиски
Обреновићи.Француска у српскомПијемонту види занимљивог
савезника у свом механизму заобилажења централних царстава.
Већ у првим годинама двадесетог века, ова два фактора
објашњавају знатно присуство француских предузећа у Србији.
Путем инфраструктурних и банкарских пројеката, Француска
почињедасеинсталирауСрбији.Првисветскиратбићеприлика
дасеФранцусказаистаукотвинаБалкануистворинераскидиве
везесасрпскимнародом.Заједничкепатњеибратствопооружју
сковано на Солунском фронту током три године (19161918)
чврсто ће обележити приврженост Срба Француској. Српска
војска,која јепринуђенанаповлачењепредЦентралнимсилама
1915, изразиће вечну захвалност Источној армији која након
повлачења кроз Албанију у зиму 1915. спасава српске војнике
и лечи их на острву Крф у пролеће 1916, и уз коју се потом,
унутарједнеизузетнејединице,борисведопробијањаСолунског
фронта 15. септембра 1918. године. Победа код Доброг поља,
захваљујућимаршалуФраншед’ЕпереуигенералуТранијеу,биће
прва одлучујућа победа Антанте. УФранцуској се истовремено
одржавају предавања о Србији, у свим школама се организују
францускосрпски дани и збрињавање хиљада српске деце.
Француска,најзад,токомтетригодинеразвијапривреднепројекте
средњегрокауисточнојЕвропи,посебноуМакедонији,чимесе
ширињена трајна имплантација на истокуЕвропе.Ојачане везе
олакшавају имплантацијуФранцуске на Балкану у послератним
годинама, стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
у децембру 1918. године. Тиме што се опредељује за српску
династију Карађорђевића, оцртавајући границе и постављајући
централизовану администрацију, Француска Краљевину Срба,
ХрватаиСловенацапретвараусвогнајвећегсавезникауисточној
Европи.Тимесеупослератнимгодинамаотварапуткапојачавању
војних, економских и културних веза између Француске и

краљевинеКарађорђевића.

Кључне речи: Династија Карађорђевића, Солунски фронт, 
Источна војска, утицај Француске, Србија
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ФЕНОМЕНФРАНЦУСКОГ 
КУЛТУРНОГУТИЦАЈАУ 

МЕЂУРАТНОЈЈУГОСЛАВИЈИ
Сажетак: У са вре ме ном све ту у ко јем се све ви ше го во ри о раз
во ју мул ти кул ту рал но сти, а за пра во смо сви све до ци из ра зи то 
ја ке пре вла сти по пу лар не кул ту ре са мо јед не стра не све та и оно
га што се на зи ва гло бал ном кул ту ром, ми сли мо да је нео п ход но 
вра ти ти се у не то ли ко дав ну про шлост и по ка за ти ка ко је на ша 
кул тур на сре ди на тр пе ла број не ути ца је ра зних зе ма ља. Не мо гу
ће их је, сва ка ко, при ка за ти на јед ном ме сту, те смо ов де се би за 
циљ по ста ви ли да об је ди ни мо не ке од, за успон на ше кул ту ре, нај
зна чај ни јих при ме ра фран цу ског кул тур ног ути ца ја у раз ли чи тим 
до ме ни ма дру штве ног, на уч ног и кул тур ног жи во та ме ђу рат
не Ју го сла ви је. Ко ри сте ћи де скрип тив ну и ана ли тич ку ме то ду, 
же ли мо да по ка же мо ка ко је на ша сре ди на у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та бли ско пра ти ла зби ва ња у фран цу ској кул ту ри и из 
ње пре у зи ма ла дра го це на зна ња и ис ку ства, а по не кад се раз вој 
умет нич ких по кре та од ви јао и исто вре ме но у обе зе мље, што све
до чи о ви со ким ино ва тив ним и кре а тив ним по тен ци ја ли ма на шег 
дру штва то га вре ме на.

Кључне речи: кул ту ра, ути цај, успон, Фран цу ска, ме ђу рат на 
Југо сла ви ја

Увод на раз ма тра ња1

НакрајуВеликограта,Францускајеигралакључнуулогуу
стварањуновеКраљевинеСрба,ХрватаиСловенацакојасе

1 Рад је део истраживања у оквиру пројекта Учитељског факултета у
Београду под називомКон цеп ци је и стра те ги је обез бе ђи ва ња ква ли
те та ба зич ног обра зо ва ња и вас пи та ња,број179020Д,акојифинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.

АНАВУЈОВИЋ
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налазилаугрупиземаљацентралнеЕвропеиБалканакојеје
Францускаштитилаиукојимајежелеладаразвијесвојути
цај.Умеђуратномфранцускомдруштвусрбофилскаосећа
њаогледаласусеусталнимзахтевимазаснажномфранцу
скомзваничномполитичком,дипломатском,економскоми
културномпомоћи.Контактиифранцускаулагањабилису
бројниуразнимпривреднимгранама,почеводсаобраћаја,
прекоиндустријскепроизводњедовојнесарадње.Ипак,чи
ниседасучестожељебилевећеодстварнихматеријалних
иморалнихмогућности.

Ноипоредпостепеногопадањафранцускогекономскоги
политичког утицаја у Краљевини Југославији, присуство
францускекултуребило јенеоспорноиоставило једубок
траг,особитоусрпскојсредини.Томесудоприносилепо
сетефранцускихпрофесораикултурнихрадника,превође
њеиштампањефранцускихкњига,издавањечасописана
францускомјезику,организовањеизложби,давањестипен
дија, подизање споменика, формирање млађих нараштаја
у традицијамафранцуске културе.Као пример, могли би
смонавестиотварањеФранцускосрпскешколеСен Жо зеф
1926. (Éco le fran coser be Sa intJo seph),потом1930.године
подизање Споменика Француској на Калемегдану са дир
љивимнатписом„ВолимоФранцускукаоштојеонаволе
ла нас”, објављивање 1938. године књиге Гргура Јакшића
Фран цу ска и Ју го сла ви ја у про шло сти каоделаранијеко
лективне публикације и објављивање 1940. годинеКњи ге 
о Фран цу скојкоја јесачињенаодтекстоватадашњихеми
нентнихсрпскихинтелектуалаца(ЈованаЖујовића,Богда
наПоповића,ИсидореСекулић,МиодрагаИбровца,Ивана
Ђајеитд.).Каоосновнеодликефранцускогдухаразвијанеу
францускомшколскомсистему,азакојесежелелодабуду
присутнеикоднас,издвајанесујасноћаизражавања,преци
зност,индивидуализам,хуманизамивештинаговорништва.

У читавоммеђуратном периодуфранцуски утицај приме
ћивао се у политици, науци, уметности, култури, просве
ти,моди,уначинуживљења–уманирима,понашањимау
градскимкућамаисалонима,уисхрани,пићима,архитек
тури, уређењу ентеријера итд.Француски утицај на нашу
културуицивилизацијуиприсуствофранцуске културе у
свакодневномживотубилисудоживљаваникаоизразпри
јатељствакојејеискованотокомПрвогсветскограта.Датог
утицајанијебилосамоупрестоницисведоче,измеђуоста
лог,иназивибројнихкафанаихотелаширомСрбије:„Па
риз”, „МалиПариз”, „Лувр”, „Лион”итд.Тообјашњаваи
заштојефранцускукапитулацију1940.год.великибројна
шихобичнихљудиизнарода,којинисубилинифранцуски
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ђацининарочитообразовани, крајње трагичнодоживео–
читавнашнарод је због тога туговао.Франкофилијаових
међуратнихгенерација,иакопонекаднекритичкаипретера
на,самојепотврђиваласнагуфранцускогутицајаутовре
ме.О томе сведочеинеки текстовииз поменутеКњи ге о 
Фран цу скојаутораГргураЈакшића,ВладиславаПетковића
Диса2,СветиславаПетровића, генералаЖивкаПавловића3
идругих.

Отомеколикајеблискостпостојалаизмеђуовадванарода
иупослератнимдеценијамасведочеимногекњигенапи
санеуобеземље,ачијесуосновнетемепочастизахвал
ностфранцускојдржавиифранцускојбраћипооружју,то
паопријемнаше омладине уФранцуској, која јемногима
постала,управомсмислуречи,другадомовина.Подуби
ниемоцијапријатељстваизахвалностииздвајасе Књи га о 
Фран цу скојобјављена19404,занимљиваинадахнутакњига
у којој својим прилозима неколико аутора, из различитих
углова,осветљававековневезекојепостојеизмеђусрпског
ифранцускогнарода,задржавајућисенајвишеназбивањи
мазавремеипослеПрвогсветскограта. Многифранцу
скипрофесориинаучнициредовносугостовалинанашим
универзитетимаиинститутима:слависти,византолози,ар
хеолози,романисти,писци,историчари,политиколозиипо
литичари,математичари,хемичариилекариразнихспеци
јалности.5

Ути цај у обла сти на у ке и  
уни вер зи тет ског обра зо ва ња

Преманекимподацима,измеђудвасветскарата30000сту
денатаизСрбијекористилојестипендијефранцускевладе

2 „Аконашадеца,којасупрепатиланајвећемуке,јошбудужива,/.../она
ћенаспростопитати:’АгдејетаФранцуска?’Местоодговора,мићемо
ставитирукунасрцеирећиим:’ЕвоовдејеФранцуска’.Инашадеца
ћенасразумети“;Књи га о Фран цу ској,стр.149.

3 „Францускаједивназемља.Уњојживинародвеликдухом,народпле
менит, народ моћних подстрека. Прошлости човечанства Француска
јемного дала. Будућности човечанствафранцуски народ обећава још
више.”Порукаомладини,Књи га о Фран цу ској,стр.274.

4 КњигајеобјављенауиздањуДруштвапријатељаФранцускеиуредак
цијиСветиславаПетровићаиМиодрагаИбровца,аауториприлогасу
многеугледнеличностинашегкултурног,научногиуметничкогживо
та,попутЈованаЦвијића,ЈованаДучића,ВладиславаПетковићаДиса,
Исидоре Секулић, Владимира Ћоровића, Гргура Јакшића, Миодрага
Ибровца,КостеКуманудија,ЉубомираМ.Давидовића,итд.

5 Вујовић,А.(2011)Срп скофран цу ска су сре та ња,Београд:Учитељски
факултет.
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за школовање у Француској.6 Српско–француске односе,
укључујућиинауку,обележилајеумеђуратномпериодуи
свестранаделатностИванаЂаје.Србинпооцу,аФранцуз
помајци,школоваосеидокторираонаСорбони1909.годи
не,аондасевратиоуСрбијуитуутемељионовуобласту
нашојибалканскојнауци:експерименталнуфизиологијуи
физиолошкухемију.Био јепрвидеканновооснованогПо
љопривредногфакултета уБеограду, ректорУниверзитета
уБеограду1934–1935.године,чланСАНУ,акаснијеиЈуго
славенскеакадемијезнаностииумјетности.Добитникјеи
бројнихфранцускихнаграда,међукојимаиОрденалегије
части;биојетрећиСрбин(послеТеслеиЦвијића)којије
понеотитулупочасногдоктораСорбоне,а1955. јепостао
дописничланФранцускеакадемијенаука(првисасловен
ских простора после Руђера Бошковића), где је наследио
преминулогАлександраФлеминга,проналазачапеницили
на.Светскинаучницићемуодатипризнањеназивајућипо
њемунајпрекривутерморегулацијекласичнефизиологије
„Ђајиндијаграм”,акаснијећеметодахипотермијеконфи
новањембитиназвана„Ђајинаметода”.Изузетнојезнача
јанњеговдоприноспопуларисањунаукеунашојсредини,а
бавиосеипревођењемсафранцускогјезика.7

ВезеФранцускеиСрбије,којесубилевећуспостављенеу
образовању,какотокомсамограта,такоиудеценијамако
јеследе,обухваталесуразличитенаучнеобласти.Такојеу
медицини,још1855.године,уПаризуодбраниосвојудок
торскудисертацијуСтеванМилосављевић,првиСрбиниз
Србијекојијепостаолекар8.ОдкрајаXIXвекасвејевише
билолекаракојисусеобразовалиуФранцуској(уПаризу,
Нансију,Монпељеу,СтразбуруиБордоу),амногиодњихсу
токомчитавепрвеполовинеXXвека,пачакипослеДругог
светског рата, бити утемељивачи данашњег Медицинског
факултетауБеоградуибројнихспецијалистичкихклиника.9

6 Šotra,T.AutourdelafrancophonieetdelafrancophilieenSerbie,in:The 
Ro man ce Bal kans, (2008), Belgrade: Collection of papers, Institute for
BalkanStudies,р.344.

7 Детаљнијеоделатностиовогнаучникачијеименосииједнабеоградска
улица видети код: Јовић,В. (2009)ИванЂајафранцускиђак,Да ни ца 
2010,Београд:Вуковазадужбина,стр.243–249.

8 Јовановић–Симић,Ј.иКостић–Јоксић,С.А.Витезлегијечасти,уСрп
ско –фран цу ски од но си 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић, Ј.
(2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
АрхивСрбије,стр.419.

9 ТакавјепримердрСмиљеКостић–Јоксић,признатогпедијатра,допи
сногчланаПедијатријскогдруштвауПаризуод1954.Онајезаслужназа
увођењекоднасобавезневакцинацијепротивтуберкулозеод1948.го
дине.Детаљнијеоњеномрадуиодносусафранцускимколегамавидети
код:Јовановић–Симић,Ј.иКостић–Јоксић,С.А.Витезлегијечасти,у:
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Францускамедицинскапомоћзапочета1915.годинетрајала
једокрајарата,свудагдејебилосрпскихвојникаицивила
(напр.мисијаподкомандоммајораВитроа(Vitraud)1915.
илилечењенаКрфу1916.године),усамојСрбијииизван
ње,алијенастављенаипослерата,кадајеуоктобру1919.
године у Београду основанФранцуски диспанзер за одој
чад.Отвориогаје,узпомоћсвојесупругеСрпкиње,педија
тардрГабријелГарније(GabrielGarnier).Овајдиспанзерје,
поредмедицинскихуслуга, сиромашнимпородицамапру
жаоиматеријалнупомоћупеленама,дечјојодећи,посте
љиниихрани,бесплатносудељенилековиистерилисано
млеко за онебебе којемајкенисумогледадоје.Упрвим
годинама рада више од 50%новорођенчади уБеограду је
једномиливишепутапрегледаноудиспанзеру,чијијераду
међуратномпериодусмањиосмртностодојчадиуБеограду
са18%на9%(коликијетоуспехбиопоказујечињеницада
јеуистомтомпериодусмртностодојчадинанивоуцелеЈу
гославијесмањенаса16,3%на15%).10

Од нос фран цу ске умет но сти и  
на ше ли ков не сце не

ЗаразликуодXIXвека,кадасевећинанашихсликарашко
ловалаиусавршавалауМинхенуиБечу,уXXвекусусе
интересовањаокренулакаФранцуској,првенственоПаризу,
штосведочиопреовладавањуједногдругогизнатномодер
нијег укуса.УФранцуској су сешколовали, усавршавали
икраћеилидужеборавилиготовосвизначајнисрпскили
ковниуметниципрвеполовинеисрединеXXвека:Ђорђе
Андрејевић–Кун,ЈованБијелић,ЛазарВозаревић,Недељко
Гвозденовић,Милош Голубовић, ПетарДобровић, Душан
Јанковић,ПајаЈовановић,МиланКоњовић,ПетарЛубарда,
МиланМиловановић,Предраг–ПеђаМилосављевић,Мило
Милуновић,ЖиворадНастасијевић,МиленаПавловић–Ба
рили,МихаилоС.Петров,ЗораПетровић,НадеждаПетро
вић,МошаПијаде,БранкоВеПољански,ВасаПоморишац,
БранкоПоповић,ИванРадовић,Љубица–ЦуцаСокић,Вељ
ко Станојевић, Александар Томашевић, Марко Челебоно
вић,СаваШумановић.Међуауторима(овденаведенимпо
азбучномреду),утицајфранцускеуметностимождајебио

Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004, ур.Павловић,М. иНоваковић,
Ј.(2005),Београд:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–Францускаи
АрхивСрбије,стр.419–424.

10Пешић,В.,Павловић,Б.иЈовановић–Симић,Ј.ДрГабријелГарније–
оснивачидиректорпрвогдечјегдиспанзерауСрбији,у:Срп ско –фран
цу ски од но си 1904–2004,ур.Павловић,М.иНоваковић,Ј.(2005),Бео
град:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–ФранцускаиАрхивСрбије,
стр.402.
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најизраженијикодЈованаБијелића, јер јепрошаокрозку
бистичкуиекспресионистичкуфазу,ПетраДобровића,јер
јерадосликаомореиАзурнуобалуиСавеШумановићако
ји јебиоподутицајемСезана,експресионизмаикубизма,
аликојије,нажалост,боравећиирадећиуПаризудоживео
ијакдушевнисломзбогкојегсевратиоузавичај11.Поред
сликарства,онисусебавилиивајарством,графикомипри
мењеномуметношћу,каоипедагошкимрадом,излагалина
заједничкимликовнимсмотрамаисамосталнимизложбама.

Дужииликраћипарискиборавцибилисуобавезнидеораз
вијањауметничкеилиинтелектуалнеличностиуопште;та
мосестицалознање,алииизграђиваоукус,развијаосен
зибилитет,разумевањеразличитости,осећањемодерности
ипрефињености.Токомсвојих„парискихфаза”,боравећи
краће или дуже у Паризу на школовању или усавршава
њу,нашимеђуратниуметниципредстављалисусвојадела
француској публици. Године 1931. излагали су С. Арали
ца,М.Челебоновић,М.МилутиновићиМ.Узелац.Годи
ну дана касније била је најпре самостална изложбаМила
Милуновића,потомзаједничкаизложбаАралице,Узелцаи
Милуновића,акрајемгодинеизаједничкаизложбасликаи
скулптураМиланаКоњовића,МаркаЧелебоновића,Мили
војаУзелца,МилаМилуновића,ЈованаЗонића,Светислава
Јовановића,ЈефтеПерића,СоњеКовачевић,НиколеМарко
вића.Наредне године уМецу иСтразбуру изложене су и
нашеграфике12.

ЈасноједасусвинашиуметницикојисуборавилиуФран
цуској, вративши се у земљу, донели са собом и тај дух
француске,тачнијепарискеуметности,какоусвојимдели
ма,такоиорганизујућиизложбесвојихфранцускихколега
коднас.Колекциједелафранцускихуметникаунашој зе
мљипостојалесуиупретходномвеку–првутаквуколекци
јуукојојсубиладелаСезана,Тулуз–Лотрекаидругих,имао
је јошкраљМиланОбреновић,али јеонанајвећимделом
распродатапослењеговесмртиуБечу.13

11Деретић, Ј. (2005)Кул тур на исто ри ја Ср ба,Београд:Народнакњига,
Алфа,стр.249.

12Димић,Љ.InfluenceculturellefrançaisedansleroyaumedeYougoslavie,
у:Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004,ур.Павловић,М.иНоваковић,
Ј.(2005),Београд:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–Францускаи
АрхивСрбије,стр.6970.

13Суботић, И. Збирке и изложбе француске уметности у Београду, у:
Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004, ур.Павловић,М. иНоваковић,
Ј.(2005),Београд:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–Францускаи
АрхивСрбије,стр.87.
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СрединомдвадесетихгодинаХХвека,наиницијативукне
заПавлаКарађорђевића, основан је у БеоградуМузеј са
времене уметности и тада се почиње са систематским
прикупљањемделасавременихсликара,измеђуосталихи
француских.Уимепријатељстваизмеђудванарода,среди
ном1929. године двадесетшесторофранцуских уметника
поклонило је40својихрадова (слика,гравира,скулптура)
Музеју савремене уметности у Београду. Када је од овог
музеја иИсторијско–уметничког основанМузеј кнезаПа
вла,озбиљносерадилонакуповиниделамногихфранцу
скихсликара,међукојимаиМонеа,Реноара,Матиса,Де
гаа,Утрила,Писароа,Гогена,Короаитд.14Некепубликације
МузејакнезаПавлаобјављиванесунафранцуском језику,
јерсубиленамењенепредстављањунашеуметностиино
странојпублици, а часописовогмузеја публиковао јениз
приказафранцускихспоменика,архитектуре,музеја,гале
рија,изложби,репродукцијауметничкихдела.Исамкнез
Павлеупотпуњаваојесвојуприватнузбиркусликамафран
цускихаутора, алиитаписеријама, теписима,порцеланом
изСевра,сребромидругимдрагоценимуметничкимпред
метима изФранцуске15. Изложба „Сто година француског
сликарства”, одржана 1939. године уМузеју кнезаПавла,
врхунацјефранцуско–српскекултурнесарадњеизмеђудва
светскарата,ипоследњапредпочетакДругогсветскограта.
Сматраседајетобиланајвећаизложбафранцускогсликар
стваXIXвекаорганизованаизванФранцуске,итоувреме
кадајеНемачкавећпреузелаприматуЕвропи.16

УнашуземљусуизПаризастизалиимодничасописи,аби
лоихјеинасрпскомјезику.УзбиркамаМузејапримењене
уметностииудворуКарађорђевићауБеоградучувајусеи
бројниупотребнииукраснипредметиодтекстила,чипкеи

14Детаљнијеосликаримаисликамакојесунабављенезанашемузеје,као
иоизложбамафранцускихуметникакоднас,видетикод:Суботић,И.
ЗбиркеиизложбефранцускеуметностиуБеограду”,у:Срп ско –фран
цу ски од но си 1904–2004, ур.Павловић,М.иНоваковић,Ј.(2005),Бео
град:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–ФранцускаиАрхивСрбије,
стр.87–104.

15Суботић, И. Збирке и изложбе француске уметности у Београду, у:
Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004, ур.Павловић,М. иНоваковић,
Ј.(2005),Београд:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–Францускаи
АрхивСрбије,стр.89.

16ПлакатзаовуизложбуурадиојеДушанЈанковић,једанодпионирасрп
скемодернепримењенеуметности,ичувасеузбирциМузејапримење
неуметностиуБеограду,гдејеинајвећидеоукупнезаоставштинеовог
уметникаињеговесупругеисарадницеКолет.Видети:Витковић–Жи
кић,М.Примењенауметностисрпско–францускиодноси1904–1944,
у:Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004,ур.Павловић,М.иНоваковић,
Ј.(2005),Београд:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–Францускаи
АрхивСрбије,стр.185.



203

АНА ВУЈОВИЋ

таписерије.Увек једноставнуи одмерену одећу за краљи
цуМаријуКарађорђевићкреиралисууглавномфранцуски
креатори, аонисупрепоручивалииуниформе задворски
персонал.17

Ме ђу рат на ар хи тек ту ра по угле ду на фран цу ску

Францускакултурајевеомаснажантрагоставиланаархи
тектуруиуређењеентеријера.РанијесуСрбиглавнеиде
је,стилскеконцепцијеистручнулитературупреузималииз
географскиближихсредњоевропскихцентара,докјеруски
утицајдонеклебиоприсутанусакралнојархитектури.Ре
презентативназдањафранцускенеоренесансеинеобарока
нисукоднасбилаприсутнаусвомчистом,већупосредном
облику,саугледањемнањиховурецепцијуубечкојархитек
туридругеполовинеXIXвека.Догађајодкрупногзначаја
за историју српско–француских архитектонских веза било
јеучешћеКраљевинеСрбијенаСветскојизложбиуПаризу
1900.године.

Утицај тадашњефранцускедекоративистичкеархитектуре
најупадљивијијенамонументалномздањуСрпскекраљев
скеакадемије(данасСАНУ)иназградиБеоградскезадруге.
Од1910. руководилацТехничке дирекције градаБеограда
био је млади архитекта ЕдуарЛеже (Edouard Léger), који
је регулисао трг око Теразија сходно важећим европским
нормама естетике, хигијене и уређења саобраћаја. Крајем
прведеценијеХХвека,кадајеСрбијајасноокренуласво
јуполитикупремаФранцуској,одлазеипрвегрупенаших
архитекатанаусавршавањеистудије.ПозавршеткуПрвог
светскограта,францускиисрпскиауториинкорпориралису
францускуурбанистичкутеоријуипраксууурбанистички
дискурсСрбије иБеограда доприносећи како унапређењу
урбанизмакаостручнонаучногметода,такоипобољшању
праксеиобразовањубудућихнараштајанашихархитеката.
Године1926.наградузанајбољизавршнираднаШколиле
пихуметностиуПаризу(Écoledesbeauxarts)добиојеМи
ливојеТричковић,којисекаснијеафирмисаокаоархитекта
градаБеограда18.Узруски,италијанскиисредњоевропски
утицај,францускиутицајјебиодоминантанусрпскојака
демскојархитектуримеђуратногпериода.„Францускиака
демизам, у коме су преовлађивале ренесансне, барокне и
неокласицистичке предилекције, пренет је у архитектуру

17Исто,стр.185.
18Кадијевић,А.Relationsdesarchitecturesfrançaiseetserbe(depuislafindu

XIXesièclejusqu’à1941),in:La Ser bie et la Fran ce – une al li an ce atypi que,
eds.Bataković,D.T.(2010),Belgrade:Académieserbedessciencesetdes
arts,InstitutdesEtudesbalkaniques,p.536.
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грађанскогБеограда.”Подизанесувилеистамбенезграде
самансардним крововима, декорисањефасада било је уз
држано, са логичним распоредом отвора. Популаран узор
новог типа градске једнопородичне куће биле су фран
цуске раскошне приватне куће из XVIII века (зване hôtel 
par ti culier), у које су понегде уношена и нека национална
обележја. Везе између српских и француских архитеката
уочљиве су и у меморијалној архитектури (сличан облик
и структура капија војничких гробаља и монументалних
споменикаратницима),каоиууређењутерасаипаркаоко
дворајугословенскогкраљанаДедињу(поузорунаВерсај
скипарк).КонцепцијеАрДекоа(ArtDéco),уоченејошна
парискојизложбидекоративнихуметности1925,прихваће
несукаосредњи,нерадикалнивидмодернизацијесрпског
градитељства.Управојеутомстилуподигнут(од1928.до
1933. године)најрепрезентативнијипримерфранцуске ар
хитектуре у међуратномБеограду  – амбасадаФранцуске
РепубликеуПарискојулици19.

Почеводтридесетих годинаХХвека,нашитадашњинај
еминентнији архитекти (Михаило Радовановић, Драгомир
Поповић,ДрагољубЈовановић,ШемсоДервишевић)најпре
судокториралиуПаризу,апотомсу,инспирисанифранцу
скимнаслеђемиметодама,обележилиархитектуруунашим
градовима,одБеограда,прекоКрагујевца,Ниша,Пожарев
ца,СмедеревадоПанчева.Предлогфранцускихархитеката
заширење Београда следио је идеје вртног града и успо
стављањаблискевезеизмеђуурбаногживотаиприродног
окружења(интерпретацијафранцускогконцептаcitéjardin),
аГенералнипланБеоградаиз192324.такођеимавртнона
сеље као један од примењенихмодела становања.20Наши
професориархитектуре,школованиуФранцуској,залагали
сусе зареформунаставенабеоградскомАрхитектонском
факултету, по узору на париску Школу лепих уметности
(Éco le des be a ux arts):предлагалисудасеуместоидејних
пројеката одређених типова грађевина преузме париска
праксаприпремањапотпунихпројекатазаизвођење.Уме
ђуратнојархитектуриевропскистиловибилисуизражени
кроз бечки неокласицизам, академизам и „Ар нуво” (Art
Nouveau).Терминур ба ни зампостепеноуводеубеоградску

19Исто,стр.540.
20ДетаљнијеоМеђународномконкурсузагенералниурбанистичкиплан

Београда 192122. и о награђеномпројектуUrbs Mag na чији су ауто
ри били Французи видети: ВуксановићМацура, З. Urbs Magna: како
суфранцуски урбанисти замишљалиБеоград, у:Ср би о Фран цу зи ма, 
Фран цу зи о Ср би ма,ур.Новаковић,Ј.иРистић,Љ.(2015),Београд:Фи
лолошки факултет, Друштво за културну сарадњу СрбијаФранцуска,
стр.207229.
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праксудомаћиархитектишколованиуФранцускојкоји,при
том, имају и студентске и сарадничке контакте са углед
ним париским атељеима, укључујући и Ле Корбизијеов
(LeCorbusier).

Фран цу ски ути цај у обла сти  
је зи ка и књи жев но сти

Францускиутицајвиданјеиуобластисрпскогјезичкогсти
ла,специфичнорафинираногипрецизногстилаизражава
њакојисеназивао„београдскистил”.Тајстилједопринео
стварању бројних особитих стилова различитих писаца и
књижевника: БогданаПоповића,МиодрагаИбровца,Сло
боданаЈовановићаитд.Добауспонабеоградскогстилабило
јеивременајјачегфранцускогутицајанакњижевни језик
кодСрба.Одушевљењезафранцускукултуруидемократи
ју,читањефранцускихкњига, јакеполитичкевезе,школо
вањемногихмладихљудиуФранцуској,свејетодоприне
лодасекаоидеалусвојепрозирнајасностинаоколежерна
елеганција,одликенајбољихтекстовафранцускогдуха,али
идаујезикуђемноштвофранцускихречи.Речиизтогиз
вора примане су углавном без отпора; знање француског
језикабило јеиствармодеипрестижа,тесугаљудира
до показивали.Француска лексикаширила се нарочито у
областикултуре (такосуусрпски језикушлеречипопут:
пејзаж, сиже, фељтон, есеј, валер, питорескан, жанр, ни
јанса, ансамбл)и у салонскомречникупомодног друштва
(шармантан,бриљантан,серкл,жур,бонтон,поза,парфем
итд.)21.

Посебнозначајанбиојефранцускиутицајуобластинаставе
иучењафранцускогјезикакоднаскојије,какоуредовном
образовномсистему,такоиизванњега,биодоминантану
међуратномпериоду.Знањефранцускогјезикабилојенеиз
бежандеообразовањаинтелектуалнихкругова,апратилога
јечитањефранцускелитературе,дневнеиревијалнештам
пе,окупљањеуразнимдруштвимакојасунеговалајугосло
венскофранцускекултурневезе.УдругојполовиниХХве
казначајфранцускогјезикакоднасибројонихкојигауче
опада,штопратииопадањекултурногутицајаФранцуске.22

21Исто ри ја срп ског на ро да, VI/2: Од Бер лин ског кон гре са до ује ди ње
ња (1878–1918), Београд: Српска књижевна задруга, Београд, (1983),
стр.265.

22Одруштвимазакултурнусарадњувидети:Вујовић,А.(2012)Друштва
за културну сарадњу између Србије и Француске, На сле ђе 23/2012,
ФилумКрагујевац,стр.179193.Оположајуфранцускогјезикавидети:
Вујовић,А.(2014)Фран ко фо ни ја у све ту и код нас,Београд:Учитељски
факултет.
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НекинашиуметницинисуседивилиФранцускојсамозбог
њенихтрадиционалнихвредности,већизбогњеногмодер
низмаинаклоњеностиновимидејамаипокретима.После
Првогсветскограта,увремеопштекризевредностиипре
кидасатрадиционалним,окрећуселеђаЕвропиитрагаза
новимизворимаинспирацијеуАзијииАфрици(l’artnègre).
Младисеодушевљавајукубизмом,дадаизмоминадреали
змом.УФранцускојсвебујаодтрагањазановим,другачи
јим,слободнијимначинимаизражавања.Нашвеликиписац
МилошЦрњанскибориосепротивфранкофилског тради
ционализма који је владао у нашој средини, залажући се
дасеизфранцускекултуреузимаоноштојеновоиаван
гардно.БоравећиуПаризу,центруевропскеисветскеаван
гарде,Црњанскијебиоподснажнимутицајемтеотворене
интелектуалне лабораторије. Посебно је био одушевљен
парискиммузејоморијенталнеуметностиифилозофијеГи
ме(Guimet)ипоезијомДалекогистока(којујепреводиоса
францускогнасрпски).СвојдвогодишњиборавакуПаризу
(1920–1921)Црњанскијекористиоидапосећујепредавања
угледногфилозофаАнријаБергсона(HenriBergson),чијим
сепацифистичкимидејаманадахњивао,аупознаваосеиса
францускиминашимнадреалистима23.

Будућидајекњижевностчестонајбољесредствозаширење
истинеиправдољубивихидеја,каоизаразвојумаисрца,
књижевнаделасуивеомабогатипоузданизворподатака
какоокултурномразвоју једногнарода,такоиоњеговим
односима са другим народима.Књижевно дело сведочи и
о историјским и политичким збивањима и о друштвеној
срединиукојојјепоникло.Плодјеразноврснихдуховних
утицаја и искустава, па нам помаже да схватимомисли и
осећања појединаца и народа ињихове поступке у датим
околностима.Францускукњижевностпосебно,помишље
њуВолтера,ТенаилиЛансона(Voltaire,Taine,Lanson),од
ликујењендруштвеникарактерињенасоцијалнасклоност,
интересовање за друштвени живот и појаве. Француска
књижевносткаодаимаиизвестанпрактичникарактер:ши
рењеидејаиубеђења,критика,дискусијауњојиграјупре
суднуулогу.Одликујујеборбени,слободарскидух,којије
биоблаготворанизаосталенароде,патакоизаСрбе,ањен
утицајнадругенародеињиховкултурниидуховниразвој
биојенезаменљив.

У међуратном периоду код нас су преовладавали утица
ји француског симболизма и потом надреализма. Иако је

23Živančević,N.MilošCrnjanskietParis,in La Ser bie et la Fran ce – une al
li an ce atypi que,eds.Bataković,D.T.(2010),Belgrade:Académieserbedes
sciencesetdesarts,InstitutdesEtudesbalkaniques,p.526.
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симболизамуФранцускојтрајаонегдедосрединедеведесе
тихгодинаXIXвекаивезиваосепрвенственозаименаШар
лаБодлера(CharlesBaudelaire),ПолаВерлена(PaulVerlai
ne),АртураРембоа(ArthurRimbaud),Валерија(PaulValéry)
и СтефанаМалармеа (StéphaneMalarmé), његово зрачење
јеипослетогаснажно,апочеткомХХвекапојављујесеи
новагенерацијасимболиста:АнридеРеније,ЖанМореас,
ШарлМорис (Henri deRégnier, JeanMoréas,CharlesMau
rice).Будућида симболизам значипобедудуховностинад
материјализмом,идасуњеговасуштинаиндивидуалност,
слободаиодушевљењелепотом,јасноједанеможепостоја
тиједанјасноодређензаједничкипрограмсвихсимболиста
(илисимболистичкешколеуограниченомсмислутеречи).
Тако ифранцуски симболизампродире у српску књижев
ностсазакашњењемиувишеетапа,одЈованаДучића,који
јенаговештаваонекесимболистичкетенденције,прекоМи
ланаРакићаипредставникасрпскеавангарде,донеосимбо
листаизпедесетихгодинаХХвека,пресвихБранкаМиљ
ковићаиБореРадовића.Позивањенафранцускисимболи
зампонекадјеимплицитно,крозпреузимањетемаинеких
обележја песничкогпоступка, а имаи коментара текстова
францускихсимболистаутеоријскимикњижевно–критич
кимделиманашихписаца.ВладиславПетковићДис,иако
нијеговориофранцуски,упознаосесаБодлеровимпесмама
посредствомпревода,већиномусмених,делиојесањимза
једничкусвестонепремостивомрасцепуизмеђу„сплина”
и„идеала”.СаМалармеом(Mallarmé)Ј.Дучићједелионе
кесимболистичкеконцепцијепоезије,иакосугакритичари
ЈованСкерлићиБогданПоповићсматралидекадентним.О
Малармеуиспонтаностињеговогпесничког стварањапо
себносулепописалинадреалисти,каоиСтаниславВина
вериТодорМанојловић,представницимодернистичкихи
експресионистичких струјања. Рембоовска авантура поја
вљујесекаопројекцијапобунепредставникасрпскеаван
гардепротивтрадицијеињиховогтрагањазановимпоет
скимизворима.РасткоПетровићпревеоједвеРембоовепе
сме,аисамје,незадовољанпостојећомстварношћу,осећао
жељудапромениживотикренеутрагањезанепознатим.
Тотрагањеобапесникаупућујеканекимзаједничкимте
мамаимотивима (одлазак, путовање, пловидба, огледало,
удвајање,изокретање,смрт),одвијасенаразличитеначине,
алисезавршаваистимосећањемпораза.24

24Детаљнијеоразвојусрпскепоезијекојаприхвататековинефранцуског
симболизмавидетикод:Кошутић,В.(1967)Пар на сов ци и сим бо ли сти у 
Ср ба,Београд:САНУ;Новаковић,Ј.Францускосимболистичконаслеђе
усрпскојпоезијиХХвека,у:Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004, ур.
Павловић,М.иНоваковић,Ј.(2005),Београд:Друштвозакултурнуса
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Измеђудвасветскаратафранцускапоезијаикњижевност
вршилесувеликиутицајнасрпскекњижевнике,посебнона
модернистеинадреалисте.25Великипоетскипокретисапо
четкаиизпрвихдеценијаXXвека,АполинеровиСандра
ровмодернизамикубизам,каоисимултанеизам,футуризам,
унанимизам,дадаизамипосебнонадреализам,снажноодје
кујуудухусрпскихаутора.Бретон (AndréBreton),Елијар
(PaulEluard),Арагон(LouisAragon),Супо(PhilippeSoupa
ult),алиимногидруги,импресионирајунашепеснике:Де
динца,Ристића,Вуча,Матићаидруге.Аполинерасматрају
главнимотелотворењем„новогдуха”,аСандрарунајвише
пажњепосвећујеРадеДраинац,којигасврставамеђупред
ставникемодернетежњекапреображајупесничкогјезика.
ДокСандрар ињему блиски песници примитивне основе
човекове свестиналазеуцрначкој уметности,Петровићи
Драинацсеокрећубалканскимисловенскимизворима.

Већ1922,пообјављивањучетвртогтомароманаУ по тра
зи за из гу бље ним вре ме номМарселаПруста(MarcelProust),
уСрп ском књи жев ном гла сни ку Слободан Јовановић даје
бриљантнуанализуовогдела,које је годинамавећините
оретичаракњижевностиосталонејасно.ТакојеиИсидора
СекулићуистомчасописубољеодикогаусамојФранцу
скојпродрлауроманескнисветтадамалопознатогАндреа
Малроа(AndréMalraux).

Јака космополитска струја у роману и поезији умеђурат
нојФранцуској,култмашинизма,поезијамодерногживота
ивеликихградова,кубистиинадреалистипопутвећпоми
њанихАполинера,МаксаЖакоба,АндреаБретонаиБлеза
Сандрара,затимАндреаСалмона(AndréSalmon)идругих,
импресиониралисусрпскенадреалисте,каоиРасткаПетро
вића,којијезаједносаТодоромМанојловићем,биофасци
ниранАполинеровом личношћу, снажним духом и делом.
НадреалистичкипесникРенеКревел(RenéCrevel)писаоје
1933.ојугословенским(српским)надреалистимаузатвору.

ИзмеђуПаризаиБеограда, у оба смера, креће серазмена
идејаинадреалистичкихтекстоваМаркаРистића,Алексан
драВуча,КочеПоповића,ПетраПоповића,ДушанаМатића
идругих, аимаионихкоји сусе,попутРасткаПетрови
ћа, испрва надахнути француским модернизмом, касније

радњуСрбија–ФранцускаиАрхивСрбије,стр.105–122;Новаковић,Ј.
(2004)Ин тер тек сту ал ност у но ви јој срп ској по е зи ји. Фран цу ски круг,
Београд:Гутенберговагалаксија.

25Видети:Novakovic,Ј.Lesrefletsdumodernismefrançaisdanslacréation
littérairede l’avantgarde serbe, in La Ser bie et la Fran ce : une al li an ce 
atypi que, eds.Batakovic,D.T.(2010),Belgrade:Académieserbedesscien
cesetdesarts,InstitutdesEtudesbalkaniques,рp.503519.
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окренулинашојсловенскојпрошлостииегзотичнимсвето
вимаАфрикеиАмерике26.

Припадници српског надреалистичког покрета одлазе у
Француску,учествујуурадупарискегрупе,објављујутек
стове у њеним гласилима (La Révo lu tion su rréali ste и Le 
Surréali sme au ser vi ce de la Révo lu tion),дописујусесафран
цускимнадреалистима,којипакодговарајунаанкетебео
градске групе и бораве у нашој земљи.УдухуБретонове
констатациједасудалекоодновепесничкешколе,надреа
листинемајунекујаснуистрогоодређенупесничкупоети
куилипрограм.Духовнасагласносткојамеђуњимапостоји
заснива се на незадовољствупостојећимдруштвом,њего
виммораломикњижевношћу,каоинатежњидасерехаби
литујеирационално.Заједничкетежњебеоградскеипари
скегрупеиспољавајусеукњижевностииликовнојуметно
сти,доксудрамскевидовестваралаштвапрактиковалисамо
припадниципарискегрупе.

Парискимибеоградскимнадреалистимазаједничкесутеме
ипроблемиокојимапишуирасправљају,каоипојмовикоје
у тимрасправамаупотребљавајуи тежњекојепроизилазе
несамоизњиховихмеђусобниходноса,негоиизодређе
некултурнеклиме.Било је товремеобележенодуховном
кризом,започетомјошпочеткомвека,азаоштреномПрвим
светскимратом,којијенанајсуровијиначинљудесуочиоса
крхкошћуживотаинеумитношћусмрти.Такојеоснажено
осећањенесигурностиинемира,којеједонелоноводоба,
узекономскукризу,совјетскуреволуцију,успонфашизма.
Незадовољни постојећом стварношћу, суочени са ништа
виломодкогасучестобежаликрозскандалеилианархи
ју,надреалиститрагају,бавећисеглавнимтемамакаошто
сусан,лудило,љубав,смрт,побунаиреволуција.27Српски

26Vitanović,S.Centcinquanteansd’influencefrançaisesurlacultureserbe,
in:Rap ports fran co–you go sla ves,eds.Terzić,S.(1990),Beograd:Istorijski
institut,p.369.

27Какосуовеглавнетеметретиранеуделиманадреалистадетаљнијеви
детикод:Новаковић,J.(1996)На ру бу ха лу ци на ци ја, По е ти ка срп ског и 
фран цу ског над ре а ли зма,Београд:ФилолошкифакултетУниверзитета
уБеограду;Новаковић,J.(2002)Ти по ло ги ја над ре а ли зма,Београд:На
роднакњига.Испитивањевезаизмеђусрпскогифранцускогнадреали
змабило јеипредметзаједничкогпројектаИнститутазакњижевност
и уметност из Београда иНационалног центра за научна истражива
ња (Cen tre na ti o nal de rec her ches sci en ti fi qu es) изПариза под називом
„Надреализамиевропскеинтеграције(Le su rréali sme et les intégra ti ons 
eu ropéen nes).Руководилацпројектанасрпскојстранибилајепроф.др
ЈеленаНоваковић,редовнипрофесорФилолошкогфакултетауБеогра
ду,анафранцускојдрАнриБеар(HenriBéhar),професоремеритусна
УниверзитетуПаризIII.Резултатраданатомпројектујетридесетасве
скачасописаMélu si ne, посвећенасрпскомнадреализму.
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надреалистисупонекадиантиципиралионоштоћекасни
јепостатиглавнеодликенадреалистичкогпокрета,каошто
је,например,психичкиаутоматизамкојисуОскарДавичо
иВанеБорпримењивалиипренегоштосусазнализата
квеелементеуПаризу.Уносилисуиособенецртевезанеза
специфичностикултурнихиисторијскихоколностиусрп
скојсредини,алиивишепрецизностиитеоријскеаргумен
тације,пасукаткадипревазилазилисвојефранцускеузоре
иколеге.„Такофранцускинадреалисти,којисепозивајуна
Фројда, славежељу као јединог покретача света, али при
томостајунанивоунеодређенихиуопштенихисказа,док
ВанеБоризлажечитавуједнутеоријужељекојасеистота
коослањанаФројда, али се одњегаи са јаснијеизраже
номкритичношћуудаљава,аКочаПоповићиМаркоРистић
претварајужељуу једанодтемељасвоје ’феноменологије
ирационалног’”28.СпроводећиусвомгласилуНад ре а ли зам 
да нас и ов деанкетуожељи,укојојсуучествовалиифран
цускинадреалисти,српскинадреалистисуусвојеактивно
стиукључилииприпадникепариске групе.Иразматрања
српскихнадреалиста,посебноМаркаРистића,опроблему
хумора била су теоријски разрађенија, па се помињу као
незаобилазанприлогнадреалистичкојтеоријихумора.

На ши му зи ча ри на шко ло ва њу у Фран цу ској

УXIXвекунашемузичареподједнакосупривлачилиПариз,
МинхениПраг,аодкрајавекаиуХХвекусвевећупажњу
нашихуметникапривлачешколечувенихфранцускихин
струменталиста.Францускиутицајнаразвојсрпскемузике
измеђудва светскаратабио јеипакнајчешћеиндиректан
ивезанзаактивностиистваралаштвопојединаца.Уовом
периодуумузицијенајочигледнијибиочешкиутицај29.Ме
ђутим,великеуспехепостизалисукоднасфранцускимузи
чарииоперскипевачи,којисунајчешћенаступализаједно
санашиммузичарима.

ОдлазакнашихмладихмузичаранашколовањеуФранцу
ску сведодругеполовинеХХвекабио је резултатличне
иницијативепојединаца,акаснијесуобедржавепочеледа
додељујуи стипендије.Пoсебно је била омиљенаугледна
музичка институција Con ser va ti o re Supéri e ur de Mu si que,
каоиÉco le Nor ma le.Правасарадњапочеласеразвијатитек
оснивањем појединих институција културе и музике код

28Новаковић,J.(2002)Ти по ло ги ја над ре а ли зма,Београд:Народнакњига,
стр.183.

29Vitanović,S.Centcinquanteansd’influencefrançaisesurlacultureserbe,
in:Rap ports fran co–you go sla ves,eds.Terzić,S.(1990),Beograd:Istorijski
institut,p.370.
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нас:најпрепретечеданашњегДруштвазакултурнусарад
њуСрбијеиФранцуске1904,потомОпереибалетакаоса
мосталнецелинеуоквируНародногпозориштауБеограду
1920,Београдскефилхармоније1923.године,симфонијског
оркестра Радио Београда и, коначно, Музичке академије
1937.године30.

Уме сто за кључ ка

НаинсистирањекраљаАлександра1924.године,Францу
зиприхватајудасеприкљученаставницимаУниверзитета
у Београду, који су припремали отварањеФранцуског ин
ститутауБеограду.Онјеотворенујануару1927.године,по
угледунасличневећпостојећеинституцијеуЗагребуиЉу
бљани.Његовзадатакбиоједарадинаширењуфранцуског
језикаикултуре,науспостављањуиредовномодржавању
везаизмеђунашихифранцускихинтелектуалаца,научника
иуниверзитета.ОвајИнститутокупљаојепрофесоресаго
товосвихфакултетаУниверзитетауБеограду,алииизСко
пљаиСуботице,каоибројнефранцускепрофесоре:Еми
лаОмана,ОгистаГовена,ВиктораБерара,АнтоанаМејеа,
ГабријелаМијеа,ШарлаДила,Луја Езенмана,Жана Бри
на,ГуставаРењијеаимногедруге(EmileHaumant,Auguste
Gauvain,VictorBérard,AntoineMeillet,GabrielMillet,Char
lesDiehl,LouisEisenmann, JeanBruhnes,GustaveRégnier).
ПредседавалисуПавлеПоповић,универзитетскипрофесор
францускогјезикаикњижевности,иПолМасе(PaulMas
set),лекторзафранцускијезик,асаветодпетнаестчланова
састојаосенајвећимделомодчлановаДруштвапријатеља
Француске.Нажалост,збогодсуствасистематизованогидо
броорганизованоградаизбогстававласти(чијисумноги
представнициисамибилифранцускиђациинаивносма
тралидасеприсуствофранцускогкултурногутицајаподра
зумевасамопосебиидасеможеразвијатикрозспонтане
ииндивидуалнеодносеизмеђуФранцузаиСрба),Францу
скиинститутнијепостигаонекезначајнијерезултате.Павле
Поповић, председникИнститута и ректорУниверзитета у
Београду,јавнојеизносиосвојенезадовољствоиуказивао
напотребуфинансијскепомоћидржавекакокњигекојесу
ФранцузипоклонилинебилежалерасутенаподууСеми
нарузафранцускијезик.Чудиосекакосудругесловенске
илисуседнеземље,укојимапријатељствосаФранцуском
уопште није било традиционално као код нас, сличним

30Јовичић,Д.МузичкасарадњаФранцускеиСрбије,у:Срп ско –фран цу
ски од но си 1904–2004,ур.Павловић,М.иНоваковић,Ј.(2005),Београд:
Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и Архив Србије,
стр.374–375.
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институцијама пружале сваку врстуматеријалне иморал
неподршке.Нареднихгодина јецентаркултурнесарадње
саФранцускомутадашњојЈугославијипресељенуЗагреб,
доксууБеоградуидаљеорганизованипријеми,прославеи
разнесветковине31.

Када је реч о два народа који географскинису суседи, па
чакнимногоблизу, акоји су токомчитаве својеисторије
ималимањеиливишебогатеиуглавномпријатељскеодно
се,каоштосуФранцузииСрби,овевезезаслужујудабуду
познатенашојширојкултурнојјавности,анесамофранко
фонимособамаили,јошуже,франкороманистима.Надамо
седабиовајкраткиприлогизучавањуфранцускихкултур
нихутицаја нанашу срединууправо у време када су они
били на свом врхунцу (а то је период између два светска
рата)могаодабаруизвеснојмерирасветлифеноменвели
когиневероватнобрзогкултурногуспонамалеземљекоја
је као победник изашла из три велика и крвава рата, али,
неминовно,уогромнимекономскимнедаћама,разрушенаи
осиромашена.
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THEPHENOMENONOFFRENCHCULTURAL
INFLUENCEINYUGOSLAVIABETWEENTHETWO

WORLDWARS

Abstract

Thedevelopmentofmulticulturalism is increasinglybecomingahot
topic in ourmodernworld. On the other hand, it seems thatwe all
witnessanextremepredominanceof thepopularcultureofonlyone
partof theworldandof thesocalledglobalculture.Forthisreason,
wethinkit isnecessarytolookbackattherelativelyrecentpastand
show how our cultural environment was influenced by numerous
foreigncountries.Giventhatthedescriptionofalltheseinfluencesin
onepaper is virtually impossible, the aimof this paper is to present
themostsignificantexamplesofFrenchculturalinfluence,intermsof
itsrelevancefortheriseofourculture,invariousdomainsofsocial,
scientificandculturallifeinYugoslaviaintheperiodbetweenthetwo
WorldWars.Itisofcriticalimportancethatawiderpublicbemoreand
betterinformedaboutSerbianFrenchculturalties,insteadoflimiting
this topic to a narrow circle of  experts in the field of Romance or
FrancoRomancestudies.Usingthedescriptiveandanalyticalmethods,
wewishtodemonstratethatintheperiodbetweenthetwoWorldWars
ourcountrywaswellacquaintedwithalldevelopmentsoftheFrench
culture, from which we drew important knowledge and experience.
Moreover, someartmovementshappened todevelop simultaneously
inbothcountries,whichisindicativeofthefactthatoursocietycould
boastofconsiderablewasinnovativeandcreativepotentialatthetime.
WehopethatthissmallcontributiontothestudyoftheFrenchcultural
influencesinourcountry,intheperiodwhentheseinfluencesweremost
stronglyfelt(betweenthetwoWorldWars),couldshedsomelighton
thephenomenonofamassiveandincrediblyrapidculturalriseofone

smallcountrydevastatedbynumerousandbrutalwars.

Кeywords: culture, influence, rise, France, Yugoslavia in the period 
between two World Wars
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REGARD FRANCAIS SUR 
LES RELATIONS TURCO-

BALKANIQUES
Résumé : Au cours de la dernière décennie, l’influence de l’Union 
européenne (UE) et plus globalement de l’Occident en tant qu’acteurs 
hégémoniques dans les Balkans a décru. Ce reflux a permis l’émergence 
d’autres puissances. La Turquie, aux côtés de la Russie et de la Chine, 
avancent leurs pions. Avec des moyens limités mais une volonté 
politique forte la Turquie s’affirme. A partir de l’arrivée au pouvoir 
des islamoconservateurs du Parti de la Justice et du Développement, 
(2002),  la Turquie rompt avec l’autarcie de la période kémaliste. Sous 
la houlette d’Ahmet Davutoğlu, théoricien du néoOttomanisme la 
Turquie veut renouer avec la puissance et se projeter hors du près carré 
anatolien. Cette quête implique une relecture du passé ottoman. Toute 
l’œuvre du diplomate turc s’articule autour des conséquences de la 
lobotomie qu’aurait subie la Turquie au début du XXe siècle. Alors que 
Mustapha Kemal avait rejeté l’héritage de la Sublime Porte dans les 
limbes d’un passé archaïque, le maître de la politique étrangère turque 
entend faire du souvenir de l’Empire Ottoman le ciment d’un futur 
vivre ensemble qui unirait tous les peuples des Balkans. Au tournant 
des années 2010, cette politique atteint son zénith. De Sarajevo à 
Belgrade en passant par Tirana les diplomates turcs renforcent leur 
présence. A travers ses agences de coopération, Ankara s’investit 
dans la construction d’infrastructures d’utilités publique (pont, routes, 
hôpitaux). En parallèle, les Turcs développent une forme de soft power 
qui remportent un succès d’estimes indéniable. Les écoles confrériques 
participent à la formation des futures élites en particulier dans les pays 
à majorité musulmane. Les séries télévisées qui vantent l’âge d’or 
de la Pax ottomanica sont plébiscitées à travers toute la péninsule. 
Toutefois, dès 2011 la machine néoottomane s’émousse. Tout 
d’abord, les Printemps arabes et leurs suites incertaines ont changé 
les priorités. Les Balkans s’estompent de l’ordre du jour d’Ankara. 
Ensuite, le discours néoottoman se heurte aux réalités. La promotion 
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d’un passé idéalisé, d’un empire théocratique cosmopolite entre en 
collision avec le récit historique d’Etatnations construit sur le rejet de 
l’ottomanisme.  Enfin, la Turquie à trop vouloir étreindre mal embrasse. 
Quelques soient ses prétentions les moyens manquent. La disgrâce 
d’Ahmet Davutoğlu en 2016 sonne le glas partiel du retour ottoman. 
Accaparée par ses problèmes intérieurs la Turquie se concentre sur ses 
frontières immédiates. Toutefois, quelques soient les aléas politiques, 
les fondamentaux du néoottomanisme demeurent. En premier lieu, la 
conviction que la Turquie devait désormais assumer en toute chose son 
passé impérial. 

Mots-clé : Davutoğlu, néoottomanisme, Profondeur stratégique, 
Turquie, Erdogan

Aucarrefourdel’université,deladiplomatie,etdelapolitique,
le profil d’Ahmet  Davutoğlu, (1958) détonne. Tour à tour
éminencegrisedeRecepTayyipErdoğan,MinistredesAffaires
étrangères (20092014) et Premier Ministre (20142016),
Davutoğlu,aétélemaîtred’œuvreduregaindeprestigedela
Turquiesurlascèneplanétaire.

Atraverssesécritsetsonmaîtrelivre,Profondeur stratégique 
(Stratejik Derinlik), ildéveloppeuneapprocheoriginalede la
géopolitiquequiprendàtémoinlalonguemémoiredespeuples1.
En clair, sous la férule de Mustapha Kemal (18801938), la
Turquie,aconnueunelobotomieculturelle.L’occidentalisation
à marche forcé l’aurait dépouillé de son identité profonde :
l’Islam,etlesouvenirdel’EmpireOttoman.

Dans ses écrits, Davutoğlu, consacre une place à part aux
Balkans. D’ailleurs, selon lui, entre les Balkans (Rumeli) et
l’Anatolie (Anadolu), iln’yapasdecésure.Unaxebalkano
anatolien enjamberait la Mer Egée. Successeur de Byzance,
l’EmpireOttomanatoujoursconsidérél’Egéenoncommeune
barrièreinfranchissablemaisd’abordcommeuntraitd’union.

LepoèteturcYayhaKemal(18841958)néàSkopjes’exclame:
« S’il y’a un une montagne au cœur des Turcs, c’est les Balkans, 
et s’il y’a un fleuve, c’est le Danube »2. 

Lorsqu’aulendemaindelaPremièreGuerremondiale,laSublime
Portedisparaît,laTurquieserétracteàl’échelledel’EtatNation.
Pendantpresqueunsiècle,lesTurcsviventàl’abridubastion
anatolien oublieux du passé impérial.Mais à partir de 2002,
toutchange.RecepTayyipErdoğanetlesislamoconservateurs
du Parti de la Justice et du Développement (AKPAdalet ve 

1 Davutoğlu,A.(2008)Stratejik derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu,
[Laprofondeurstratégique, lapositioninternationalede laTurquie],Küre,
Istanbul,p.584.

2 Türkiye,(4novembre2004)Tuan boylarında,[DanslalongueurduDanube],
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Kalkınma Partisi)gravissentlesmarchesdupouvoir.LaTurquie
enquelquesannéessehisseàlaquinzièmeplacedeséconomies
émergentes.Faceauxgrandsdéfisplanétaires,AhmetDavutoğlu
raisonneentermed’espaces,etdecivilisations.EnAfriquedu
Nord, au MoyenOrient, dans le Caucase, Ankara s’affirme.
DanslesBalkans,deuxpaysfocalisentsonattention:laBosnie
et l’Albanie. Points d’appui de la nouvelle puissance turque,
ilssontaussidanslesécritsdumaîtredunéoottomanisme,la
projectionultimedel’idéeimpérialeversl’ouest.

Au cœur de l’Empire

Le couple balkanoanatolien

Jusqu’audébutduXXesiècle,l’EmpireOttomanreposesurdeux
rives.AugrédescampagnesmilitaireslesSultansfranchissent
l’Egée.DeuxpoumonscadencentlarespirationdelaPorte: le
poumonbalkaniqueetlepoumonanatolien3.Dansl’imaginaire
turc, laRoumélie, c’est lamoitiéde l’Empire.Soumise avant
lesprovincesarabes,elleestl’unedesplusanciennesconquêtes
turques.  Dés 1350, le SultanOrhan (12811362), traverse le
Bosphoreetsubjuguelapéninsule.

LepassageenRoumélietireuntraitentreByzantinsetOttomans.
Il acte la successiondesun auxautres.Le cœurde l’Empire,
c’estConstantinople.

Maisc’estAndrinople,enThracequelesOttomanschoisissent
commepremièrecapitalejusqu’àlachutedeByzance(1453).

Entrésàlapointedel’épée, lesOttomanscomposentavecles
peuplesconquis.Lesvainqueursinvoquent«l’Etatdejustice».
Lepouvoir souverainest l’expressiondudivin.C’està luide
sauver l’Empire du chaos auquel il est condamné du fait de
sa diversité.  Le Sultan aplanit les conflits et fait cohabiter
les communautés4. Aujourd’hui encore ce triptyque justice,
éthique,ordre(adalet, ahlak, nizam)scandeladoxadel’islamo
conservatisme5.Laréférencepercesansambiguitéàtraversle
nomdupartid’Erdoğan:PartidelaJusticeetduDéveloppement.

Au XIX siècle, l’intrusion des idées nationales et libérales
sape l’Empire de l’intérieur. Ahmet Davutoğlu y voit une
« catastrophe » qui ouvre la voie à l’implosion de l’espace

3 Kitsikis,D.(1991)L’Empire Ottoman,Quesaisje,Paris:PUF,p.31.
4 Clot,A.(1983)Soliman le Magnifique,Fayard,Paris,p.104.
5 Keskintaş, O. (2017) Adalet, Ahlâk ve Nizam,  Osmanlı Siyasetnameleri 

[Justice,Ethique,Ordre,lesconceptspolitiquesottomans],İletişimYayınları,
Istanbul,p.344.
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ottoman6.Acelas’ajoutel’appétitdespuissanceseuropéennes
avidesdedépécer« l’homme malade ».

Partir ou rester ?

Si Ahmet Davutoğlu  admire l’Ottomanisme, il n’en reste
pas moins critique quand à la stratégie globale de l’Empire.
Tout d’abord, Davutoğlu, reproche aux autorités ottomanes
puis turques d’avoir repris à leurs comptes le vocabulaire de
l’adversaire.C’estàdiredel’Occident.LaTurquieauraitd’abord
perdulabataillesémantiqueavantlabataillepolitique.Eneffet,
jusqu’au début du XIX siècle, les chancelleries occidentales
désignent le SudEst de l’Europe sous le nom de Turquie
d’Europe, la Roumélie (Rumeli). Mais à partir de 1850 des
géographies,desdiplomatesallemands,autrichienspopularisent
les termes deBalkans, péninsule grecque ouEurope du Sud
Est.7

Ce n’est pas un pas une « coïncidence » au moment où
l’appétit des puissances européennes s’aiguisent. Surtout,
ces désignations gomment le fait turc qu’il soit politique ou
ethniqueauprofitde lagéographiepure8.Le turc, l’Ottoman,
seraient synonymed’arriération.Ainsi, remarqueDavutoğlu, :
« le fait que les Turcs puissent donner leur nom à cette région 
faisait figure de ‘diplôme d’infamie’, il fallait donc changer de 
‘certificat »’9. LesappellationsdeProcheetdeMoyenOrient
épousent la même logique. Elles soustendent une rupture
géoculturelle qui renvoie à un eurocentrisme transposé sous
l’anglegéographique.Lasciencedevientunearmeauservice
d’unobjectifpolitiqueclair:« achever la division de l’Empire 
Ottoman »10. 

Plusglobalement,Davutoğlu,critiquelagéographieoccidentalo
centrée et sa propension à marquer une coupure nette entre
« nous et les autres »11.

6 Kıvanç,Ü. (2015)Panİslâmcının Macera Kılavuzu, [Guidede l’aventure
Panislamique],BirikimYayınları,Istanbul,p.178.

7 Op.cit.(1),p.121.
8 Ibid,p.120.
9 Ibid,p.121.
10Ibid.
11Davutoğlu,A. et Bunalım, K. (2002) [La crise globale], Küre Yayınları,

Istanbul,pp.221237.
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Cependant, d’autres raisons  
expliquent la débâcle ottomane. 

Davutoğlu, met en cause l’incapacité de la Sublime Porte à
s’extraired’unestratégiepassive.LetraitédeKarlowitz(1699)
marqueunpointdenonretour.Pourlapremièrefois,l’Empire
cèdeunepartdesesconquêteseuropéennes.

Dèslors,lesguerrescoutentdeplusencher,l’assietteterritoriale
desOttomansserétrécit,etlesrentréesfiscalesgagéessurces
mêmespossessionss’amenuisent.Tandisquelerefluxterritorial
s’accentue, deux solutions s’offrent à l’Empire : soit tout
conserver, soit tout abandonner. Ce dilemme jugeDavutoğlu,
a un impact catastrophique. Entre abandon irrémédiable et
souverainetéabsolue,ilyavaitpeutêtreunevoiemédiane.Sans
nécessairementmainteniruneemprisetotale,l’Empireauraitpu
conserverunminimumd’influence12.

Auregardduministre,seullerègned’AbdhülhamidII(1880
1908)trouvegrâce.AlafinduXIXsiècle,le«SultanRouge»
tentedemoderniserl’Empiretoutenrestaurantsafonctionde
Commandeurdescroyants:leCalifat.

Le calcul est simple. Si les puissances occidentales
instrumentalisentlesminoritéschrétiennesauseindel’Empire,
pourquoidéslorsnepasutiliserlesmusulmansdanslemonde
entier?Audelàdesfrontièresstatiques,leSultanréactiveson
magistèrespiritueldeguidedelacommunautéislamique.

Cette formule permet ainsi à la Porte de maintenir une
certaine influence en BosnieHerzégovine que l’Autriche
Hongrie administre au nom de la Porte jusqu’en 1908. En
sus,lepanislamismefaitfigureàtraverslamenacedeGuerre
Sainte (Djihad), d’arme de dissuasion ultime. Le Sultan face
à ses interlocuteursoccidentauxagite le spectred’une révolte
planétaire des musulmans à son appel. Toutefois admet
Davutoğlu,réformerl’empirerelèvedelagageure.Plusqu’aux
grandsensemblesuniversels,l’èredutempsestaunationalisme
etaumorcellement.Pointd’orguedeceprocessus,lesguerres
Balkaniques(19121913)scellentunerupturegéographiqueet
culturelle irréversible. La PremièreGuerre (octobre 1912mai
1913)réunitlaSerbie,leMonténégro,laGrèceetlaBulgarieau
seind’unemêmeligueantiturque.Maléquipée,malcommandée
larésistanceottomanes’effondre.LaDeuxièmeGuerre(16juin
18juillet1913),conséquencedel’implosiondelaligueetd’un
retournementdetouscontrelesBulgares,permetauxOttomans

12Op.cit.p.53.
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deconserverl’extrémitéorientaledelaThrace.Mais,l’Empirea
cessépourtoujoursd’êtreunepuissanceeuropéenne.

L’oubli

La chute d’Abdhülhamid II (1908) plonge l’Empire dans une
décenniedeguerresetderévolutions.Persuadédel’invincibilité
germanique, le triumvirat JeuneTurc (Talaat, Enver, Cemal)
épousedèsledébutdelaPremièreGuerremondialel’alliance
allemande.Lechoixs’avèredésastreux.Ennovembre1918,au
crépusculedeladéfaite,laTurquieseréduitàl’AsieMineureoù
sepressedescentainesdemilliersderéfugiés.

Le traumatisme est immense. Laissons la parole à un
contemporain qu’Ahmet Davutoğlu, aime à citer. FalihRıfkı
Atay, (18941971) fait partie de cette génération de jeunes
ancienscombattantsquifournitàMustaphaKemalsespremiers
partisans.

« La perte de la Roumélie [Turquieeuropéenne], a provoqué une 
blessure de fierté nationale. De l’Adriatique à la Maritza, toute 
la patrie des Turcs avait disparu. Ils étaient expatriés à Istanbul 
et en Anatolie »13.  

AuxconfinsdelaThrace,cettefrontièredelaMaritzan’aaucune
résonnance ethnique particulière. Elle est juste le fruit des
combatsacharnésdesdeuxguerresbalkaniques;del’énergiedu
désespoir avec laquelle lesTurcs s’accrochèrent àAndrinople
ultimeobstacleavantConstantinople.Alorslargementpeuplée
deGrecs,deBulgares,laThraceetmêmelacapitaleimpériale
auraientpuverserducotéd’AthènesoudeSofia14.

La proclamation de la République turque (1923) sous lemot
d’ordre Etatnation, Etatlaïc, Etatunitaire clôt l’horizon
impérial et islamique. Ankara, remplace Constantinople trop
cosmopolite commecapitale d’un état qui se veut résolument
national.Enserréedansunlacisétroitdefrontière,lavilledes
Sultansperdsonrôledecarrefourdel’axebalkanoanatolienqui
adetoutemanièreexplosé15.

MustaphaKemalrejettesansdétourtoutcequirappelledeprès
oùdeloinlathéocratie.L’Empireauraitépuisélesangturcdans
des guerres lointaines au profit d’une spiritualité étrangère.A
l’abriduquadrilatèreanatolien,ils’agitdésormaispourlesélites
kémalistesdejeterlesbasesd’unEtatcompactethomogène.En
unmot,d’accéderaustademodernedel’existencenationale.

13Atay,F.R.(2009)Le mont des oliviers,Turquoise,p.22.
14DePlanhol,X.(1993)Les nations du Prophète,Fayard,Paris,p.686.
15Op.cit.(1),p.67.



221

TANCRÈDE JOSSERAN

Pour Ahmet Davutoğlu, la devise de la nouvelle république
« Paix au monde, Paix à la Patrie » (Yurtta barış, dünyada 
barış),actel’abandondel’héritageimpérial.Religionciviquedu
nouvelEtat,lalaïcité,escamoteunIslamjugétropuniversaliste,
auprofitd’unliennationalexclusif.

Paradoxalement, les hommes de la Turquie nouvelle, qu’ils
soient JeunesTurcs ou  kémalistes, sont souvent originaires
desBalkans. Ces «Turcs blancs », slaves islamisés prennent
les rênesd’une terre, l’Anatolieà laquelle ilssontétrangers16.
Ils se heurtent avec d’autant plus de violences, aux « Turcs
noirs » d’Anatolie, humbles et dévots. Mustapha Kemal est
néàSalonique,sonsuccesseurIsmetInönüadesascendances
bulgares,lafamilledel’auteurdesparolesdel’hymnenational,
la marche de l’indépendance, (İstiklâl Marşı), Mehmet Âkif
Ersoy,vientd’Albanie.Dansl’imaginairenational,lesguerres
balkaniquesontachevédemuerlespopulationsminoritairesde
l’ancienempireen traitresnaturels.Cequiestarrivédans les
Balkans, l’expulsiondesmusulmans,c’estcequ’il fautà tout
prixéviterenAnatolie17.

Aveclesanslevoiledel’oublitombe.AlavisiondelaRoumélie
terre d’Empire, cède la réalité des nouveaux Etatsnations
balkaniques.FlancSudEstdel’AllianceAtlantiqueaucoursde
laGuerreFroide(19471991),Ankarafigesapolitiqueétrangère.

Retrouver l’Empire

Casser l’Etatnation

Durant un peumoins d’un siècle, ladoxa politique d’Ankara
exaltelefaitnational.Al’abridesfrontières, ils’agitpourles
élitesrépublicainesd’accoucherd’unhommenouveau:l’homo 
kemalus, laïc et nationaliste.  Pourtant, observe Davutoğlu,
les limites imposées au lendemain de la Première Guerre
mondiale sont discutables.En plus d’avoir été tracées par les

16AliFuatCebesoy(18821968),relatedanssonlivre,Moncamaradedeclasse
Atatürk,commentilaététémoindesderniersinstantsdeMustaphaKemal
enRoumélie.En1911,alorsqu’ils’apprêteàpartirpourlaLibyemenacée
parl’Italie,ilcontempleunefoisdernièrelavillequ’illuiadonnélejour.
«CettenuitlaluneavaitdisparuderrièrelemontOlympe,MustaphaKemal
soupira:‘AhSalonique,seraistuencoreturquelorsquejetereverrai’…Je
l’aivupleurer.Enluicaressantsescheveuxblondsdorés,j’aiessayédele
consoler.Jen’ai jamaisvuMustaphaKemalaussi tristede toutenotrevie
commune»,in:Haber,S.(20juin2018)Ismet Erarpat,«Atatürk’üngizli
gözyaşları»,[Leslarmescachéesd’Atatürk].

17Bozarslan, H. (2013) Histoire de la Turquie, De l’Empire à nos jours,
Taillandier,Paris,p.279.
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« puissances coloniales »,ellesont« artificielles »18.Surtout,
aveclafindelaGuerreFroide,lesprogrèsdelamondialisation,
cesfrontièress’affaiblissentetdeviennentporeuses.Enréalité,
martèleDavutoğlu,laTurquienepeutfairescommesielleétait
l’héritièrederien.Lessixsièclesd’histoireottomanedépassent
largementlesbarrièresétroitesdel’Etatrépublicain.

Tout autour de la Turquie, existe un bassin historique et
géographiqueaveclequellesTurcsdoiventrenouers’ilsveulent
de nouveau prétendre à la puissance.  En effet, rappelle le
diplomateturc:

«EdirneestjusteaudelàdelaThraceOccidentale,Rizeest
justeaudelàdeBatumi,laBulgarieestjusteaudelàdeKırcaali,
l’Anatolie orientale est juste audelà du Nakhitchevan.
NousdevonspasoublierquelaplaineduHarrann’étaitpas
auparavanttraverséeparunefrontière»19.

Ledramedesélitesrépublicainesauraétéd’ignorercepatrimoine
auprofitd’uneorientationautarciqueetoccidentalocentré,quia
viréàl’autismegéopolitique.Lamiseàl’encandel’Islamfreine
les efforts d’ouverture vers les pays culturellement proches.
Ainsi,danslesBalkans,enBulgarie,parexemple,lefaitd’avoir
refusélapriseenchargedesinstitutionsreligieusesaencouragé
la politique d’assimilation forcée du régime communiste de
TodorJikov(19111998)20.Demême,àl’occasiondelaguerre
enenBosnie(19921995),legouvernementturcpréfèresoutenir
le leader laïc desmusulmans deBosnie, FikretAbdiç (1939
) que le président bosniaque Alija Izetbegović (19252003)
prochedesFrèresMusulmans21.

Au final, la Turquie demeure prisonnière d’un entre deux
ambigus. Toujours trop oriental pour les uns et pas assez
occidental pour les autres. Lemeilleurmoyen de s’affranchir
d’unteldilemme,trancheDavutoğlu,seraitd’assumerenfinson
identitéprofonde.LaTurquieestunpayscentral(merkez ülke),
s’arcboutersurleréduitanatolieneststérile.Nepasutiliserles
ressourcesqu’offrentl’histoireetlagéographiecondamneraitla
Turquieàlamarginalité22.

18Davutoğlu,A.etPratiğe,T.(2013)Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmala,
[Delathéorieàlapratique:propossurlapolitiqueextérieureturque],Küre
Yayınları,Istanbul,p.82.

19Ibid,p.150.
20Op.cit.(1),p.54.
21Ibid.
22Op.cit.(18),p.206.
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A ce stade du raisonnementAhmet Davutoğlu, introduit son
concept clés de «ProfondeurStratégique ».Cette profondeur
combinel’histoire,lagéographie.

DeSarajevoàDamasenpassantparTiflisetAlger,laTurquieet
sonhistoirejettentdesponts.Dèslorssi:

« l’Irak est un petit MoyenOrient, la Yougoslavie de petit 
Balkans, la Turquie est à elle seule les Balkans, le Moyen
Orient et le Caucase… Que l’on aille de Bagdad en 
Morée, de Morée au Caire ou au Yémen, c’était la même 
gouvernance. Imaginez un Bosniaque gouverneur au Yémen 
et vous comprenez la différence avec aujourd’hui. De cette 
expérience est sorti un creuset unique. L’axe de l’Etat turc 
s’est recomposé sur ce brassage… »23. 

Davutoğlu,vante lesméritesduvivreensembleottomanqu’il
oppose à la  rigide uniformité des Etatsnations modernes.
Derrière cette exaltation du multiculturalisme affleure une
référencehistoriqueprécise:lesystèmedesMillet.Al’époque
ottomane, chaque culte (juif, chrétien,musulman) formait un
millet organiséencommunautélégalesousl’autoritéduSultan.
Par extension, lemillet c’est aussi la confessionmaîtresse de
l’empire, l’Islam sunnite hanafite. L’islam ignore les nations,
unis au sein de la Umma, (communauté des croyants) les
croyantsquelquessoientleursoriginespassentenpremier.Plus
quepostmoderne,c’estunevisionantimoderne.

Assumer ce passé impérial, revivifier cette grammaire
civilisationnelle,c’estplacerlaTurquieenpositiond’Etatpivot
aucœurde« l’Afroeurasie »24.

La pierre angulaire balkanique

Trois espaces retiennent l’attention du maître du néo
Ottomanisme:

Le bassin des terres proches (Balkans, MoyenOrient,
Caucase).

Le bassin des mers proches (Mer Noire, Adriatique,
Méditerranée Orientale, Mer Rouge, Golfe Persique,
Caspienne).

Lesbassinscontinentauxproches:EuropeAfriqueduNord
AsieduSudAsieCentraleetAsiedel’Est25.

23Ibid,p.339.
24Op.cit,p.170.
25Op.cit.(1),p.118.
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Du fait de son histoire,  c’est le bassin des Terres proches
(Balkans,MoyenOrient, Caucase) qui passe en priorité26. La
longue présence ottomane, l’empreinte de l’Islam, l’existence
depopulationsd’ascendancesbalkaniquesenTurquieactuelle,
nourrissentdesattaches fortes.Davutoğlu luimêmea raconté
son premier contact avec la Bosnie. Jeune Professeur de
sciencespolitiquedétachéenMalaisie,ilaccepteàlademande
duPrésident,Alija Izetbegović, la chargedeconsulhonoraire
deBosnie27.

Cetterequêteesttoutesauffortuite,derrièrelesdeuxhommes
seprofilentl’ombredesFrèresMusulmans.Alorsquelaguerre
faitrage,Davutoğluchaquesoirsurunecarteaudessusdesa
tabledetravail,placelesreculsetlesavancéesdesunsetdes
autres.Sansdoute se remémoretil les soiréesde sa jeunesse
militante au sein de l’Union nationale des Etudiants Turcs,
(MTTB Millî Türk Talebe Birliği),vielleinstitutiondeladroite
turque28.Audétourdeconversationsenflammées,despaysages,
desvisagessurgissent.Lesarchesdepierrequibondissentd’une
riveàl’autredelaNeretvaàMostartémoignentd’uneconquête
bienveillantequiauraitfaitlebonheurdetous.C’estlafigurede
MehmetSokullu(15051579),serbeconvertià l’Islam,Grand
VizirdeSolimanleMagnifique(14941566),quiportel’Empire
àsonzénith.

Lapousséeturqueàl’ouestdel’Egée,marquelapremièreétape
delaroutedeVienneetdoncdel’Europe.Toutefois,considérer
l’Union européenne comme le point de départ et d’arrivée
ultime de toute politique étrangère serait une faute. Sans être
ouvertement  hostile à l’UE, Davutoğlu, jugeque laTurquie
a une voie propre29. S’arrimer trop fortement à Bruxelles
sonneraitleglasd’uneautonomieacquiseauxforceps.Surtout,
lediplomateturcraisonneentermedepuissance.

Dansl’espritdustratègeturc,ladémographie,c’estladestinée.
Laprésencemusulmanedemeure le préalable indispensable à
toutemontéeenpuissance.Véritablebaromètredesnations,elle
jaugelaforcedecroissanceoudedécroissance,d’expansion,de
prospéritéoud’abandondetoutpeuple,detoutescivilisations.
Trop souvent, se lamente le ministre turc, la Turquie a eu
tendanceàfaire levideetàencourager leretourvers lamère
patrie.Or,sanscespopulations,l’héritageottomann’aplusde

26Ibid,p.119.
27Zengin,G. (2010)Hoca, Türk Dış Politikası’nda ‘Davutoğlu Etkisi ’, [Le

maître,‘l’effetDavutoglu’surlapolitiqueétrangèreturque],Inkilap,Istanbul.
28Feyzioğlu,T. (2015)Akıncılar ve AKGençlik’ten AKP’ye,AkıncıGençlik

Tarihi1969–2001,TekinYayınevi,Istanbul,p.480.
29Op.cit.(1),pp.501550.
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sens,lesviellespierresseulesn’apportentnulsurcroîtd’énergie.
« En Bulgarie, Grèce, Macédoine, Sancak, Kosovo, Roumanie, 
les minorités turques et musulmanes sont un des éléments 
importants de la politique turque dans les Balkans »30.

Deuxpaysretiennentenprioritél’attentiondudiplomateturc:
l’Albanie et laBosnie àmajoritésmusulmanes. Il s’agit donc
de construire« une alliance »31.Or, toute alliance repose sur
des assurances. A l’aide du droit international,  Davutoğlu
souhaitegarantirunparapluieprotecteur.Cerecoursàuncorpus
juridiqued’essenceoccidentalesouventdénoncépoursondeux
poidsdeuxmesuresétonnent32.Maisdansl’espritdumaîtredu
néoottomanisme,ledroitestavanttoutunmoyen,etn’apasde
significationexnihilo.C’est lebutou lafinque l’onsouhaite
atteindrequiimporte.Celad’autant,queDavutoğlun’ajamais
caché son scepticisme quand aux accords de Dayton (1995)
quimettentfinàlaguerreenBosnie33.Cesaccordssignéssous
l’égidedesEtatsUnissanctionneraientde factolapolitiquede
purificationethniqueserbe.49%duterritoirereviendraità30%
de la population, les Serbes. La fédération croatomusulmane
devantsecontenterdureste.Ankaraestimequelasécuritéde
laBosnien’estpasassurée.Dupointdevueturc,lameilleure
garantied’unestabilisationdelaBosnieseraituneintégrationà
l’OTAN.Encasdecrise, l’automaticitéde l’alliance forcerait
lesoccidentauxàintervenir34.

Si ces démarches n’ont pas été couronnées de succès, elles
démontrentl’intérêtd’Ankarapourlarégion.

Dès sa nomination comme ministre des affaires étrangères
(2009)Davutoğlu,procèdeàdeprofond remaniementausein
du réseaubalkaniqued’Ankara.Desdiplomatesplusoffensifs
sontnommés,prioritéàdesprofilsjeunesetprochesdel’AKP.

Le moment Davutoğlu (20092016)

DanslesBalkans,lastratégieturques’articuleendeuxtemps.
Tout d’abord, il s’agit demener une politique active à partir

30Ibid,p.123.
31Ibid.
32L’analyseduministreturc,rejointcelledePierreBuhler:«Maisalorsque

le modèle occidental d’Etat a été partout acclimaté, le droit international
a été davantage regardé comme une construction imposée, inégalitaire,
institutionnalisant une relation de domination du Sud par le Nord. Voire
commeunartifice idéologiquedestinéà justifieretmaintenirunstatuquo
favorableàl’Occident,avatarmodernedes‘traitésinégaux’duXIXesiècle»,
in:Buhler,P.(2012)La puissance au XXIe siècle, Les nouvelles définitions 
du monde,CNRSEditions,Paris,p.123.

33Op.cit.(27),p.435.
34Ibid,p.436.
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des résidus de populations islamoottomanes. Une fois cette
influenceconsolidée,Ankaraveutinfluersurl’équilbrerégional
afind’empêcher laconstitutiond’unblocbalkaniqueunie.La
Russie,l’Allemagne,cherchantàpesersurlarégion35.

Pour cette raison estime Davutoğlu, la Turquie ne peut faire
l’économie d’un dialogue avec Belgrade. Un rapprochement
turcoserbe préviendrait les risques de confrontation ethnico
religieux.Enraisondesasituationcentraleaucunepaixsansla
Serbien’estpossible.C’estlapolitique«zéroproblèmeavecles
voisins»(komşularla sıfır sorun politikası).Leministreturcen
tracelescontourslorsd’undiscoursprononcéàSarajevo:

«Notrehistoireestlamême,notredestinestlemêmeetnotre
avenir est le même. Alors que les Balkans ottomans sont
devenus le centre de la politiquemondiale auXVIe siècle,
nous ferons des Balkans, du Caucase et duMoyenOrient,
ainsiquedelaTurquie,lecentredepolitiquemondiale»36.

DèssaprisedefonctionDavutoğlu,inaugureune«diplomatie
de la navette » entre Sarajevo et la capitale serbe.  En 2009,
il jette lesbasesd’ungroupe tripartiteTurquieSerbieBosnie.
Pour la première fois depuis des années, Belgrade accrédite
un ambassadeur bosniaque.Ankara cherche à convaincre les
Serbesd’accepterunemodificationdesaccordsdeDayton,qui
puissepermettreàlaBosniedeserapprocherdel’OTAN.Dans
lamêmeveineDavutoğlu,s’efforcedepersuaderlaSerbiede
reconnaîtrel’indépendanceduKosovo.

En échange, lesTurcs proposent des investissementsmassifs.
Mêmesicesavancesrestentlettremorte,lesTurcsprennentsoin
deménagerBelgrade.

Lorsduvotede la reconnaissancedumassacredeSrebrenica
(1995)enmars2010,lesautoritésdeSarajevoexigeaientquesoit
utiliséletermedegénocide.Ankaraaprèsderudenégociation
parvientàfairefléchirlapartiebosniaque.

Pour Davutoğlu, la puissance repose autant sur la force
que sur la capacité à influencer l’opinion publique : langue,
croyance, culture, loisir dessine les contours d’un soft power
néoottoman. Calqué sur le modèle des instituts Confucius,
le centre Yunus Emre essaiment à travers les Balkans. Leur
répartitiongéographiquerévélelespaysciblesd’Ankara(deux

35Op.cit.(1),p.123.
36Knaus,G. (4 décembre2010)Multikulti and the future of Turkish Balkan 

Policy,in:www.esiweb.org
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enAlbanie,troisenBosnie,unenSerbie,troisauKosovo,trois
enMacédoine)37.

AtraverscesinstitutslinguistiqueslaTurquiedélivredesbourses
etformedesétudiantsappelésplustardauxresponsabilités.Le
succèsdessériesturquesàl’imagedu«Sièclemagnifique»,( 
Muhteşem Yüzyıl ), qui retracent la vie du Sultan Soliman
alimentecettevogueottomane38.ATirana, lesTurcsfinancent
le chantier de la plus grande mosquée des Balkans. Maillon
essentiel du soft power turc, l’Agence de Coopération et de
Développement(TIKATürk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı)prend
enchargelarénovationdupatrimoineottoman,ponts,mosquées,
medresse. C’est aussi l’aide aux plus démunis (microcrédits,
santé). La politique d’Ankara rejoint ici la représentation
classiquedel’Empireévergèteauservicedesessujets.

Malgré tous ces efforts le bilan Davutoğlu, demeure mitigé.
Certes,lepaysareprisconfianceenlui.Enrevanche,l’hégémon
d’Ankarapeineàs’imposer.

Endehorsdesminoritésmusulmanes,leturcs’avèreincapable
defairepièceàl’anglaisoumêmel’allemand.Plusieursraisons
expliquentcesdéboires.Davutoğlu,pensaitquelerappeld’un
âge d’or ottoman idéalisé aller de soi. Cela sans comprendre
quedetellesassertionspouvaitheurtaientdesEtatsquiavaient
construittouteleurlégitimitéetdoncleurdroitàexistersurle
rejetdesOttomans.Lespaysmusulmanssurlesquelss’appuie
Ankara pèsent peu sur l’architecture régionale. En outre, la
présence d’un Islam sécularisé et souvent syncrétiste entre
en collision avec l’islamoconservatisme de l’AKP39.Mais le
véritabletalond’Achilleestéconomique.Toutentieràlagrande
politique.Davutoğlumépriselesquestionsd’intendance.Or,la
puissancenécessitedesressources.Toutàcettequêteincessante
derentrées,lapuissancedoitàlafoiscréerdelavaleurajoutée,
grâceàl’échangeetdistribueràsesobligéslamannefinancière
quiassoiesonprestige.Quelquesoientlesavancéeseffectuées,
la Turquie reste loin derrière l’Union Européenne, premier
partenairecommercialdesBalkans.40Faceauxfondsstructurels
quedéversel’UnionEuropéenne,lesTurcspeinentàrivaliser.

37Aydıntaşbaş,A.(13mars,2019)From myth to reality: How to understand 
Turkey’s role in the Western Balkans,in:www.ecfr.eu.

38Milliyet, (29 septembre 2011) Adriyatik’te unutulan türkler, [Dans
l’Adriatique,desTurcsoubliés].Lequotidienturcrapportequ’àl’occasion
du recensement de 2011 au Monténégro, 104 personnes se sont faîtes
enregistréesofficiellementcommeturques.

39Balivet,M.(1992)Auxoriginesdel’islamisationdesBalkansottomans,in:
La Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée,n°66,pp.1120.

40Bayhan,F. (2012)Dip Dalga Davutoğlu, Türkiye’nin Stratejik Aklı Yazar,
[Lavaguede fondDavutoğlu, écrit sur l’esprit stratégiquede laTurquie],
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L’ouverturebalkaniqued’Ankaraafaitlongfeu.Sil’onexcepte
les envolées lyriques qui concluent chaque visite officielle, la
geste néoottomane tombe à plat. Davutoğlu parle beaucoup
d’Histoire mais sa capacité à faire l’Histoire s’avère plus
discutable.Orlapuissance,c’estd’abordlacapacitéàimposer
saproprevolontéauxautres.Acesdéfautsstructurelss’ajoutent
desobstaclesconjoncturels.

Dès 2011, et les prémices des PrintempsArabes, les priorité
basculent.L’implosiondel’espacesyrien,l’arrivéedemillions
de réfugiés détournent la Turquie des Balkans. Lorsque mi
2016,ErdoganrenvoieDavutoğlu,lapolitiqueturqueprendun
nouveaucap.AccaparéparsesproblèmesintérieursAnkarase
repliesurleprécarréanatolien.

Au final peu importe la réussite du dessein néoottoman. La
politique,c’estaussilessentiments.Interrogésurlesensdela
visite d’AhmetDavutoğlu  auMonténégro, le leader du parti
bosniaqueetVicePremierministreRafetHusoviçconfie:« Nos 
pères, nous le disait, ‘les Turcs reviendront mais nous ne les 
verrons pas’. Eux n’ont pas pu les voir mais nous nous les avons 
vus »41.
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ТанкредЖосеран
Институтзастратегију,Француска

ФРАНЦУСКИПОГЛЕДИНА
ТУРСКОБАЛКАНСКЕОДНОСЕ

У току последње деценије, утицај ЕвропскеУније (ЕУ), ашире
и Запада, као хегемонског фактора на Балкану, знатно је опао.
То опадање је омогућило појаву нових утицаја. Поред Русије и
Кине,својепотезејеповуклаиТурска.Безобзиранаограничена
средства, ова земља се афирмише снажном политичком вољом.
НакондоласканавластконзервативнихисламистаСтранкеправде
и развоја (2002), Турска раскида са аутархијом кемалистичког
периода. Под палицом Ахмета Давутоглуа, теоричара
неоотоманизма, Туска жели да се обнови као светска сила и да
се пројектује изван анадолијског круга. Ова потреба захтева
поновночитањеотоманскепрошлости.Читаводелоовогтурског
дипломатеартикулишесеокопоследицалоботомијекојујеТурска
наводно претрпела почетком XX века. Док је Мустафа Кемал
АтатуркодбациваонаслеђеВеликеПорте,похрањујућигаулимб
архаичне прошлости, овај турскиминистар иностраних послова
настоји да од сећања на Османлијско царство створи материјал
за будући суживот који ће ујединити све народе на Балкану.На
прелазу у другу деценију XX века, ова политика досеже зенит.
Од Сарајева до Београде, преко Тиране, јача присуство турских
дипломата. Преко својих агенција за сарадњу, Анкара улаже
у изградњу инфраструктура за јавно добро (мостови, путеви,
болнице).Паралелно,Турциразвијајуједнуврстумекемоћикојасе
показујекаовеомауспешна.Верскешколеучествујууформирању
будућихелита,нарочитоуземљамасавећинскиммуслиманским
становништвом. Телевизијске серије које хвале златно доба pax 
ottomanica прате се на целом полуострву. Међутим, почев од
2011,неоосманлијскамашинапосустаје.Приоритетисусенајпре
променилизбогарапскихпролећаињиховихнесигурнихисхода.
Балкан силази са дневног реда у Анкари. Друго: неоотомански
дискурс се сукобљава са реалношћу. Промоција идеализоване
прошлости,теократскогикосмополитскогцарствасукобљавасеса
историјскимпредлошциманационалнихдржавакојисузасновани
наодбацивањуотоманизма.НапослеткусепоказалодајеТурска
желела много али да је мало успела да постигне. Какве год да
су претензије, недостају средства.НемилостАхметаДавутоглуа
2016. делимично обуставља повратак отоманизма. Угрожена
унутрашњим проблемима, Турска се концентрише на своје
тренутне границе. Ипак, какве год биле политичке околности,
основнитемељинеоотоманизмаопстају,пресвега,уубеђењуда
биТурскаубудућеусвемутребалодаседржисвојеимперијалне

прошлости.

Кључне речи: Давутоглу, неоотоманизам, стратешка дубина, 
Турска, Ердоган
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УЛОГАМИНИСТАРСТВА 
КУЛТУРЕИИНФОРМИСАЊА
УПРОМОЦИЈИКУЛТУРЕУ
ФРАНЦУСКОЈ2013–2017

Сажетак: У ра ду се при ка зу је на ко ји на чин је Ми ни стар ство кул
ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је об ли ко ва ло по ли ти ку про
мо ци је срп ске кул ту ре у Фран цу ској у пе ри о ду од 2013. за кључ но 
са кра јем 2017. го ди не. Ње го ва уло га пра ти се кроз при каз ак тив
но сти за ко је је Ми ни стар ство из дво ји ло нов ча на сред ства. На 
осно ву да тог при ка за мо же се ви де ти ко јим прин ци пи ма се оно 
ру ко во ди ло, те шта је то што је нај ви ше пред ста вље но у Фран
цу ској. Рад је део ма стер ра да од бра ње ног на Фи ло ло шком фа
кул те ту 2018. го ди не, а чи ја те ма је би ла пред ста вље ност срп
ске кул ту ре у Фран цу ској у ре че ном пе ри о ду. У ра ду су на ве де ни 
резулта ти ис тра жи ва ња спро ве де ног у ту свр ху.

Кључне речи: Ср би ја, кул ту ра, кул тур на ди пло ма ти ја, 
Француска, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, 2013–2017

ПословиМинистарства културе и информисања утврђени
суЗакономодржавнојуправи(чл.12–21)иЗакономоми
нистарствима, чл. 18 („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/2015, 54/2015 и 96/2015 – др. закон).Њиме се, између
осталог, каже да Министарство „обавља послове држав
неуправекоји сеодносена: развојиунапређењекултуре
иуметничкогстваралаштва;(...)обезбеђивањематеријалне
основе за делатности културе; развој и унапређење књи
жевног,преводилачког,музичкогисценскогстваралаштва,
ликовнихипримењенихуметностиидизајна,филмскоги
стваралаштва у области других аудиовизуелних медија;

МАРКОНИКОЛИЋ
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заштитунепокретног,покретногинематеријалногкултур
ногнаслеђа”1.С тиму вези,његоваулогаупромовисању
културног стваралаштва насталог у Србији је од првора
зредногзначаја,будућидагаувеликојмериобликује.Осим
тога,усвојојорганизационојсхемипоседујеСекторзаме
ђународнеодносеиевропскеинтеграцијеуобластикултуре
у оквиру којег постојиОдељење замеђународну сарадњу
иевропскеинтеграцијеуобластикултуре.Пословикојима
себавеовајсекториовоодељење,пресвегасуусмерени
намеђународнусарадњуиуправојетајаспектзначајанза
овајрад.

Имајућиу виду све већуи јачуповезаностмеђу земљама
иприродуњиховиходносаданас,логичнојезакључитида
су културни односи и међусобно културно упознавање и
зближавањеједанодважнихаспекатадипломатије.Култу
ра је једаноднајзначајнијихделоваличногиколективног
идентитета.Кадапосетимонекудржавунајпрећемосеупо
знатисањеномкултуром;истотако,кадаговоримоонекој
земљинећемопрвоанализиратињенуполитику,економију
илиисторију,већћетобитикултура.Најчешћесвакооднас
имаконтактсадругомкултуромпрекомузике,филмоваили
спорта.2Културнадипломатијајеразличитоодређена,алије
већинаауторасагласнасатимдајеонадеојавнедипломати
јетедапредстављадобаринструментизградњемекемоћи.3

РаднаразвојукултурнедипломатијеСрбијебиобиодне
мерљивогзначајазаразвојземље.Повећањењеногугледа
усветудовелобикакодоматеријалнихтакоидонемате
ријалнихдобити.На симболичкомпланупозитивне слике
које севезују за земљумоглебидаутичунаразвој само
поуздањацелокупногдруштвакадајеречомеђународним
односима;такође,позитивнаперцепцијастворилабижељу
уиностраној јавностизатуристичкомпосетомземљишто
би посредно утицало на повећање државних финансија.
Осимтога,позитивнаклимаподстичеповећањестранихди
ректнихинвестиција.Чињеницаје,међутим,дасузадобру
државнукултурнудипломатијупотребнановчанасредства.
Најважнијепитањенијењиховнедостатаквећрационалнаи
планскаупотребакомбинованасапроцењивањемрезултата.

1 Закономинистарствима,https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/295916/1044
14.pdf,приступљено21.јун2019.

2 Ryan,E.(2016)TheConnectivityofCulture,Har vard In ter na ti o nal Re vi ew
Vol.37,No.2,Cambridge,MA:HarvardInternationalRelationsCouncil,
рp.2829.

3 Вишеотомеу:Николић,М.(2018)Про мо ци ја срп ске кул ту ре у Фран
цу ској (2013–2017), мастер рад, Филолошки факултет, Универзитет у
Београду,Београд,стр.4–8.
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Поготовоуданашњевреме,кадајепутеминтернетамогу
ћаготовобесплатнасамопромоција,потребнајесамодобра
вољаиневеликистручникадар.„Уданашњевремеулагати
усвојебрендирање,стваратинајбољемогућеперцепцијео
себи,прикупљатисимпатије,наклоностилисвојупријатељ
скубазуустранојземљи,можедонетиогромнепредности
уреализацијидипломатскихнамераупостизањуштоофи
цијелних,штонеофицијелних спољнополитичкихциљева.
Акултура,културнеикреативнеиндустријесамепосеби
су економски исплативе.Досадашње праксе промовисања
европскихпрестоницакултуре,укојојсу,свакегодине,два
града у различитим државамаЕвропе културна средишта,
познатоједасенасвакиинвестираневроукултуру,враћа
седамеврачистезараде.Данеговоримоофинансијскине
мерљивимпараметримакојекултураикултурнадипломати
јауспевајудаостваренасвојспецифичанизадипломатију,
нетипичан начин.”4Финансијска исплативост је, ваљда, у
данашњевремеинајважнијаствар,стоганетребазанема
ритиовемогућности.

Оноштојевеомабитноуданашњемсветујестепозитивна
перцепција, односнобрендирањекојим се топостиже.Да
лијенекадржавајака,привлачнаилиуређенанијетолико
битноакојестранајавностнеперципиратако.„Владетреба
дабудусвеснедасвакаакцијакојупредузму,безобзирана
опсегинтересовањазању,биваинтерпретиранананачинна
којисетренутноперципирасаманација.”5Међутим,треба
додатииобрнуто:сваканацијасеперципираонакокакосе
перципирањена влада.БрендирањеСрбије вишеструко је
кориснаакцијаукојутребадабудеукљученоштовишеак
терајербитонанекиначинпредстављалоповратакземље
намеђународнусцену.Тачноједајепрошломноговремена
одратова90ихипериодакадајеСрбијабилаизопштенаиз
међународнезаједницеиперципиранакаоварварскадржа
ва,алипредрасудеилошасликаостајудуго,стога јенео
пходно водити сталну кампању за ревитализацију угледа.
„Током90тихгодина,подутицајемчитавогнизаинтерних
иекстернихузрока,Србија јеизгубилаполитичкиугледу
међународнимоквирима.Збогруинираногугледаиположа
ја,алиизбогконстантнекомплексностиунутрашњегполи
тичкогживота, заРепубликуСрбију је од великог значаја

4 Шутаров, В. (2016) Изазови културне дипломатије, Збор ник Ма ти це 
срп ске за дру штве не на у ке бр.4,св.159160,НовиСад:Матицасрпска,
стр.907.

5 РогачМијатовић,Љ.(2013)Порукаубоци:изазовистратешкогконци
пирањајавнеикултурнедипломатијеСрбије,Кул ту рабр.139,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.150.
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каквуунутрашњуи спољнуполитикуводи.”6Иније само
то разлог. „Програм позитивног препознавања с којим се
Србијасуочава,изузетнојекомплексан,имајућиувидуне
самобаластполитичкепрошлости,већифактичкинедоста
такпозитивнихасоцијацијакојесевезујузаовајпростор.”7
Чакиданасуфранцускиммедијимасуглавнетемекадаје
речоСрбијислободаштампе,ауторитарност,ратовидеве
десетих,Косовои,доскоро,радМеђународногтрибунала
забившуЈугославијуисл.

Можесепоставитипитањеучемусеогледа значајФран
цуске?Онсе,кадасерадиопромовисањусрпскекултуре,
можепосматратиизнеколикоуглова.Наравно,снагаовезе
мљенамеђународномпланујеопала,алиипакнетребаза
узиматипрепотентнупозицијуинегиратибилокакавзначај
овеземље(шточестознадаседесикадасестваригледају
краткорочно).Нетребазаборавитинањенуулогуипозици
јууЕвропскојунијииЕвропигенерално.Париз,њенглавни
град,једанјеоднајзначајнијихпрестоницакултуренесамо
уЕвропи,негоиусвету, стога јевеомаважнавидљивост
уњему.ПрошлегодинеСрбијаиФранцускасуобележиле
180годинаодуспостављањадипломатскиходноса.Друго,
ФранцускаједоскоробилајединаземљаукојојСрбијаима
својкултурницентар,тејевеомаважнобавитисењеговим
радомкакоиз разлога побољшањаистог, такои због тога
штоупућеностуњеговрадиуочавањеуспешнихпраксиор
ганизовањапројекатаиевентуалнихгрешакаможеслужити
каодобарпримерзаустановљењеновихкултурнихцентара.
Треће,седиштеУнескајеуПаризу,ивеомајеважнопосве
титисеочувањусрпскекултурнебаштинепрекоовеоргани
зације;поготовоакосеузмеуобзирнастојањеКосова*да
постанечланицаовемеђународнеорганизације.Осимтога,
ФранцускајекаоземљаприсутнанаКосовуиМетохијиу
оквируКФОРаиЕУЛЕКСатакодане требанито зане
марити.ДанеговоримоотомешточакиКосово*имасвој
културницентаруПаризу.

УлогуМинистарствакултуреиинформисањаупромовиса
њусрпскекултуреуФранцускојупериоду2013–2017може
мопратитианализомрезултатаконкурсâкоје јерасписало

6 Штрбац,Л.КултуракаоаспектспољнеполитикеСрбије,у:Еле мен ти 
стра те ги је спољ не по ли ти ке Ср би је,приредилиСтојићКарановић,Е.
и Јанковић,С. (2009), Београд:Институт за међународну политику и
привреду,стр.381.

7 РогачМијатовић,Љ.нав.дело,стр.151.
*Овај назив не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Ре

золуцијомСавета безбедностиУједињенихнација 1244имишљењем
МеђународногсудаправдеопроглашењунезависностиКосова.
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министарство.Свакакодаовиподацинемогубитипотпу
нијерпостојимогућностдајенештоподржаномимокон
курса,алипокривајунајвећидеооногаштојеподржанои
могућејепратитињегову„стратегију”наосновудоступних
података.Заовајрад језначајнонеколиковрстаконкурсâ:
а) суфинансирањемобилности уметника и професионала
цауобластикултуреиуметности;б)суфинансирањепроје
катауобластикултурнихделатностиСрбауиностранству;
в) суфинансирање пројеката у области превођења репре
зентативних дела српске књижевности у иностранству; г)
финансирањеисуфинансирањепројекатаизобластисавре
меногстваралаштвауРепублициСрбији;и свакаконајва
жнији, д) суфинансирање пројеката за програмКултурног
центраСрбијеуПаризу.8

а) Када је реч о мобилности уметника, 2015. године су
финасиран је боравак четворо уметника у оквиру Cité 
Internationa le des Artsса30.000динаракадајеречоједном
ипо15.000заостале,каоипројекатClas se d’Ex cel len ce de 
Vi o lon cel leса40.000(укупно115.000динара).Током2016.
годинеодржаноједваконкурсазасуфинансирањемобилно
сти:запројектепристиглеупериодуод28.мајадо1.окто
бракадајеподржанСавезудружењаликовнихуметникаЈу
гославије,односноборавакчетвороуметникауоквируCité 
In ter na ti o na le des Arts(тројесапо20.000иједанса14.000
динара–свега74.000);надругомконкурсуизистегодине
подржанојеосампројеката–заборавакуоквируCité In ter
na ti o na le des Artsтриуметницедобилесу36.700,23.000и
38.700динара(свега98.400);затим,заучешћенаизложби
Mu se um On/Off уЦентруЖоржПомпиду (GeorgesPompi
dou)подржанојеучешћеједногуметникаиједногудруже
њаса36.000и36.600динара(свега72.600);коначно,зауче
шћенафестивалимаVоix vives,уТулузуиАвињонуиздво
јеноје19.000,90.000и150.000динара(свега259.000),што
уукупномзбируза2016.годину(кадасепридодаиновацса
претходногконкурса)износи504.000динара.Године2017.
подржанјепрограмCo u rant du mon de 2017АсоцијацијеНе
зависнакултурнасценаСрбијеса20.000динара.Резултати
конкурсазаосталегодиненепостојенасајту.

б)ПројектикултурнеделатностиСрбауиностранствуМи
нистарствојепроменљивоподржавало.Током2014.године
подржанојеучешћесрпскихуметникана12.издањуфести
валастранихкултурнихцентарауПаризуJazzycolors 2014 
са400.000динара,фестивалДаниСрбијеисрпскекултуре

8 КонкурсеирезултатеконкурсаМинистарствакултуреиинформисања
могуће је погледати на следећој адреси: http://www.kultura.gov.rs/cyr/
konkursi,приступљено16.јул2018.
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саистомсумом,вебпорталSer bi caуоквируистраживачког
програмаУниверзитетаБордоМонтењ(UniversitéBordeaux
Montaigne)уциљупредстављањаипромоцијесрпскекњи
жевностиуфранкофономсветуса300.000имултимедијал
нипрограмКУД„Бисери–Дранси”посвећенНиколиТесли
са200.000(укупно1.300.000динара).Године2015.након
курсунијеподржанниједанпројекаткојијебиоповезанса
промоцијомсрпскекултуреуФранцуској.Током2016.годи
неМинистарствојеиздвојило120.000динаразаСавезСрба
ФранцускезапотребеорганизовањаДанаСрбијеисрпске
културеуПаризу;такођеподржанојеиКултурноуметнич
кодруштво„Бисери”изДрансијаповодом40.годишњице
постојањаирада.Године2017.издвојенајеистасумановца
(240.000уукупномзбиру)за,поново,СавезСрбаФранцу
скеиистуманифестацију; али је садругих120.000подр
жанконцертLabas, au loin – Та мо да ле коСрпскогкултур
ногдруштва„Извор”изПаризаса120.000динара(укупно
240.000).Резултатиконкурсаза2013.годинунисудоступни
насајтуМинистарства.

в) Превођење дела српске књижевности на стране језике
– у конкретном случају нафранцуски – веома је значајно
јерсенатајначинсрпскакултураможеприближитистран
цу. Министарство културе конкурсима за превођење ре
презентативних дела променљиво је поступало у периоду
2013–2017.Током2013.годинениједанпројекатпревођења
нафранцускијезикнијеподржаннаконкурсу.Године2014.
подржанојепревођењеследећихдела:романи„ХамамБал
канија“Владислава Бајца, „Константиново раскршће”Де
јана Стојиљковића и „Велики рат” Александра Гаталице
(подржани су са 3.000, 1.700и 17.600 евра); преводизбо
рапесамаЈованаЗивлака„Rapportd’havier”подржанјеса
1.200евра(штоуукупномзбируза2014.годинудаје23.500
евра).Током2015.годинеиздвојеноје840евраудинарској
противвредности за превод драме „Патриотски хипермар
кет”МиленеБогавациЈетонаНезираја.Године2016.није
подржан ниједан пројекат превођења на француски језик.
Током2017. годинеиздвојено је300.000динара запревод
књиге„Српскаусменанароднабаштина”ВукаСт.Караџића
нафранцускијезик.

г)Финансирањеисуфинансирањепројекатаизобластиса
временогстваралаштвауРепублициСрбијизаовајрадзна
чајно је само у једном погледу.Само у току једне године
су подржани пројекти на конкурсу који се односи на овај
аспект, а да су од значаја за промоцију српске културе у
Француској(баркадасеузмууобзирподацидоступнина
сајтуМинистарства).Наиме,2015. године,решењемосу



237

МАРКО НИКОЛИЋ

финансирању пројеката у области визуелних уметности и
мултимедијеподржанисусамосталнипројектиуиностран
ству у оквирумеђународне сарадњеи то: изложба Јелице
Ћулафићу галеријиArt ho u se Chan tel le са 150.000динара;
Di a lo gu es Уметничке групе Доплгенгер са 200.000; и из
ложба скулптураМрђана Бајића у Француској са 350.000
динара(укупно700.000динара).

д)Накрају,конкурсикојеМинистарствокултуреиинфор
мисања расписује за суфинансирање програма Културног
центраСрбијеуПаризуоднајвећегсузначајазаовајрад,јер
језахваљујућињиховимрезултатимамогућевидетиштаје
тоштоподржаваМинистарствокултурекадајеречопред
стављањуипромоцији српске културе уФранцуској.Ми
нистарство сваке године расписује конкурс за предлагање
програма,односнопројекатауобластикултуреиуметности
којисекаснијеизводеуКултурномцентруСрбијеуПаризу.
Текстовиконкурсâсумањевишеистизасвакугодину.Ево
штастојиуконкурсуза2017.годину:„Предлозимогубити
изследећихобласти:

1. Програми ликовних и примењених уметности и
мултимедије;

2. Музичкипрограми;

3. Књижевнапредстављања(обавезанпревод);

4. Аудиовизуелнепројекцијеипрограмипредстављања
аутора/дела;

5. Тематскипанели,трибине,округлистолови;

6. Мањисценскинаступи(узобавезанпревод/титл);

7. Промоцијакултурногнаслеђаисл.

Програмикојисепредлажутребадасупревасходнонаме
њени  упознавању са српском културом и приближавању
достигнућа српске уметничке сцене иностраној публици.
Oбавезно је, стога, дапрограмикаоипратећиматеријали
(каталог, флајер, видео запис и сл.) имају превод/титл на
француски језик.”9 Даље се наводи како је циљ конкурса
„развојмеђународнесарадњекрозподршкупројектимако
ји ће бити (су)финансирани као репрезентативни у својој
области.Наовајначинобезбеђујесепромоцијасавременог

9 Конкурс запредлагањепрограма/пројекатауобластикултуреиумет
ностизаКултурницентарСрбијеуПаризуу2017.години,http://www.
kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurszapredlaganjeprogramaprojekatau
oblastikultureiumetnostizakulturnicentarsrbijeuparizuu2017go
dini,приступљено16.јул2018.
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стваралаштвауобластикултуреиуметностикаоикултур
ногнаслеђаРепубликеСрбијеуиностранству.Истовреме
но, ова промоција и подршка представљају подстицај за
јачање капацитета актера у области културе и уметности
натериторијиРепубликеСрбије,каоисистемскуподршку
развоју међународне сарадње кроз оснаживање сарадње
са иностраним хомологним партнерима / институцијама /
организацијама.”10

СвакегодинезапројектекојићебитиорганизованиуКЦС
Министарствообавезноиздваја10.000.000динара.Насајту
Министарствамогућејевидетикојипрограмисуподржани
2015,2016.и2017.године.Уистраживањуседошлодопо
даткадапре2015.нисуорганизованиконкурси,негодаје
Министарствонадругачијиначинодређивалопрограм.Ме
ђутим,уједномдокументуукојемсенаводепрограмиподр
жаниодстранеМКИу2014.годинипишеунапоменикако
јенеколицинапрограмазаКИЦфинансирананаредовном
конкурсуМинистарства,штодоводидо забуне око тога и
питањаокаквомконкурсу2014.годинејереч.Угодишњем
извештајуКЦСзаистугодинупоздрављенајеиницијатива
МКИдасеотвориконкурсзаселекцијупрограма /проје
катауобластикултуреиуметности,тесенаводидасути
програми 2014. године „остваривани захваљујући доброј
сарадњисауметницимакојисууКултурномцентруСрбије
гостовалибесплатноилисамосталнимфинансирањемсво
јихнаступа,јерКЦСнерасполажесамосталнимбуџетому
тесврхе.”11ТокомнаведенихгодинаМинистарствојеподр
жалоразличитбројпрограма:2015–30;2016–35;2017–
31.Некеустановебилесуподржанеутокусветригодине:
Позориштелутака„Пинокио”(450.000,400.000и400.000),
Центар за нову уметност (220.000, 220.000 и 550.000). У
установекојесуподржанеутокудвегодинеспадају:Студио
за извођачку уметностНовиСад „FlyingGinger” (200.000
– 2016 и 430.000 – 2017), Удружење ликовних уметника
Србије(260.000–2015идвапројектаса680.000и350.000–
2017),УдружењедрамскихуметникаСрбије(250.000–2016
и 280.000 – 2017), „Дискурс” (110.000 – 2016и 320.000 –
2017),Фондсоцијалнеидемократскеиницијативе(400.000
–2016и120.000–2017).Удружењеликовнихуметникапри
мењенихуметностиидизајнераСрбије,например,подржа
нојеутокуистегодине(2017)алисадвапројекта(320.000
и230.000);истотакоиФакултетмузичкеуметности(2016

10Исто.
11Го ди шњи из ве штај Кул тур ног цен тра Ср би је у Па ри зу за пе ри од ја

ну арде цем бар 2014. го ди не(8. јануар2015), Париз:Културницентар
Србије,стр.10.
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–200.000и90.000)иМородоо/Системкомикс(2015–оба
пројектасапо200.000динара).Занимљивоједасеурезул
татимаконкурсаиз2015.помињеКултурницентаруПари
зу,тедајезањеговраднатехничкојподршципројектима
ињиховоодржавањеиздвојено500.000динара;истотакои
2016.године750.000,алитоганемаурезултатимаиз2017.
године.Највишеновцанаконкурсу2015.годинеиздвојено
је за изложбу „Хексагонални простор”Миће Поповића у
организацијиНационалнегалеријеизБеограда(1.000.000),
доксунајмањуновчануподршкудобилимузичкарадиони
цасаконцертом„Забунанасцени”корисника„Забуна”из
Београда и пројекат „Реконструкцијафотографске слике”
корисника „Интеркултиватор“, такође из Београда (са по
90.000динара).Током2016.годиненајвишеновцајеиздво
јенозапројекатWake Up!Фондације„Хартефактфонд“из
Београда(1.200.000),докјенајмањеновцабилоиздвојено
заСрпскиПЕНцентаризБеоградазапредстављањенаше
културеикњижевностиуКЦС(80.000).Године2017.најви
шеновцајеиздвојенозаизложбу„Боја:Луциднипоглед”/
Амбијентална вишемедијска изложба 8 уметникаУдруже
ња„Природаиуметност”изБеограда(780.000),анајмање
затрибину„Осамвековабелоганђела“Удружењаграђана
„ЛимАрт”изПријепоља(100.000).

Табела1.Пројектикојејеподржало
Министарствокултуреповрсти

Примећујеседасуприсутнипројектиудружењâизразли
читихделоваСрбије,мадајенајвећиудеобеоградскихуста
нова/удружења.Такоје,например,2015.годинеподржана
ЈУШколаанимираногфилмаизВрањасапројектом„ШАФ
уПаризу–анимацијазасве”(280.000);Колективзапромо
цију савременемузике „Студио 6” изНовогСада са про
јектом„СавременамузикасапросторабившеЈугославије”
(220.000);НароднимузејКраљевосаизложбом„Јелена–ве
ликакраљица”(100.000);иТврђаваГолубачкиград,д.о.о.за
развојтуризмасапројектом„Легенда,историја,садашњост
ибудућностТврђавеГолубачкиград.Презентацијапројекта
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’РевитализацијаТврђавеГолубачкиград’” (300.000).2016.
годинеподржанисуследећипројектиудружењâванБеогра
да:ГалеријаБелАртизНовогСадасаизложбом„У (или
О)транзицији” (570.000);позоришнапредстава„Станида
сепоздравимо”Студија„FlyingGinger”;Музичкаомладина
КрагујевацсаконцертомНемањеСтанковићаиХрвојаИво
вића (120.000); Удружење грађана кооператива „Артруст”
изСуботицеиNew Spark Jazz Or che stra–Ауторскаџезму
зикаженауСрбији(290.000);Удружење„Медиаиреформ
центар Ниш” и изложба и трибина о Холокаусту: Логор
НишиСпоменпаркБубањ–заборављенепорукеслободе
(350.000);Међуопштинскизаводзазаштитуспоменикакул
туреизСуботицесапројектом„СуботицаиНанси–сеце
сијанадваразличитаделаконтинента”(150.000);Заводза
заштиту споменика културе Крагујевац и мултимедијална
презентација „Францускосрпски корени индустријализа
цијеБалкана” (200.000); и, на крају,Споменпарк „Крагу
јевачкиоктобар”са18.Међународнимсалономантиратне
карикатуре„Крагујевац2015” (130.000).И,коначно,2017.
године су подржане следеће организације ван Београда:
трибинауорганизацијииздавачкекуће„Прометеј”изНо
вогСадауоквируобележавањагодишњицеПрвогсветског
ратаинањојјепредстављенакњига„Францускасведочан
ства”(190.000);такођеизистогградаподржанасујошдва
удружења–„Отвореникруг”самузичкомпредставом„Да
ире” (230.000)и „Другалинија” сафилмскимпрограмом
„Војвођанскаавангарданафилму”(260.000),каоипозори
шнапредстава„Усамоћинамученихпоља”Студијазаиз
вођачкууметност„FlyingGinger”;истегодинеподржанаје
иранијепомињанатрибинаудружењаграђанаизПријепо
ља;концертБраћеТеофиловић„Српскамузичкаризница”
(220.000) у организацијиЦентра за друштвеноекономски
развојизЈагодине(220.000).

Табела2.Пројектикојејеподржало
Министарствокултуреповрстиуметности
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Погледом на Табелу 1. види се које врсте активности је
МКИподржалонаконкурсимазадоступнегодине.Јасносе
уочавадасуизложбенајприсутније(26);затимследеостале
активности којемогу обухватитиили вишеврсне активно
стипопутконцератаитрибинаилитрибинаиизложби,ато
можебитиимултимедијалнипројекат(25ихјебилоукуп
но); потом долазе концерти (18); па позоришне представе
илиигра(12);пројекцијефилмова(7);дебате(5);икњижев
невечери (3).Погодинамасунајзаступљенијебилеизло
жбе(2015),различитипројекти(2016)иконцертииизложбе
подједнако (2017). Ако подржане пројекте разврстамо по
уметностимадобијасеследећаслика(Табела2).Заоветри
године највише је подржано пројеката из области музике
(25);надругомместујеликовнауметност(17);потомдола
зепројектикојисенемогуподвестиниподједнууметност
посебно–трибина„ФранцускосрпскосавезништвоуПр
вомсветскомрату”,средстваиздвојеназаКЦСзапотребе
техничкеподршкеисл.(16);затимсценскауметност(11);
филм (10);фотографија (8); архитектура (5); и најмање је
присутнакњижевност(4).Овдеје,наравно,речсамоокон
курсимазапрограмеКЦСјеракосепогледајугоренаведени
конкурсивидиседајезакњижевност,односнопревођење,
издвојено24.340евраи300.000динара.

Подациза2014.годинудокојихседошлоутокуистражи
вањапоказујудајеМинистарствокултуреиинформисања
издвојило6.750.000динара.12Овасуманнјепотпунајерје,
каоштојепоменутораније,нејаснодалијеовегодинебило
конкурса.Однаведеногновцаподржанајеизложба„Србија
уВеликомрату–LaSerbiedanslaGrandeGuerre1914–1918”
са1.500.000динара;изложба„Освежавањемеморије–ор
наментисредњевековнеСрбије”Музејапримењенихумет
ностиса2.300.000динара,којајекаснијебилапостављена
иуУнеску;изложбаНароднебиблиотекеСрбије оМило
шуЦрњанском„Лутамјошвитаксасребрнимлуком...”са
1.000.000динара;изложбаЕтнографскогмузејаСрбијепо
водомноминацијеславеуУнеску,тема„Гастрономија”са
450.000 динара; и изложба „МилункаСавић”Историјског
музејаСрбијесаоко1.500.000динара.Кадасесаберусве
суме издвојене од стране Министарства културе добијају
се следећи резултати: за 2013. годину, нажалост, немапо
датака; 2014. издвојено је 8.050.000 динара и 23.000 евра
за потребе превођења, узмогућност да је издвојено више
новца;2015.године10.115.000динараи840евра;2016.го
дине10.744.000динара;и2017.10.960.000динара.Овопо
казуједасуновчанаиздвајањастабилна,изгодинеугодину

12Стаменковић,Ј.(2014),нав.дело.
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пројектиуФранцускојдобијају сличнуподршку, средства
са годинамарастуиМинистарствоиздваја довољно сред
става.Треба,међутим,иматиувидуитодаонекимпројек
тиманеманикаквихподатака,пасеможепоставитипитање
далисууопштереализовани.

Табела3.ИздвајањаМинистарствакултуреиинформисања
2013–2017запројектепромоцијекултуреуФранцуској

УлогаМинистарства културе и информисања, када је реч
о промовисању српске културе уФранцуској у наведеном
периоду,јевеликаимајућиувидупланирањеактивностии
њиховофинансирање.Наосновуанализенаведенихконкур
са,можесезакључитидаМинистарствоводирачунаоиз
веснојгеографскојраспрострањености,каоида јенајвећа
пажњапосвећенамузичкојиликовнојуметности.
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Abstract

This article presents the way in which theMinistry of Culture and
Informationof theRepublicofSerbiahas shaped  thepolicyon the
promotionofSerbiancultureinFranceintheperiodfrom2013until
the end of 2017. Its role is followed through a review of activities
financedby theMinistry.Basedon thegiven review,we can seeby
whichprinciplestheMinistrywasled,andwhatwasmostfrequently
presentedinFrance.Thisworkispartofamasterthesisdefendedatthe
FacultyofPhilologyin2018,onthetopicofrepresentationofSerbian
cultureinFranceinthementionedperiod.Thisworkshowsresultsof

theresearchconductedforthatpurpose.
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O КО МИ СИ ЈА МА ЗА  
ЧУ ВА ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ 

ВЕР СКИХ ОБЈЕ КА ТА СРП СКЕ 
ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ  

ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА
Сажетак: Ар хи је ре ји Срп ске пра во слав не цр кве су, по сле ус по ста
вља ња Па три јар ши је (1920), пла ни ра ли об на вља ње и ре ста у ра
ци ју хра мо ва ши ром пр ве ју жно сло вен ске др жа ве, про гла ше не 1. 
де цем бра 1918. го ди не. За ре а ли за ци ју тих пла но ва фор ми ра не су 
и над ле жне ко ми си је. Овај текст пред ста вља хро но ло шку ре кон
струк ци ју на ста ја ња тих ко ми си ја, за сно ва ну са мо на до ступ ној 
ау тен тич ној, ве ро до стој ној и ори ги нал ној ар хив ској гра ђи, ко ја 
се чу ва у Ар хи ву Ју го сла ви је. Ка ко у ис тра жи ва њу ни је би ло мо
гу ће до ћи до ком плет не гра ђе, ја сно је да у ње му има и од ре ђе
них пра зни на, али оне, ипак, дра стич но не на ру ша ва ју раз у ме ва ње 
главнине тек ста у ре ђа њу до га ђа ја.

Кључне речи: Срп ска пра во слав на цр ква, Ми ни стар ство ве
ра, ар хи тек тон ски спо ме ни ци, ми ни стар, ко ми си ја, чу ва ње, 
рестаураци ја

Тешкојеутврдитикојеикада,послеПрвогсветскограта,
поменуопитањечувањаиодржавањасакралнихобјеката–
храмоваиманастира–Српскеправославнецркве.
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Министар вера, др Војислав Јанић, је 24. децембра 1923.
припремиопредлогзаМинистарскисаветКраљевинеСрба,
Хрвата иСловенаца о саставуКомисије за чување и одр
жавањеархитектонскихспоменикаитомприликомпредло
жио:председникпроф. дрМилојеВасић, и члановиПера
Поповић,начелникМинистарстваграђевина,проф.дрВла
димирПетковић,проф.дрВладимирЋоровићидрРадивоје
Јосић,доцентТеолошкогфакултета.

„КомисијаимаодмахдаотпочнерадуповереноммиМини
старствусаособљемкојејојбудемставионарасположење.
Онаћепретходно,засвојунутрашњирадизрадитиправил
ник,собзиромназахтевемодерненаукеиискустваочува
њуиодржавањуоваквихспоменикауосталимкултурним
државамаЕвропе.

ТајПравилникћепомомеодобрењуобјавитиповереноми
Министарство.

За претходне и редовне радове ове врсте предвиђена је у
парт.1356државногбуџетаза1922/23год.сумаод700.000
динара.Одовесумеуколиконијеутрошена,ставиомије
ГосподинМинистарграђевинаодлукомсвојомБр.28948/23
на расположење: 218.508 динара. Ова је сума према акту
МинистарстваграђевинаР.бр.7524/23.год.иизвештајНа
роднебанкеположенаудепозитНароднебанке,итрошиће
сепоодредбамазаконаодржавномрачуноводству.

У колико даље буде било потребаматеријалних, надокна
ђиваћесеизредовногбуџетаМинистарстваВера,заштоје
унесенаипотребнасума.

Наимедневница зарадкомисијеуБеограду,кадкомиси
јаради,одредитипретседнику120дин.дневно,техничком
шефу100дин.дневно,ачлановимапо80дин.дневно.

Зарадовенатерену,члановиимајуправонапринадлежно
сти,предвиђенезак.онакнадитрошковадрж.службеника
кадпутујуслужбено.

Овакомисијаимадаватисвојемишљењеипосвимапред
лозимадуховнихвласти,кадсеобраћајуМинистарствувера
уциљуоправакаирестаурацијецрквенихиманастирских
грађевина(цркава).”1

Министарски савет je, на својој седници одржаној 24. де
цембра 1923. године, прихватио Правилник Комисије за
чување и одржавање националних споменика (манастира,

1 РешењеМинистарскогСаветаКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,В.
Бр.15703од24.децембра1923.године–АрхивЈугославије(АЈ),Мини
старствоправдеКраљевинеЈугославије(63),стр.7.
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цркава,градоваитд.)укомесе,измеђуосталог,кажедаје
КомисијаобразованаприМинистарствувера сциљемчу
вањаиодржавањанационалнихспоменика(Чл.1.)итопр
венственонатериторијиСрбије,ЦрнеГореиВојводине,а
попотребииосталихспоменикауКраљевини,очемуод
луку доноси министар вера, по претходно прибављеном
мишљењуКомисије(Чл.2.).2

Министарски савет је на својој седници од 31. децембра
прихватиопредлогминистравераоКомисији.3

Синод је 16/29. марта 1927. доставиоМинистарству вера
своје примедбе на предложени Закон о заштити историј
скихверскихспоменика„којијеМинистарствоВераусвоје
времеспремалозафинансијскиЗакон.”4

Министарствовераје9.априлаодговорилоСинодуистичу
ћидаононеманикакавпредлогзаконаозаштитиверских
споменикадодавши:„ПостојиодлукаМинистарскогСавета
ВБр.15703од24XII923 г., којом јеобразованаКомисија
за чување и проучавање архитектонских споменика и она
радииданас,подпредседништвомДрМилојаВасићапроф.
Универзитета.”5

СветиархијерејскиСинодСрпскеправославнецрквејесма
траодаиЦркватребадабудеукљученауобновуманастира
изидањехрамова.Тешкојеутврдитикадајетозваничнока
зано.ТајзахтеводразиосенаодносСинодаипредставника
Министарствавера.

Министарствовера јеформирало својукомисијуио томе
14.априла1927.обавестилоСинод.Синодје2/15.јунатра
жиодаукомисијууђеипредставникСрпскеправославне
цркве.6

МинистарствоверајеприхватилоСинодовзахтевиуврсти
лосвештеникадрРадивојаЈосића,професораБогословског

2 Исто.Постоји и рукомписаниПравилник који су 24.фебруара 1920.
(вероватносерадиогрешци,патребадастоји1923)потписалиМилоје
М.Васић,председникиВладиславР.Петковић,ВладимирЋоровићи
РадивојеЈосић,чланови.

3 РешењеМинистарскогСаветаКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,од
31.децембра1923.године–АЈ,63,7.

4 Писмо Синода Српске православне цркве, Син. Бр. 558/зап. 470 од
16/29.марта1927,Министарствувера–АЈ,63,7.

5 ПисмоМинистарствавера,ВБр.4395од9.априла1927,Синоду–АЈ,
63,7.

6 ПисмоСинода,Син.бр.957/зап.663од2/15.јуна1927,министрувера–
АЈ,63,7.
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факултета,зачланаАрхитектонскекомисије.отоме је28.
јунаобавестилоСинод.7

Синод је,21. јуна /4. јула1927.обавестиоминистравера
дајеприхватиотајизборинагласиодајеонњеговделегат
„ида као такав обавезанподносити свој извештајСветом
Синодуорадутекомисије”.8

МинистарствоверајеоименовањусвештеникаЈосићаоба
вестило председника Комисије и Деканат Богословског
факултета.9

Синодје1.септембра1928.обавестиоМинистарствовера
дапрофесораРадивојаЈосићанесматрасвојимделегатом
уКомисији.„Разлог је,штокаоделегатСветогАрхијереј
скогСиноданиједосадаподнеониједанизвештајСветом
АрхијерејскомСинодуорадуКомисијезачувањеиодржа
вањеархитектонскихспоменикаиакојенатобиообавезан,
погласуСинодовеодлукеСин.бр.1442/зап.894/1927.год.,
којамујеусвојевремесаопштена.”10

УнаставкуписмаСинодјетражио:

„ЧастНамјеумолитиВасГосподинеМинистре,даизволите
известитиСветиАрхијерејскиСинод:како јеуопштедо
шлодообразовањаКомисијезачувањеиодржавањеАрхи
тектонскихСпоменика,беззнањаисуделовањаСветогАр
хијерејскогСинода,каонајвишеизвршневластиуправнеи
надзорне(чл.5Уредбе)уСрпскојПравославнојЦркви,иако
сутицрквеноманастирскиспоменициупрвомредусвојина
СрпскеПравославнеЦркве.

ЧастНам је умолитиВас господинеМинистре и за изве
штај:какавједелокругпоменутеКомисијеиималитаКо
мисија својПравилник.По актуМинистарстваВераВБр.
4395/14.IV.1927,тајПравилниктребаоједосадабитипро
писан,апренегоштобудепотписан,требаојебитипослан
СветомАрхијерејскомСинодунаувиђаје.

Част јеСветомАрхијерејскомСиноду умолити и за изве
штај:укаквомодносустојипоменутаКомисијапремаВама
ГосподинеМинистре,далијеонаВашекспертилиорган;у

7 ПисмоМинистарствавера,В.Бр.7881од28.јуна1927,Синоду–АЈ,63,
7.

8 ПисмоСинода,Син.бр.1442/зап.894од21.јуна/4.јула1927,министру
вера–АЈ,63,7.

9 ПисмоМинистарства вера,В.Бр. 8646од13. јула1927,председнику
АрхитектонскекомисијеиСиноду–АЈ,63,7.

10ПисмоСинода,Син.бр.1505/зап.721од1/14.септембра1928,министру
вера–АЈ,63,7.
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каквомодносустојитаКомисијапремаСрпскојПравослав
нојЦркви,јерсупоменутиспоменициупрвомредусвојина
СрпскеПравославнеЦркве.

Свеовопотребноједасеправилнорегулишеидасетач
нозна,дабисеизбеглинеспоразумиосубјективномправу
(овлашћењу)инежељенисукоби.

ЧастНамјеумолитиВасГосподинеМинистре,даовајпред
метизволитесматратихитним.”11

СудећипоновомписмуСинодаминиструвера,од7/20.ок
тобра 1928, може се рећи да министар није одговорио на
писмо.НасамомпочеткуСинодјепоменуосвојеписмоод
1/14.септембра.Потомјенагласио:

„ГосподинеМинистре, установаАрхитектонскаКомисија,
доброиправилноорганизована,безсвакесумње,билаби
врлоумеснаикориснаствар.Какодржавниинационални,
такоистоицрквениинтереситраже,дасеобратипунапа
жњанастарецрквенеархитектонскеспоменике;дасепутем
умеснерестаурацијеодржавају,каодикаипоноснашестаре
религиозности;културеиуметности,анемање,дасеувези
сатиминаслањајућисенато,иунапредакрадистварања
српскогцрквеногархитектонскогстила.Миимадемо,хвала
Богу,врломногодивнихспоменика–старина,којипредста
вљајувеликоделоуметностинесамозанашуЦркву,негои
заНародиДржаву.СамаЦркванемапотребнихсредставаза
чувањеиодржавањетихдивнихспоменика,пајееминент
надужностДржаве,да јуутомправцупомогне. Јасно је,
премареченом,дајеиЦрквииДржавипотребнаустанова
АрхитектонскеКомисије,алиправилноидоброорганизова
не.ДабирадтеКомисијемогаобитиуспешаникористан,
безусловнојепотребнатеснаспоразумнасарадњаЦрквеи
Државе.Споразумнобисеимаоутврдитисаставикруграда
теКомисије;односњенпремаЦрквиидржави;осигуратиу
довољној количини потребнаматеријална средства зање
зинуспешанрад,предвидетиирегулисатиидругенужне
појединости.Утомсмеруваљалобиспоразумноизрадити
добарПравилник,укомебитачноијаснобилиобележени
праваидужноститеКомисије.Такобисеизбеглинежеље
нисукобиинебиседогађалинемилииштетнислучајеви
слични онима: уманастируЖича, са катедраломуЧачку,
у некојим црквама и манастирима Скопљанске Епархије,
МанастирСопоћани,манастирГрачаницаидруги.

Комисијибисеупрвомредуималаставитиузадатакдатач
ноодреди,којиодстарихспоменикаимајуархитектонску

11Исто.
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вредностикојиодњихуопштезаслужују,дасеставепод
нарочитубригуистарањеКомисије,акојине.Онитакови
споменициималибисеинвентарисатииописати,исвето
држатитачноисавесноуевиденцији.Споменицибисе,да
ље,моглиразврстатипогрупама,одвећеилимањевредно
стииважности,којетребаодмах,акојекаснијеоправљати,
премањиховоморонулом стању.Даље, потребно је, да се
повучетачнаграницаизмеђуграђевина,чијебиодржавање
спадало у заједничку надлежностЦркве иАрхитектонске
Комисије,иизмеђуспоменика,којисемогуоправљатииу
општеодржаватибезсарадњесатомКомисијом,ит.д.

ЧастНамјеумолитиВас,ГосподинеМинистре,дасвемуов
деизложеномеизволитепоклонитиВашуозбиљнупажњуи
добрувољууинтересудрагоценихспомениканаших,дике
ипоносаЦрквеиДржаве,аирадиизбегавањанежељених
сукобаонадлежности,укојимасетрошисамоенергија,та
кодрагоценаинеопходнопотребна,дасеутрошиумноге
послове, корисне и поЦркву и поДржаву, који чекају на
својеизвођењеидовршење.”12

Синодјеи25.октобрајошједномписаоминиструвера.По
водсубилаписмаМинистарствавераупућенаДуховномсу
дуепархијеСкопљанскеимитрополитускопљанскомВар
навиостањунеколикоманастира.Послеразматрањаових
писама,Саборједонеоследећезакључке:

„1.Св.Арх.СаборенергичнопротествујепрекоСветогАрх.
Синодакодг.МинистраВера,штојебезпретходногспора
зумасаСв.Арх.Синодомупогледунадлежностииобима
рада ове Комисије овој датошироко право мешања у по
словеЦркветамо,гдејепозитивноправо,канонииопште
уређењеЦркветооставилои загарантовалокомпетенцији
црквенихвластиСв.Арх.Сабортражи,дасерадовеКоми
сиједоведеу склад са законскимпрописимаиправилима
Цркве;дасењенасамовољасузбије,ацрквенимвластима
оставислободарадауграницамапостојећегзакона.

2.Дасезапочетиобјектирестаурирањастарихцркаваима
настира,којеједржавнавластпрекоовеКомисијеузелана
себе,унајкраћемвременудовршеитакоспасуодквараи
коначногпропадања.

Дасесвиовиважниобјектинашихцрквенонароднихста
рина којима грози скоро уништење, ако се оставе досада
шњемнехатуи елементарнимнепогодама, одмах сходним
начиномзештитеодквараипропасти,алидасеторадии

12ПисмоСинода,Син.бр.1909/зап.1111од7/20.октобра1928,министру
вера–АЈ,63,7.
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урадиудоговоруу складусанадлежнимпредставницима
Цркве.

3.Радиочувањасвихважнихцрквеноманастирскихстари
насвихврстаирадизагарантовањасвихцрквенихправана
истеСв.Арх.СаборстављаСв.Арх.Синодуудужност,да
хитнонаставизапочетираднадоношењузаконаозаштити
црквеноманастирскихстарина.

4.ДаАрхитектонскакомисијабудеприСв.Арх.Синоду.”13

Министарверајеодговориотек28.јануара1929.Насамом
почеткујеистакаодасуспоменицитековинасрпскекултуре
алиицелогчовечанствапасестогаморајубрижљивочува
ти.Потомјенавеодајебилослучајеватаквогруковањакоје
јеималолошепоследицештогајенавелодапоновоузмеу
разматрањеирешавањеспорнихствари.

„Овочинимизразлога,аглавнису,штонежелимдапоне
семодговорностпредисторијом,предјавношћуипредкул
турнимсветом,акобисесванашадрагоценост,крозвекове
очуванаоднепријатеља,икојузубвременанијемогаопот
пунодауништи,будеупропашћенанемарниминестручним
руковањем.Семтога,факат,данајвишинашикруговиинај
више личности инсистирају на томе, да буде очувано све
оноштоједонасдошло,руководиме,такође,дапоклоним
овомепредметуособитупажњу.

Поред тога, факат, да представници других хришћанских
Цркаваипредставницидругихземаља,сматрајућиовеспо
меникекаокултурнутековинуцелогасвета,којутребаочу
ватипосвакуцену,нудематеријалнупомоћзаодржавање
ирестаурирањењиховоподизвеснимусловимакојемине
можемоусвојитиуинтересуугледаЦрквеиДржаве,ставља
микатегоричкиудужност,даовопитањерасправимушто
краћемроку.

Са тога разлога намеран сам предложити на Надле
жномМесту законскипројекат, којимћеовопитањебити
регулисано.

ПренегоштоучинимпредлогнаНајвишемМесту,меније
частуприлогупод./.доставитиуовереномпреписупројект
овогзаконасмолбом,дамиСветиАрхијерејскиСинодиз
волидоставитисвојемишљењеиевентуалнепримедбена
предложенипројект.”14

13ПисмоСинода,Син.бр.2106/зап.1151од25.октобра/7.новембра1928,
министрувера–АЈ,63,7.

14ПисмоМинистарствавера,В.Бр.1078од23.јануара1929,Синоду–АЈ,
63,7.
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Министар јеодговориои29. јануара1929.нагласившида
јевољандаусвојиСинодовепредлогеидодаодајењегов
претходникспремиопомињаниПравилник.ПонудиојеСи
нодудасаставипредлогправилникаидоставимуганараз
матрањеи,евентуално,усвајање.Накрајујемолиопредлог
новогчланакомисијеуместопрофесораЈосића.15

Предлог закона о заштити споменика који је помињао
министарјегласио:

„Ми

АлександарI

ПомилостиБожјојивољинародној

КраљСрба,ХрватаиСловенаца

прописујемоипроглашујемо

Закон

озаштитиисторискоархитектонскихспоменика

Члан1.

Свиисторискоархитектонскиспоменициизпрошлостиод
културноисторијске важности, били они у целости или у
развалинама,сапотребномпросторномоколиномипристу
пом,каоисасвимаонимисторискимпредметимасвијувр
ста,којисеприманастирима,црквамаилииначеналазе,или
себудунашли,јесунеотуђивоопштенароднодоброиради
очувањањиховаподлежезаштитиинадзорудржавномпре
копредставникаЦрквеиполитичкихвластиаподврховним
надзоромМинистраВера.

Члан2.

Којисуодовихспоменикаодкултурноисторискеважности
утврђиваћеМинистарВерауспоразумусаКомисијомзаис
торискоархитектонскеспоменикеприМинистарствувераи
саКонсерваторскимуредима.

Члан3.

За спровођење предњих законских наређења, Министар
Вера ћепрописатиУредбу, аКомисија за историскоархи
тектонскеспоменикеприМинистарствувераимадужност
дасестараосвестраномизвођењуциљеванапредизложе
них,радичегаћесеуноситиубуџетМинистарстваверапо
требнасума.

15Писмоминистравера,од24.јануара1929,Синоду–АЈ,63,7.
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Члан4.

Овај Закон вреди чим се обнародује у Службеним Нови
нама.”

Тешкојеутврдитикојисубилиразлозизаоставкевећине
члановаАрхитектонскекомисије.Министарправдеје3.ју
на1930.разрешиоипреосталечлановеВладимираПетко
вићаиВладимираЋоровића.Уактуразрешењаписалојеи
следеће:„Комисијазачувањеиодржавањеархитектонских
споменикаСрпскеПравославнеЦрквеконституисаћесеи
постојатинадаљеприПатријаршијиСрпскеПравославне
ЦрквеиусмислурешењаМинистарскогСаветаБр.15703од
24XII1923год.отправљатипословеподруководствомЊе
говеСветостиПатријархаимојимнадзоромрадичегаумо
литиЊеговуСветост,дамипредложилицанапостављење.

Трошкови рада Комисије покриваће се и даље из буџет
скихкредитаповереногмиресораисредставакојаСрпска
ПравославнаЦрквасамапружизатусврху.”16

Решењејетек3.септембраупућенопатријарху.17

Умеђувремену,Синодјеодговориоминиструправденање
гово писмо од 13. јуна 1930. обавестивши га да јеСинод
закључиода „Стручна комисија за чувањеи рестаурацију
цркаваиманастиратребадапостојиприПатријаршији.Ка
дасеначелнобудеусвојилогледиштеСветогАрхијерејског
СинодадапоменутакомисијабудеприПатријаршији,тада
сеимаприступитиизборуличностикојетребадауђууКо
мисију,каоиизрадиправилниказарадкомисије.”18

ПатријархВарнаваје17.августа1930.тражиоодминистра
правдедаЂурђаБошковића,кустосаНародногмузеја,ставе
нарасполагањекакобимогаодарадинарестаурацијимана
стира.Министарправдејеуважиомолбуиотомеобавестио
иминистра просвете БожуМаксимовића.У том писму је
тражиодаБошковићаослободидругихобавеза.19

Патријаршија је17. септембра1930.обавестиламинистра
правде Милана Сршкића о извештају Ђурђа Бошковића,
стручњакакоји јеобишаоманастирПећкепатријаршијеи
затражио помоћ ради наставка обиласка манастираПећке

16Решењеминистраправде,Бр.57178од13.јуна1930.године–АЈ,63,7.
17ПисмоМинистарстваправде,Бр.64534од23.августа1930,Синоду–

АЈ,63,7.
18Писмо Синода, Син. бр. 1772/зап. 847 од 7/20. јуна 1930, министру

правде–АЈ,63,7.
19Писмо министра правде, бр. 80060 од 20. августа 1930, министру

просвете–АЈ,63,7.
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патријаршије,СтароиМладоНагоричане,НерезииКале
нићиприпремеизвештајаостањуипотребнимрадовима
заштите.20

По свему судећи, Синод је помогао да неки чланови Ко
мисиједајуоставке.Имајућиовоувиду,министарправде
је23. августа1930.донеорешењекојим јеразрешиопре
остале чланове дрВладимираПетковића и дрВладимира
ЋоровићачланствауКомисији.

Уистомрешењујезакључио:

„Комисија за чување и одржавање архитектонских споме
никаСрпскеПравославнеЦрквеконституисаћесеипосто
јатинадаљеприПатријаршијиСрпскеПравославнеЦркве
иусмислурешењаМинистарсткогсаветаБр.15703од24
XII1923год.отправљатипословеподруководствомЊегове
СветостиПатријархаимојимнадзоромрадичегаумолити
ЊеговуСветост,дамипредложилицазапостављење.

ТрошковизарадКомисијепокриваћесеинадаљеизбуџет
скихкредитаповереногмиресораисреставакојаСрпска
ПравославнаЦрквасамапружизатусврху.”21

РешењеједостављеноиСиноду.

Синод је3. септембра / 21. августа1930. одговориодаће
именоватиједногархијерејазапредседникаКомисијеида
ће у њу бити изабрани архитекта Бранко Таназевић про
фесорАрхитектонскогфакултета,ДрагутинМаслаћсавет
никМинистарстваграђевина,АлександарДерокодоценти
ЂурђеБошковић,кустосНародногмузеја.22

МинистарствоправдејеприхватилопредлогСинодаиото
медонелаодговарајућерешењеопостављењу.23Потомсу5.
септембраобавестилиГлавнуконтролу.Главнаконтролаје
примиланазнањеписмоиодговорила27.септембра1930.
саподацимаопринадлежностимакојеприпадајуновоиза
браним члановима: Бранку Танасковићу, Драгутину Ма
слаћу,МомируКоруновићу,ЂурђуБошковићуиЖивадину
Радосављевићу.24

20Писмо Патријаршије, А.Е.П. бр. 2018 од 17. августа 1930, министру
правде–АЈ,63,7.

21Решењеминистраправде,Бр.64534од23.августа1930.године–АЈ,63,
7.

22Писмо Синода, Син. Бр. 2497/зап. 1036 од 21. августа / 3.септембра
1930,министруправде–АЈ,63,7.

23РешењеМинистарстваправде,Бр.84585од4.септембра1930.године–
АЈ,63,7.

24ПисмоГлавнеконтроле,Бр.84406од27.септембра1930,Министарству
правде–АЈ,63,7.
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МинистарствоправдејеинсистиралодаСинододредипред
седникаКомисије.Синодјеодговорио24/11.септембрада
јеодредиомитрополитаЈосифазапредседникаКомисије.25

Министарствоправдеје,23.августа1930.године,тражило
одМинистарствапросветесагласностдакустосБошковић
можедабудечланКомисије.Позитиванодговорјеупућен
15.септембра:„УвезитражењагосподинаМинистраправ
де бр. 80060/XII од 23 августа ове године,Министарству
просветечаст јеизвеститида јеМинистарпросветеодлу
комФ. бр. 32494 од 15. овогмесеца одобрио да се г. Бо
шковићЂурђе,кустосМузејасрпскеземљеуБеограду,сада
нарадууИсторијскоуметничкоммузејууБеограду,додели
нарадСинодуСрпскеправославнецркве завремеодтри
месеца”.26

По пријему овог писма, министар просвете је обавестио
СинодипатријархаВарнаву.27

Синодје24/11.септембра1930.тражиоодВерскогодсека
Министарстваправдедамууступисвематеријалевезанеза
раднекадашњеКомисијеанарочитоонекојесеодносена
„грађењеирестаурирањецркаваиманастира,каоиподиза
њецрквенихдомоваитомеслично”.28

Синодје31/18.јануара1931.обавестиоМинистарствоправ
деда јепредложиозачланаКомисиједрВладимираПет
ковића, професораУниверзитета и управникаИсторијско
уметничкогмузејауБеограду.Унаставкујеобавестиодаје
иМинистарствопросветеименовалоистуличностзасвога
представника.29

Министарствоправдеје10.фебруара1931.усвојилопред
лог Синода и о томе га обавестило као и Министарство
просвете.30

БожидарМаксимовић,министарправдеобавестиоје30.ја
нуара1933.МиланаСршкића, председникаМинистарског

25ПисмоСинода,Син.Бр.2745/зап.1229од24/11.септембра1930,мини
струправде–АЈ,63,7.

26ПисмоМинистарствапросвете,П.Бр.32494од15.септембра1930,Ми
нистарствуправде–АЈ,63,7.

27ПисмоМинистарстваправде,Бр.89107од18.октобра1930,патријарху
Варнави–АЈ,63,7.

28ПисмоСинода,Син.бр.2475/зап.1229од24/11.септембра1930,Вер
скомодсекуМинистарстваправде–АЈ,63,7.

29ПисмоСинода,Син.Бр.146/зап.93од31/18. јануара1931,министру
правде–АЈ,63,7.

30ПисмоМинистарстваправде,бр.15162од10.фебруара1931,Синодуи
Министарствупросвете–АЈ,63,7.
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савета о историјату Комисије, пословима које је обавила,
променама у односу према Министарству вера, односно
правдеиПатријаршији,саставуитакодаље.Потомјепи
сао:„КакојесадМинистарствовојскеиморнарицепокре
нулопитањезаодржавањесмедеревскогградаиМинистар
ствопросветеупутилопредметзапом.Комисијуикакоова
комисија при Патријаршији искључиво ради на обнови и
одржавањуцркаваиманастираСрпскеПравославнеЦркве
сакредитомдодељенимСрпскојПравославнојЦрквимени
јечастдоставитиВам,ГосподинеПредседниче,предмето
рестаурацијисмедеревскогграда,којијетакођерједанисто
ријскиспоменикзанашнарод,смолбомзаодлукукомеће
сетелудоделитиовајпосаоурадиизкојихћесекредита
плаћати.”31

Синод је 1. септембра/29. августа 1933. обавестиоМини
старствоправдедасекретарКомисијеЖивадинРадосавље
вићнестанујеуместугдесеодржавајуседницепаћеду
жностделовођеобављатиДрагољубМилојковић,чиновник
Синода.32

ИЗВОРИ:
АрхивЈугославије,МинистарствоправдеКраљевинеЈугославије.

31ПисмоМинистарстваправде,бр.124871/32од30. јануара1933,пред
седникуМинистарскогсавета–АЈ,63,7.

32Писмо Синода, Син. Бр. 9431/зап. 1992 од 1. септем,бра/18. августа
1933,Министарствуправде–АЈ,63,7.
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ABOUTCOMMISSIONSFORPRESERVATIONAND
MAINTENANCEOFRELIGIOUSFACILITIESOFTHE

SERBIANORTODOXCHURCHBETWEEN
THETWOWORLDWARS

Abstract

AfterestablishmentofthePatriarchate,thearchpriestsoftheSerbian
OrthodoxChurchplannedrenovationandrestaurationof the temples
throughoutthefirstSouthSlaviccountryproclaimedon1stDecember
1918.Fortherealizationoftheseplans,competentcommissionswere
formed.Thispaperprovidesachronologicalreconstructionofevents
that occurred during formation of these commissions as well as the
problems in the relationships of theMinistry of religion and justice
and of theHolyArchpriest Synod of the SerbianOrthodoxChurch,
regardingcompositionandjurisdictionoverthesecommissionswhich
was first granted to the said Ministry and then transferred to the

PatriarchateoftheSerbianOrthodoxChurch.

Keywords: Serbian Orthodox Church, Ministry of religion, architec
tural monuments, minister, commission, restauration, renovation
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ДИ ГИ ТАЛ НЕ  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ И ПУ БЛИ КА

ОД ПО СМА ТРА ЧА  
ПРЕ МА УЧЕ СНИ КУ

Сажетак: Има ју ћи у ви ду да су раз ли чи ти ви до ви са рад ње и ак
тив на уло га по је дин ца у ства ра њу и ди стри бу ци ји са др жа ја су
штин ски ва жни за по ље са вре ме не кул ту ре у 21. ве ку, у ра ду „Ди
ги тал не ко му ни ка ци је и пу бли ка: од по сма тра ча пре ма уче сни ку?” 
у на шем фо ку су је пу бли ка и про ме не у од но су пу бли ке пре ма про
це си ма кон зу ми ра ња и ства ра ња са др жа ја, пре све га оне про ме
не ко је су на ста ју под ути ца јем ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја. У увод ном де лу да те су основ не на по ме не о пој му пу
бли ке, а по том раз ма тра не про ме не у по тре ба ма, сва ко днев ним 
на ви ка ма и ак тив но сти ма пу бли ке (и/или ко ри сни ка) у кон тек сту 
ин фор ма ци о ног дру штва. Има ју ћи у ви ду тра ди ци о нал но раз у ме
ва ње и ту ма че ње уло ге пу бли ке и ко ри сни ка, ко је је пре све га упу
ћи ва ло на њи хо ву не што па сив ни ју уло гу – уло гу кон зу ме на та и 
при ма ла ца у сва ко днев ном про це су ства ра ња ин фор ма ци ја, у ра ду 
се на сто ја ло да се до при не се бо љем раз у ме ва њу ак тив не и ства
ра лач ке  уло ге и по тен ци ја ла са вре ме не пу бли ке.

Кључнеречи: ди ги тал не ко му ни ка ци је, пу бли ка, ин фор ма ци о но
ко му ни ка ци о не тех но ло ги је,  ме ди ји,  веб 2.0, па ра диг ма пар ти ци
па тив но сти, дру штве ни ме ди ји

ТАМАРАВУЧЕНОВИЋ
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Ди ги тал не ко му ни ка ци је и пу бли ка:  
од по сма тра ча пре ма уче сни ку?1

„Заједница корисника Интернета биће водећа струја сва
кодневногживота.Његовадемографијаћесвевишеличи
ти на демографију самог света… он ствара потпуно нову
глобалнусоцијалнуфабрику”.2

НиколасНегропонте(NicholasNegroponte)јепрескороче
твртвекаантиципираовремеукомећезаједницакорисни
каинтернетапостативодећаструјасвакодневногживотаи
укомећењенеактивностиувеликојмериобликоватираз
личитевидоведигиталнекомуникације.Односно,времеу
комесуинтерактивност,великабрзина,презасићеностин
формацијама,новозначењепојмова„временскоигеограф
скоограничење”,глобалноумрежавање,применаинформа
ционокомуникационихтехнологијаитд.,некеодкључних
карактеристикасвакодневнекомуникације:

„Корисници су се променили од читалаца ка писцима, од
пасивних читалаца ка активним клијентима, од примала
цаинформацијакањиховимствараоцимаиодтехнолошки
недовољно писмених ка технолошки прилично вештим
корисницима.”3

Међузависност и однос дигиталних технологија, које на
стајукаоодговоринаодређенедруштвенепотребе,идру
штванакојеутичуовакокреиранетехнологије,уфокусусу
истраживача у различитимнаучнимобластима, посебно у
последњојдеценији.Постојебројнеивеомаразличитеде
финицијеиодредницедруштвакојимаседефинишеиопи
сује скуп промена насталих у свим друштвеним сферама
под утицајем интеграције информационокомуникационих
технологија и свакодневног, како јавног тако и приватног
живота.

Ин фор ма ци о но дру штво

„То је почетак новога постојања и доиста почетак новог
доба,информатичкогдобакојеозначавааутономијакулту
ренасупротматеријалнимосноваманашегпостојања.Али
тонијенужновеселитренутак.Јер,коначносамиунашем

1 Рад је настао као део истраживања за потребе израде докторске ди
сертације „Библиотека каоносилацпартиципативнихпракси у култу
ри у контексту информационог друштва”, одбрањене 06. 09. 2016. на
ФилолошкомфакултетуУниверзитетауБеограду

2 Negroponte,N.(1998)Bi ti di gi ta lan,Beograd:Clio,str.173.
3 NguyenL.C.etal(2012)Towardsanunderstandingoftheparticipatory

library,Li brary Hi Tech Vol.30,No.2,p.339.
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људскомсвијетуморамогледатисебеуогледалуповијесне
стварности.Иможданамсенећесвидјетионоштобудемо
видјели.Настављасе.”4

Информационо друштво5 се у највећем броју дефиниција
одређујекаодруштвозаснованоназнањуиинформацијама,
на потреби за критичком обрадом изузетно великог броја
информација,каодруштвокојесеувеликојмериослања,у
готовосвимсегментима,наинформационокомуникационе
технологијеиинформацијеитд.Наједнојстраниразматра
њасуониистраживачикојитврдедамизаистанастањујемо
новитипдруштваилиулазимоуњега,доксунадругојстра
нионикојикритикујуоватумачењаиодбацујуидејудапо
јаминформационогдруштваимабилокаквуобјашњавајућу
вредност.Одређенибројтеоретичара,којиуизвесномсми
слузаговарајуинформационодруштво,видеовајдруштве
никонцептикаопобољшањеиндустријскогдруштвакоје,
према њиховим налазима, замењује информационо дру
штво.У раду користимо појам „информационо друштво”,
сматрајућидајеоваодредницанајадекватнијајеримаши
рокупрепознатљивостираспрострањеностусвакодневној
ирегулаторнојупотреби6убројнимзваничнимдокументи
маусвојенимодстранеинституцијакаоштосуУједињене
нацијеиЕвропскакомисија.

ЈонејиМасуда(YonejiMasuda),указујућинаразликеизме
ђуиндустријскогиинформационогдруштва7наводикључ
некарактеристикеинформационогдруштва:развојнојезгро
овог типа друштва чиниће компјутерске технологије, ин
формацијскареволуцијаширићемоћпроизводњеинформа
цијаизнања,интелектуалнаиндустријабићеводећаграна
индустрије,повећаћесеобимпроизводњеинформацијаод
странекорисника,информационодруштвоћебитидруштво
савишецентара,анедруштвоцентрализованехијерархије
итд. За тему која је уфокусу рада одпосебног значаја су
Масудинетврдњедаћенајважнијидруштвенисубјектбити
управооноштоауторозначавакао–заједницуволонтера,

4 Castells,M. (2000)Us pon umre že nog druš tva,Zagreb:Goldenmarketing,
str.501.

5 Усвакодневнојкомуникацијисусрећемосесабројнимдругимтермини
макојимасереферишенасавременодруштво:дигиталнодоба,умреже
нодруштво,широкопојасноилипостиндустријскодруштво,добаразво
јановихмедија,информационодобаитд.

6 Petrović,D.(2008)U me đu mrež juIn ter net i no vi obra sci druš tve no sti,Beo
grad,InstitutzasociološkaistraživanjaiSaobraćajnifakultetUniverzitetau
Beogradu,str.40.

7 Masuda,Y. Image of the future information society, in: The In for ma tion 
Society Re a der,ed.Webster,F.(2004),Canada,USA,p.15.
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предвиђањедаћесеповећатиобимпроизводњеинформа
цијаодстранекорисника,каоиувиђањедаинформацијска
револуцијадоприносисвевећемгенерисањуинформација
изнања.

Пу бли ка и ко ри сни ци

Идејаопублицикојаимаактивнијуулогунијенова,алису
применадигиталнихтехнологијаикоришћењеглобалнера
чунарскемреже,знатноутицалинаактивнијуулогупублике
инаначиненакојеразумемоивидимосавременупублику.
Данас су корисницима доступни најразличитији садржаји
наинтернетуиомогућенаимјеконтинуиранакомуникација
увеб2.0окружењусапотенцијалнонеограниченимбројем
корисника(институција,појединаца,групаитд.)уреалном
временуибезобзираколикосугеографскиипросторноуда
љениједниоддругих.Такође,корисникимамогућностда
генеришеидистрибуирасадржаје,илидабудесараднику
овим процесима на прилично једноставан и приступачан
начин.Уовомделурададатесуосновненапоменеопојму
публике8 и значењуу коме се у раду користепојмовипу
блике и корисника, ради прецизнијег и бољег разумевања
појмовауконтекстусавременихпраксиионлајнактивности
изузетновеликогбројакорисника.

Појам„публика”сечестокористиусвакодневнојкомуника
цијииуједнопредстављакомплексаниапстрактанконцепт,
којинеупућујенахомогенугрупукојаможеједноставнода
сеидентификује,наводиФатимахАван(FatimahAwan)иис
тичедасеуоквирусвакодневногдискурсаречпубликауо
бичајенокористииакојеовајтерминприличноапстрактан
иустановљавањењеговеконачнедефиницијестварабројне
концептуалнепотешкоћеусоциолошкимистраживањима9.
Ако публику посматрамо као примаоца поруке, што она
свакакоијесте,ондауобзиртребадаузмемоикомплексан
процесукомепрималацконструишезначењезасебе.

8 Појам публике користимо у значењу:мања или већа групаљуди која
одређенесадржајеконзумира(путемразличитихмедијаихгледа,чита,
слуша),учитавауњихсвојазначења,можедаучествујеидасвојдопри
нос(уразличитојформи,обимуиквалитету);појамкорисник(user)ко
ристимоузначењукојеимауобластирачунарства,односноуинформа
ционокомуникациономконтекстуиодносисенакориснике(безобзира
нанивознања)компјутера,инернетаиИКТкоји,уВеб2.0окружењу,
којеомогућаваинтерактивнудвосмернукомуникацију,одрелативнопа
сивногпримаоцасадржајаможедапостанеактиванучесникуњеговом
креирању.

9 Awan,F.(2008)UnderstandingAudiences,Chapter3,PartoffullPhDThe
sis, http://www.artlab.org.uk/fatimahawan04.pdf (pristupljeno 09. 03.
2013),рp.4647.
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ЗначајнојеуовомконтекстунапоменутидаЏонФиск(John
Fiske),уАвановомтумачењу,одлучноодбијаидејеопотце
њивањукапацитетапубликеисматрадајеисамотумаче
њеодређеногсадржаја,односнотекста–активанчин,тесе
снажнозалажезапојам„активнапублика”.Авануказуједа
Фискнеприхватавиђењепубликекао„масе”,већ јевиди
каопојамукомејеуваженосоцијалнопозиционирањепоје
динца,непоричућиприсутностсилеидеологијеудруштву.
Фискверуједасутекстовиполисемичнипосвојојприро
ди,отворенизабројнеинтерпретације,тепубликувидикао
„семиотичкугерилу”,тврдећидасуконзументиангажовани
у„семиотичкомгерилскомрату”укомеусвајајуи„цепају”
постојећетекстовеиучитавајусопственазначења.Овајау
торчаквидитексткаосвојеврсно„подручјеборбе”између
значењакојајетекстунамениопродуцент(аутор)изначења
којему приписује конзумент (читалац).Овомформулаци
јомонзаправотврдидаконзументистварајусопственупоп
културу,односнодапостајупродуценти.

Са радовимаЏонаФиска, како наводи Јелена Клеут, кул
туролошкокритичкиприступ јекренуопутемпризнавања
сваког„тумачења”каочинаактивирањапубликекојасадр
жајемасовнихмедијавидисамокао„семиотичкиресурс”у
контрахегемонскојборби10.Ауторкасетакођебавиипојмом
активнепубликеуконтекстумасовнихмедија,комуникаци
јаиновинарства,инаводидаовајпојам„...припадарецеп
цијским теоријама о масовном комуницирању и у најши
ремодређењукористиседаозначисвеоноштоприпадни
цимасовнепублике „раде” самасмедијскимпорукама”11,
тенастојидапроблематизујеовакавприступупоменутом
контексту.

МиленаДрагићевићШешићиБранимирСтојковићразма
трају разноврсност и јачину културних потреба и интере
совањапремакојимасељудиокупљајуиудружујуинатај
начинстварајуразличитеврстепублике12.Имајућиувиду
дасузатемурадапосебноважнепроменеуодносупубли
ке према свакодневнимпроцесима конзумирања и ствара
њасадржаја,овденаводимоодређењепубликекојуаутори
дефинишукао„акционупублику”,којачвршћимоблицима
повезивања настаје унутар дифузне публике. Драгићевић
ШешићиСтојковићсматрајудајеовапубликавеомазна
чајна, посебно са становишта културних институција, јер

10Kleut,J.Aktivnapublikainovinarstvo,uMe sto i zna čaj me dij skih stu di ja za 
me đu re gi o nal nu sa rad nju,(2010),NoviSad:Filozofskifakultet,str.50.

11Isto,str.47.
12DragićevićŠešić,M.iStojković,B.(2011)Kul tu ra – me nadž ment, ani ma ci

ja, mar ke ting,Beograd:Clio,str.27.
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представља сигурну публику или поборнике њихових ак
тивности,пружавишесигурностиупословањуипромоцији
жељених креативних вредности, пружа подршку различи
тимкултурнимиграђанскиминицијативама,теомогућава
стварање различитих облика цивилног друштва, учество
вањеубројнимактивностимаиуправљањењима,итд.

Појампубликасекористиуразличитимобластимаисараз
личитимзначењима,аусвомнајширемодређењукористисе
даозначимањуиливећугрупуљудикојаодређенесадржаје
конзумира,учитавауњихсвојазначења,можедаучествује
и да одређенидопринос овим садржајима.Постоје разли
читеврстепубликеињеневеомабројнекласификације.Из
наведенихрадовавидимодајеи80ихгодинапубликасма
транадистанцираном,расутом,дајебилаодређенауодносу
наелектронскипосредованепорукеитумаченауодносуна
степенактивности.Одређенибројистраживачапубликуви
шевидикаоконзументе,докдруги,попутФиска,сматрају
даконзументипостајупродуценти.Дакле,идејаоактивној
публициињенимпреображајиманијенова,односнонемо
жемојеискључиводоводитиувезусасавремениминфор
мационокомуникационим технологијама и широком, ко
мерцијалномупотребоминтернета,којајепочеласредином
90ихгодина.Али,могућностикојепубликаданасимаувеб
2.0окружењу–даусвакодневнојинтерактивнојдвосмер
нојкомуникацијиодрелативнопасивногпримаоцасадржа
јапостанеактиванучесникуњеговомкреирању–различи
тесупокарактеру,обиму,разноврсностиидоступностиу
односунaпериодпренастанкадругегенерацијевеба.

Пу бли ка и ко ри сни ци у ИКТ кон тек сту

„Далекоодтогадабудусамопотрошачи,данашњикорисни
цивебаактивнододајусадржај,персонализујувебпростор
икреирајуструктурекојепроналажењеинформацијачине
лакшимнегоикадапре”13

Почемусеразликујумогућностииактивностикојепублика
данасимаувеб2.0окружењууодносунапретходнепери
оде?Помного чему.Пре свега по свом карактеру, обиму,
разноврсностиидоступности,односнокакоЛоренсЛесиг
(LawrenceLessig)наводи:„...заразликуодбилокојеједно
странетехнологијеинтернетомогућаваразменустворених
дела са великим бројемљуди, практично говорећи истога
тренутка.Овојеновинаунашојтрадицији–несамотодасе
култураможезаписатимеханичкимпутем,иочигледноне

13Casey,E.M.andSavastinuk,C.L.(2007)Library2.0,AguidetoParticipa
toryLibraryService, In for ma tion To day,Inc,Medford,NewJersey,p.59.
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самотакоштоћесеодређенидогађајпосматратикритички,
већдасеовајспојенизаписслика,звукаикоментара,може
нашироко дистрибуирати практично истог трена”.14 Кори
сничкеактивностисеодвијајууинтерактивнојидвосмер
нојкомуникацији,нисувременскиилигеографскиограни
чене.Информацијеисадржајкојикорисницикреирајумогу
дасеуреалномвременуразмењујусапотенцијалнонеогра
ниченим,милионскимбројемдругихкорисника,којимогу
битихиљадамакилометараудаљениоднас.

Развојпартиципативнихсофтверскихапликацијаивеб2.0
алатки,учинилисудаучествовањеуодређенимонлајнак
тивностима,којесвевишезамагљујуграницуизмеђупро
дукцијеипотрошње–постанедеосвакодневицемилиона
људи.15„Оноштопартиципативностуданашњевремечини
радикалнодругачијомјечињеницадасудруштвенимеди
ји16учинилиучествовањеприступачнијимнегоикададоса
даи,штојетакођевеомаважно,учинилигаприступачнијим
многовећембројуљуди.Односно,какотврдиНинаСимон
(NinaSimon),развојвеб2.0технологија јетрансформисао
лимитирануинеодвећучесталупартиципативност17ууче
ствовањекојејемогућебилокада,билокомеибилогде.”18

Дакле,веб2.0имобилнетехнологије19данашњимпросеч
ним корисницима омогућавају: велики обим повезивања

14Lesig,L.(2006)Slo bod na kul tu ra,Beograd:Službeniglasnik,str.52.
15Beer, D. and Burrows, R. (2010) Consumption, Prosumption and Partici

patoryWebCultures:AnIntroduction,Jo ur nal of Con su mer Cul tu re10:3,
SAGE,p.10.

16Подпојмомдруштвенимедијисеподразумева:платформенаинтерне
тунакојимакорисницимогудакреирају,преузимају,размењујуиде
ле медијске садржаје. Сматрамо да су друштвени медији, за разлику
одтрадиционалнихмасовнихмедија,усвојојосновидизајнираникао
партиципативнимедији.

17Simon,N.The pa r ti ci pa tory mu se um, Chapter1,(приступљено20.09
.2014.)http://www.participatorymuseum.org/read/

18Вученовић,Т.(2018)Парадигмапартиципативностиусавременомме
дијскомконтексту,Кул ту ра бр. 158,Београд:Заводзапроучавањекул
турногразвитка,стр.283.

19Подпојмоммобилнетехнологијеподразумевамотехнологијеиуређаје
којисузаснованинамобилности,којеможемодакористимокадасмо
мобилни, односно крећемо се кроз одређени физички или виртуелни
простор. С обзиром на савремене технолошке трендове у оквиру ко
јихрастеупотребамобилнихуређајаитехнологије(телефона,таблета
итд.) за приступ глобалној рачунарској мрежи, овде кратко указујемо
инаосновнекарактеристикепојма„мобилнивеб”.ПремаВебконзор
цијуму (World Wi de Web Con sor ti um, W3C) терминмо бил ни веб често
сеупотребљава,тејетакопрекомернаипонекаднеадекватнаупотреба
довеладогубљењазначења,којеједефинисанокаовебкомекорисници
могудаприступесабилокогуређајаилокације.Трендкојиуоквиру
технолошкогразвојаможемодапратимоуказуједапостојитенденција
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(умреженост),ступањеуонлајндијалогидискусију,разго
вореуживо(групнеилипојединачне),вишесмернукомуни
кацијуиспецифичнесарадничкеодносе,стварањеиразме
нувеомаразличитогсадржаја:текстова,фотографија,видео
иаудиозаписаисл.Мобилнителефонсакамеромиинтер
нетконекцијомкорисникуомогућавадапостанеизвештач
саконцерта,утакмицеилисаместанакојанипрофесионал
неТВекипенемогудастигну(елементарненепогоде,ору
жанисукобиитд.).Снимљениматеријалможедасеархиви
раидистрибуирапутембројнихонлајнплатформи,сајтова
имрежа,уперсонализованомвебпростору.Набројанемо
гућности,иовучињеницусматрамопосебноважном,нису
ограничененистепеномкорисничкогзнањанињеговихИТ
вештина,јерсуизузетнобројни(бесплатни)едукативнима
теријалинаразличитимјезицимаиуразличитимформама
(видео,текст,аудио,фотографија,мултимедија)доступниза
преузимањенаглобалнојрачунарскојмрежи.

Коришћењесадржајакреираногодстранекорисникаубрза
норасте20,делимичноизбогчињеницедаприличнојефти
но,наводиЏонКрум(JohnKrumm).Узовупогодност,важно
јеуправоданагласимодаданасикорисниккојијепочетник
нaинтернетуможеда„…стварарепозиторијумезнањана
википлатформама,развијабиблиографијепутемсајтоваза
друштвеноозначавање,градиисторијскеикултурнеколек
цијекоришћењеммедијскихапликација задељењеифор
мираодносесаистомишљеницимаусоцијалноумреженим
заједницама. Данашња интернет публика еволуирала је и

да се информације и сервиси учине доступнимштоширем кругу ко
рисника,безобзиранауређајилиопремукојуимају.Вебконзорцијум
овакво окружење назива „један веб” (one web).Дакле, последњих го
динаприступинтернетупутеммобилнихтелефонајеупорасту,услед
бројнихфактора:технолошкогпобољшањаовихуређаја,бржегпреноса
података,нижихтрошкованабавкемобилнихуређајаиповезивањана
интернетитд.Ускладусаописанимтрендовимаусавременомтехноло
шкомконтекстуконтинуираносеразвијајуимобилневебалатке(mo bi le 
web to ols):геолокацијскеалатке,QR(qu ick re spon se)кодови,софтвери
заприлагођавањевебсајтовамобилнимуређајима,проширенареалност
(aug men ted re a lity),RFID(Ra dio Fre qu ency Iden ti fi ca tion)–бежичноко
ришћењеелектромагнетногпољазапреносподатака,самосунекеод
њих.(извор:http://www.w3.org/wiki/Introduction_to_mobile_web).

20Krumm,J.etal.(2008)User ge ne ra ted con tent(2008),https://www.compu
ter.org/csdl/mags/pc/2008/04/mpc2008040010.pdf,(preuzeto15.07.2014).
Напомена:ЏонКрумподсадржајемгенерисанимодстранекорисника
подразумеваинформације,податкеилимедијекојекорисницидобро
вољнопостављајунавеб.Терминикојисууупотребиикојимасеозна
чавасадржајкојисукорисниципроизвелиусавременомтехнолошком
окружењусу:садржајгенерисанодстранекорисника(User Ge ne ra ted 
Con tent, UGC),садржајкреиранодстранекорисника(User Cre a ted 
Con tent, UCC)итд.
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посталакултурастваралаца”21.Публикаданасможеиима
праводаонлајнредистрибуираинституционалнисадржаји
дагадопуњава,даствараодређенисадржајиприкључујега
институционалном,дагапрезентујеипромовишеитд.,ане
самодагапосматраиконзумира.Савременапубликаима
могућностидасекреативноизразисамосталноилипутем
реакцијенасадржајемедијакојеконзумира.Наравно,нове
могућностиимајуиодређенихограничењаинедостатакана
којејекраткоуказанонакрајурада.

Развој информационих технологија омогућио је стварање
другегенерацијевеба,односновебсервисакојисуокренути
корисницимаикојиомогућавајуперсонализовањедигитал
ногсадржајаињеговоприлагођавањеиндивидуалнимкори
сничкимпотребама.Корисницисуфокусиранинастварање
новогсадржајаилиуређивањестарогипритомнеморају
нужнодабудусвеснитехнологијакојеимтоомогућавајуи
начинанакојеоветехнологијефункционишу.ЛевМанович
(LevManovich)тврдидакорисникпостајекоауторделаза
хваљујућиновиммедијимакојисуинтерактивни,заразлику
одстарих,гдејередоследпредстављањабионепроменљив,
теможеда„...ступаумеђудејствосамедијскимстварима...
дабиракојићеелементприказати,иликојућепутањусле
дити,стварајућитакосвакипутјединственодело”22.Овим
ауторзаправоуказујеиназначајнукомуникацијскудимен
зијуитврдидасусвакласичнадела(визуелнеуметности,
позориште,сликарствоитд.),асавременајошвише,више
струкоинтерактивна,јерзахтевајуодкорисникададопуни
детаљеилиделовекојинедостају.

Ствараоци садржаја данас нису ангажовани на традицио
наланначин,односнокакоформулишеАкселБрунс (Axel
Bruns): „... укљученисуупродукцијукојапредстављако
лаборативноиконтинуиранограђењеиширењепостојећег
садржајаупотразизадаљимпобољшањем”23.

Брунснаводичетирикључнекарактеристикеновогначина
продукције:

1.Широкодистрибуираногенерисањесадржајаодстране
широкезаједницеучесника;

21Kroski,E.(2007)Thesocialtoolofweb2.0:opportunitiesforacademicli
braries,Cho i ce,Vol.44No.12,:(pristupljeno26.07.2014)http://eprints.rclis.
org/3852/1/web_2.0.pdf

22Manovič,L.(2015)Je zik no vih me di ja,Beograd:Clio,str.91.
23Bruns,A. (2007)Produsage:Towards aBroaderFramework forUserLed

ContentCreation,Pro ce e dings Cre a ti vity&Cog ni tion, (pristupljeno30.04.
2010)http://eprints.qut.edu.au/6623/1/6623.pdf



269

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

2.Флуиднокретањепродуценатасадржајаипреплитање
улога:вођа,учесник,корисниксадржаја,аматер,профе
сионалацитд.;

3.Генерисаниартефактинисувишепроизводиутрадици
оналномсмислутеречи–увексунезавршенииконтину
ираносеразвијају;

4.Производњасадржајајезасновананарежимимаанга
жовањакојисузаснованивишенапринципузаслугене
го на принципу власништва, те често користе копирајт
(copyright) системе који признају ауторство и не допу
штајунеауторизованукомерцијалнуупотребу,алиомогу
ћавајудаљусарадњунапобољшањуиразвојусадржаја;

У овом конексту треба напоменути да учествовање /
партиципација (давање доприноса одређеним садржајима,
активностима, догађајимаитд.), свакаконије нов концепт,
и да се партиципативност као појам разматра и тумачи у
различитим контекстима – културном, социолошком, ме
дијскомитд., различитимпојавним облицима, терминима,
практичнимитеоријскимоквирима.Партиципативнепрак
сеприсутнесууразличитимобластима:култури,уметно
сти,технологији,политичкомактивизмуитд.„Партиципа
тивностможеда се разуме каопроцес у комепостоји са
раднички, односно релативно равноправан однос две или
вишестрана.Аспектипартиципативностисуизразличитих
углова,теоријскиипрактично,разматраниипрепојавеин
тернетаиразвојавеб2.0технологија,алипарадигмапарти
ципативностиуконтекстуинформационогдруштваиубр
заног технолошког развоја, има одређене карактеристике
учествовањакојесуспецифичнезадигиталнодоба.Будући
дапостојеодређенесличности,алиибројнеразликеизмеђу
партиципативнихпраксипреипослеинтернета–можемо
даговоримооно вој па ра диг ми пар ти ци па тивн сти24.”

За парадигму партиципативности је посебно значајна чи
њеница да су, како је указано, технологије и развој веба
радикалнопромениликонтекст,могућности,обимикарак
тер партиципативних пракси у различитим областима. У

24„Новапарадигмапартиципативности”јепојамкојимсеозначаваскуп
променакојекарактеришуновеобликекорисничкепартиципацијеуВеб
2.0окружењуукомесуИКТзнатноунапредилемогућностидасавре
менапубликаикорисниципостануактивниучеснициуглобалнимило
калнимкомуникационимпроцесима,ствараоциидистрибутерисадржа
јанаглобалнојрачунарскојмрежи,даодпосматрачапостануиницијато
риисараднициуразличитимобластима.ИКТсурадикалнопромениле
контекст,могућности,обимикарактерпартиципативнихпракси.Утицај
корисникасеповећава,асамимтимипотенцијалкојиовајутицајможе
даимазаразличитеинституцијеиорганизације.
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окружењукојеомогућаваучествовање,сарадњуиинтерак
тивност–позиција,жељеимогућностипубликесетакође
убрзаномењају.Овиобрасципонашањапотичуизвеб2.0
окружењаирезултатсупроменаукорисничкимочекивањи
маинавикамауглобалнимразмерама,тесавременикори
снициданасочекујусадржај,окружењеиплатформекојесу
персонализоване25.

Потребноједанагласимодапојамактивнепубликепретхо
дисавременомразумевањуконвергенцијемедијаувеб2.0
окружењуипостојиобимналитературакојанатоуказује,
какотврдииЕлизабетБирд(ElisabethBird)26,тенаглашава
да се о новом концепту активне, партиципативне публике
дискутујенесамоуакадемскојлитературивећ,аконеиви
ше,упопуларнојштампиинатржиштукњига.Кулминација
оваквогтокауследилајеу2006.години,наводиауторка,ка
дајенанасловнојстранимагазина„Тајм”(Ti me)писало:Ко
јеличностгодине?:„Tи”.Оваличназаменицасеодносила
накорисникеинтернета, апризнање једодељеноповодом
растућегутицајакорисничкикреираногсадржајакојидопу
њаваичинибогатијомглобалнубазуподатакаиутичена
традиционаланодносмоћиумедијима.Бирдсматрада је
већинаистраживачаставадајеуспониширењедигиталних
медијаивеб2.0окружењатемељнопромениласвакодневну
интеракцијукојуљудиимајусамедијима,тејесагласнаса
тврдњамадасумедијизаснованинавебуомогућилидасе
комуникацијагенерисанаодстранепубликеодвијаумно
горазличитихправацаидалиљудимамогућностдасепри
кључеовомпроцесукаопродуценти.Ипак,требаиматиу
видудаљудиуглавномнисупродуценти,односнопроизво
ђачисадржајаубуквалномзначењутеречи,теБирдтврди
дајенеопходнодаспроведемомногокомплекснијуанализу
корисничких пракси која ће узети у обзирширок спектар
онлајнпартиципације,каоичињеницудавећинанаведених
онлајнактивностиостајесасвимповршна.

Улога корисника као даваоца података је далеко важнија,
сматра Бирд, него њихова улога као даваоца садржаја, и
закључуједаштовишемедијскаиндустријаутврђујесво
јуконтролунадсадржајем,истинскаонлајнслободајесве
мањедостижна.ЏонКац(JonKatz)јејош1997.годинепро
гласио постојање тзв. „дигиталног грађанина” у угледном
часописуWi redиокарактерисаоганаследећиначин:„...нај
бољеинформисан,партиципативниграђанинкогасмоикад

25Simon,N.The par ti ci pa tory mu se um (In tro duc tion)(pristupljeno20.09.
2014.)http://www.participatorymuseum.org/read/

26Bird,С.Е.(2011)Areweallproducersnow?,Convergenceandmediaaudi
encepraticices,Cul tu ral Stu di esVol.25,Nos.45,p.503.
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ималиилићемоимати...пунзнања,толерантан,заокупљен
питањимаодобробитидруштваинепоколебљивооданпро
менама...убеђендајетехнологијаснагадобра...”27

У одређивању места и улоге савремене публике, посебно
се ослањамо на концепт „креативне публике” у тумачењу
Мануела Кастелса (Manuel Castells)28. Супротно концепту
о„беспомоћнојпублици”којомманипулишукорпоративни
медији,овајистраживачсматрадаљудипоседујукапацитет
дамодификујуозначитељеупорукамакојепримају,даих
интерпретирајуускладусасвојимкултурнимобрасцимаи
мешајупорукусаразноврсниммноштвомсвојихкомуника
тивнихпракси,тедасепотенцијалпубликедапреузмеод
говорностзакомуникативнупраксу,увеликојмериповећао
саразвојемкултуреаутономије,ширењеминтернетаибе
жичнекомуникацијекојаподржаваиоснажујеаутономију,
укључујућисадржајкојипроизводекориснициикојисепо
стављанаглобалнурачунарскумрежу.Другимречима,да
нашњикорисникзахваљујућисолиднојинтернетконекцији
иуређајупристојногквалитета,свакодневноимамогућност
дапретражујеглобалнурачунарскумрежупремасвојимпо
требамаиумећима,упросторуивременукојисамодабере,
без географских ограничења, те да комуницира са потен
цијално неограниченим бројем других корисника. Управо
овако висок ниво аутономије, сматра овај аутор, утиче на
порастфреквентностииинтензитетакоришћењаинтернета.

Процес комуникације креативне публике показао се као
комплексанпроцес,вишеканални(организацијаизворако
муникације)имултимодални(различитетехнологијекому
никације)процесукомепошиљаоциипримаоцичинеисти
субјекат, а свипошиљаоци суистовременоипримаоци,и
обрнуто.Субјектикомуникације,такође,образујумрежеко
муникацијеинатајначинпродукујузаједничкозначењеи
додајукључнаразматрањаовихпојмова,тетакодајуоквир
зањиховоразумевањеипрецизноуказујунасамусуштину
промене:„Прешлисмосамасовнекомуникацијеусмерене
напубликудоактивнепубликекојадефинишесвојезначе
ње такоштопореди сопственоискуство с једнодимензио
налнимпротокоминформацијакоједобија.Такопримећу
јемопорастинтерактивнепродукцијезначења.Тоназивам
кре а тив ном пу бли ком, извором преуређене културе која
карактеришесветмасовнесамокомуникације.”29

27Katz,J.(1997)The Di gi tal Ci ti zen (pristupljeno04.02.2013)http://www.
wired.com/1997/12/netizen29/.

28Kastels,М.(2014)Moć ko mu ni ka ci ja,Beograd:Clio,str.163.
29Исто,стр.169.
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МануелКастелснаводирезултатеистраживањановогобра
сцаодносапремамедијимакоје је спроведенокрозфокус
групеизакључуједаприпаднициовефокусгрупеипакнису
пасивнипримаоципорукаиинформација,већдајезначајан
деогрупеипроизвођачсадржаја:онипроизводевидеоиау
диозаписеипостављајуихнаглобалнурачунарскумрежу,
преузимајуиделеразличитесадржајекојисудоступнина
интернету,пишублоговеитд.Иакосукарактеристикенових
технологија и њихов утицај на комуникације којима омо
гућавају већу мобилност, флексибилност, ефикасан начин
организацијеиуправљања,важнезапотенцијалучествова
њапубликеукултурнојпродукцијиитд,Кастелссматрада
овдеипакнеможемодаговоримоодоминантномобрасцу
комуникације, већ о наговештају будућих образаца кому
никације.Стога је,сматрајућидасеконвергенцијадешава
првенственоуумукомуникацијскихсубјеката,сагласанса
тврдњама Хенрија Џенкинса (Henry Jenkins) који конвер
генцију медија и комуникација види пре свега као култу
ролошку,аондаикаоорганизационуитехнолошкупојаву.
Џенкинсидентификујепубликукаопродуцентаисматрада
публика(притомимаувидутзв.фанове,односнообожава
оцеистраственепоборнике,прим.аут.)производизначења
иинтерпретације,стварауметничкаделаизаједнице,каои
алтернативнеидентитете.

Када разматрамо тему партиципативности и корисничке
партиципације,потребноједаимамоувидуналазеистра
живања ЈакобаНилсена (JakobNielsen) и принцип 90 – 9
–130,који јеонувеоикојисечестонаводиулитератури,
а у коме се каже да 90% корисника у онлајн заједницама
не дају никад никакав допринос садржају на вебу већ са
мопосматрају,9%дајескромандоприносисамо1%запра
вогенеришесадржајнаглобалнојрачунарскојмрежи.Де
ведесет процената чланова интернет заједнице практикује
само, уолико уопште то чини, једноставан или благ јавни
коментарилидељењесадржаја31,тврдиКејтКрафорд(Kate
Crawford)позивајућисенарезултатебројнихстудија.Ова
ауторкасезалажезапартиципативанстатусовихпроцеса,
јерихвидикаоактивнеирецептивнеобликедоприноса,а
глорификацију „гласа” 90их година, као примарнеформе

30Nielsen,J.The 9091 Ru le for Par ti ci pa tion Ine qu a lity in So cial Me dia and 
On li ne Com mu ni ti es(pristupljeno23.03.2013)https://www.nngroup.com/
articles/participationinequality

31Crawford,K.(2011)Listening,notLurking:TheNeglectedFormofPartici
pationinCul tu res of Par ti ci pa tion, Me dia Prac ti ces, Po li tics and Li te racy,
eds.LeopoldinaFortunati,JulianGebhardtandJaneVincent,p.6364,pu
blikacijapreuzetasaKobson–Serbia:EbscoPublishing:ebookAcademic
CollectionTrial,(preuzeto12.12.2012).
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партиципацијесматра„техноутопијскомолујом”.Разговори
којисувођенинаинтернетуостајутамо,итачињеницаје
свакакозначајнасастановиштаархивирања,стварањабазе
податакаисл.Садругестране,видљивоститрајнадоступ
ностмогудаобесхрабрепојединекорисникеиуправозато
мождаимамногокорисникакојивишеволедачитајуоно
штосудругинаписалиидаихпроцењујунаосновутога,
негодасаминештоконкретнодопринесуонлајнсадржаји
ма,какоистичуМариЖубериЖослинВишарт(MarieJou
bertiJoceylinWishart).32

Каодобарпримеруспешнесарадњеинституцијеипублике,
односнопримерзанимљивогсадржајакреираногодстране
корисника,можемоданаведемоГрадскукњижницууРије
цииблоговe„Читатељскиосврти”,„Каучикњиге”,„Књи
жничарење”,„Фуге”,„Исподчекића”и„Перница”,какоји
манасводелинковисабиблиотечкогвебсајта.Различити
ауторикојипишуовеомазанимљивимтемама:одприказа
ипрепорукакњига,прековластитихискуставаополаскуу
школуилидилемамародитељства,дотемаизобластимузи
кеифилма–креиралисудрагоценеикреативнесадржаје,
употпуњенефотографијамависокогквалитетаилиодабра
нимвидеозаписима,каоикориснимлинковима.Навешће
мо овде још једну активност Градске књижнице у Ријеци
намењенупартиципацијикорисникакојувидимокаовеома
важнуикојасеуспешнореализује,теможедапослужикао
пример добре праксе – онлајнмагазин библиотеке33.Слу
жећисенаизвестанначинречникомТВмаркетингаипо
том самоиронишући овај поступак реченицом: „Не, нисте
дошлинаканалТВпродаје”,запосленисупозвалипублику
напублициблизак,разумљивиподстицајанначин:„Прове
листеинспиративанвикендсадјететомиподијелилибисте
искуство?”,„Пишетекраткепричеитражитепросторзаоб
јављивање?” Jасносунавелидаовајонлајнмагазинина
стајеуправоусарадњисакорисницимаирезултатјенамере
данапотпуноновначинобавештавајупубликуотомешта
седогађаубиблиотеци, стваралаштвуурегиону,култури,
дигиталнимтехнологијамаитд.

Имајућиувидууправопотребеновихмултитаскингкори
сника, након бројних спроведених истраживања, Центар
за социокултурниразвојуШпанији (Cen tro de De sar rol lo 

32Joubert, M. andWishart, J. (2012) Participatory practices:Lessons learnt
from two initiatives using online digital technologies to build knowledge,
Com pu ters and edu ca tion59,p.111;prema:Bateman,P.andPike,J.(2007)
Lur king in on li ne com mu ni ti es: A com mu ni ca tion ap pre hen sion per spec ti ve,
Philadelphia:AcademyofManagement.OCISDivision.

33http://gkr.hr/Magazin(pristupljeno02.12.2015).
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Soci o cul tu ral)јеувео„Облакотеку”(Nubeteca)34,новууслугу
којупружајууциљустварањајединственогокружења,које
истовремено укључује књижевне, музичке, информативне
ресурсеидруштвенемреже.Едукацијом,путемзанимљи
вихвидеосадржајаиадекватнимокружењем,корисницисе
подстичудапробајуипримененовесадржајеи знања,са
једнестране,алиидаобучедругекорисникеипомогнуим
уадаптацијинаовоново,технолошкинапредно,мултита
скингокружење,садругестране.

ЛоренсЛесигвеомадоброзапажадаживимоудобу„исеци
и прилепи” (cut and pa ste) културе коју је омогућила тех
нологија. Овај аутор настоји да тумачи ефекте интернета
изванњеговог простора, тачније ефекте које он изазива у
процесупроизводњекултуре,итврдидајеинтернетдонео
важнуинесхваћенупроменуовомпроцесу.35МередитФар
каш(MeredithFarkas)видибиблиотекукаоместосусретау
виртуелномиреалномпросторуидефинишечетириоснов
натипаонлајнзаједница36: заједницеинтересовања, зајед
ницеакције,локалнезаједницеизаједницеодрживости.Пр
витипзаједницајенајраспрострањенијииуњимасуљуди
окупљениокосличнихинтересовањаилиинтереса;узајед
ницамаакцијесуокупљениљудикојисупрепозналитешко
ћекрозкојепојединацпролазиакосампредузмекоракеда
решиодређенапитањаипроблеме,истогасумобилисали
већи бројљуди који слично размишљају зарад остварива
њазаједничких,већихциљева;улокалнимзаједницамасу
окупљеничлановипремагеографскојлокацији,тачнијечла
новиједнелокалнезаједницекојиделезаједничке,локалне
бригеиудруживањемпокушавајудаихлакшеибржереше;
заједницеодрживостисуонеукојимасељудивећпознају
иудружујусеуправозатодабиосталиповезани,дабисе
одржалиисачувализаједништво,aкаодобарпримерзаове
заједниценаводиалумниорганизације.

Дакле,приликаимогућностизаактивнији,једноставнијии
обимнији ангажманпублике једне,например,институци
јекултуре,данасимавишенегоудобупреинтернета,али
овај потенцијал остаје недовољно искоришћен уколико се

34CentrodeDesarrolloSociocultural,CDS(pristupljeno10.08.2014).http://
cds.fundaciongsr.com/256/Nubetecaserviciopionerenelpanoramabiblio
tecarionacionaleinternacional

35Lesig,L.(2006)Slo bod na kul tu ra,Beograd:Službeniglasnik,str.19.
36Напомена:појамонлајнзаједницасеурадукористиутумачењуНенси

Бајм,којауочавадауонлајнзаједницамапостојипетелемената,каоиу
другимзаједницама:осећајпростора,заједничкапракса,дељењересур
саиподршке,заједничкиидентитетииинтерперсоналниодноси(Baym,
N.(2010)Per so nal Con nec tion in the Di gi tal Age,UK&USA:PolityPress,
рp.7290.
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корисничкојпартиципацијинеприступи стратешки,план
ски и истраживачки. Подаци који су неопходни да бисмо
реализовалипартиципативнепројектеиподстаклипублику
наукључивањесупресвегадетаљниподациоњиховимна
викама,могућностимаиставовимакојимогуиматиутицаја
нањиховдоприносиангажман.Сматрамодасуистражива
њапублике(анкете,дубинскиинтервјуи,фокусгрупе,ква
нитативна и квалитативна истраживања и сл.), евалуација
иприменаодређенихиновацијакључнизаразвојпублике
ињенактивнијиикреативнијиангажман,асамимтимиза
позицијуипословањеинституцијекултуре.

За кључ не на по ме не: да ли за и ста сви мо гу,  
сме ју и же ле да уче ству ју?

Могућностикојеноветехнологиједоносесавременимкори
сницаманеопходнојепосматратииизуглањиховихограни
чењаинедостатака,стогаћемоовденавестисамоодређена
питањакојасматрамодајезначајноиматиувидурадице
ловитијесликеикритичкогодносапремапредметуанализе.

Садржајкојипостављамоонлајндоступанјевеликомброју
људи.Дакле,несамонашимпријатељимавећимаркетинг
иадвертајзингодељењимаукомпанијамаразличитихвели
чина,одељењимазанадзорипраћењесадржаја(званичним
инезваничним),појединцимаигрупамакојезлоупотребља
вајуподатке,сајберкриминалцимаитд.Стогајеовдеречо
својеврсномпарадоксу,односноодуалнојприродиинтерне
таимногопутанаглашаванојслободикомуникације,говора
иизражавањанаинтернету,саједнестране,иконтроле,над
зораицензурисањасадржајасадругестране,какоисправно
увиђаиГанаелЛонглуа (GanaeleLanglois),којаовајпара
доксизмеђуслободекомуникацијеиконтроленадумреже
ниминформацијамавидикаодвострукупарадигму–једну
којајеконцентрисананакорисникаифокусиранајенавезу
између„оснажених”корисникаинеговањадемократскеко
муникације,идругукојуназивамрежномпарадигмом,која
нијефокусиранатоликонасадржајкомуникације,већвише
наусловеирегулативууоквирукојеинформација„кружи”
онлајн.37Упрвојјефокуснавезиизмеђуоснаживањакори
сникаидемократизацијекомуникације,аудругојнаусло
вимаирегулацијинамрежи.Лонглуасматрада јепресек
кодексаи закона,протоколаиконтроле заправопоприште
борбе замоћнадконтроломглобалнемрежеида заправо

37Langlois, G. (2013) Participatory culture and the New Governance of
Communication:TheParadoxofParticipatorymedia”,Te le vi sion and new 
Media,14:91,p.94.
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новеформеконтролемењајудемократскеидеалеослобод
нојинеконтролисанојкомуникацијинакојимајеинтернет
заснован.

Одређени аутори стога партиципативност виде као „тобо
жњу” будући да су корисници наводно „слободни да дају
свој допринос”, али само под условом да допринос буде
усаглашен са доминантним друштвеним структурама мо
ћи.38Глобалноучествовањеупартиципативнојкултурине
можебитиизједначеносавећомслободом,јермногикори
сници немају приступ технологијама, недовољно познају
медијеиутицај комуникационих технологијананашеин
теракцијесамедијимаидругимљудима,немајуслободуда
дајусвојдоприноспартиципативнимпраксамазбогнадзора
иконтролесадржајаодстранеструктурамоћиитд.Такође,
имајућиувидуданежелисвакикорисникдапартиципира,
ондајеважноиследећепитање–акослободапојединцау
партиципативнојкултуринеможеподразумеватииповла
чењеилинезаинтерованостзатоучествовање,какоможемо
даговоримооистинскоместетскомилиетичкомделовању?

Свакако језначајноданагласимода јенашаприватности
безбедностнамрежи,каоимераукојојсмозаштићении
сигурни, од великог значаја за потенцијал и квалитет на
шепартиципацијенавебу.Такође,некритичко„уздизање”
и„слављење”онлајнпродуцената,односнокорисникакоји
онлајнстварајусадржај,можедапотиснеудругипланпи
тањаипреиспитивањесвевећемоћимедијскеиндустрије
ипитањавласништванадкреиранимсадржајем,каотако
ђеосетљивихпитањакојапривлачевеликупажњуибројне
дискусијекојенереткозавршенасуду.

ФренкВебстер(FrankWebster),саКевиномРобинсом(Kevin
Robins),износитврдњудауновомразвојуинформационо
комуникационихтехнологијалежеосновезанову„ерубо
гатстваиобиља”39.Скептичнипремаидејидаинформаци
онокомуникационетехнологијетворетехнолошкуреволу
цију–упркоснепорецивиминовацијамауовојобласти,ови
ауторисматрајудасуонереволуционарнесамоутривијал
номсмислу.Наравно,КевиниВебстернежеледаизових
ставоваследидановетехнологијенисуважнеисвеснисуда
променеуовојобластиутичунатрансформативнепроцесе

38Blank, P. et al (2013) ParticipatoryCulture andMediaLife:Approaching
FreedomTheJanissaryCollective inThe par ti ci pa tory cul tu res hand bo ok,
eds.Delwiche,A.andHenderson,J.(2013)NewYork:Routledge,Chapter
26,KindleEdition.

39Robins,K. andWebster,F. (2004)Longhistoryof information revolution
in The in for ma tion so ci et re a der, ed. Webster, F. (2004), Canada, USA,
Routledge,p.62.
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удруштву.Такође,противесесхватањимакојаинформаци
онодруштвотумачеготовоискључивоуодносунатехноло
шкуреволуцијуинаглашавајудајеусвајањеинформација
иинформационихресурсаувекбиоконститутивниаспект
капиталистичких друштава, сасвим изван било ког техно
лошкогконтекста.Оноштоизњиховихтеоријскихразма
трањаиздвајамокаопосебноважно,јестеуказивањеначи
њеницу да се суштина огледа у томе да је информациона
револуцијанеадекватноосмишљенакаопитањетехнологи
јеитехнолошкеиновације,атребалобијесхватитикаопи
тањеразличитихинеједнакихприступакаинформационим
ресурсимаиконтроленадњима.

Обиље информација, свакодневна и готово непрекидна
„укљученост”иприсуствонаглобалнојрачунарскојмрежи,
краткозадржавањенаинтернетстранамакојесемерисесе
кундама40итд.,узбројнепозитивнеаспектедаклеимајуи
одређененегативнетенденције.Наоветенденцијеуказујеи
НиколасКар(NicholasCarr)којикритикујеуправосамме
диј–интернет,јерсматраданагризаспособностконцентра
цијеиконтемплације41.Забринутзбогчињеницедаглобал
нарачунарскамрежаутиченањегаиданијевишеспособан
дазадржипажњунаједнојстваридужеоднеколикоминута,
Картврдидасавременичитаоципостепеногубеспособност
задубљечитањетекста,нисуумогућностидаседовољно
фокусирајунаписануреч,„прелећу”пасусе,слабијепамте
јерсматрајудасвеизновакадаимзатребамогудапрона
ђунамрежиисл.ПитерХерман(PeterC.Herman)наводи42
студијуиз2007. годинеуоквирукоје је закљученодачи
тањесаекранаможеумањитинашеразумевањетекста,јер
је ментално ифизички напорније него читање на папиру,
каоистудијуиз2005.укојојсуизнетидоказипремакоји
маонлајнчитањеподстичебрзопрегледањетекстаи„обес
храбрује”детаљнои„дубинско”,концентрисаночитање.

Појединачна корисничка искуства указују и на извесна
ограничењаупотреберазличитихапликација,попутGo o gle 
Docsaнапример,јероваалатка„замагљује”границуизме
ђукуће,послаикафеа.Тачињеницајепредметрасправеи
разговоранаразличитимнивоима–одкорисничкихразго
вора„обичних”људи,којисеуглавномжаленастањеукоме
сусталноонлајниувекувезисапослом,доистраживача,

40http://time.com/12933/whatyouthinkyouknowaboutthewebiswrong/
(pristupljeno9.3.2015).

41Kar,N.(2013)Plit ko,Smederevo:Heliks,str.6.
42Herman,C.P.The Hid den Costs of Ebo oks at Uni ver sity Li bra ri es(pristu

pljeno 01. 11. 2015); http://timesofsandiego.com/opinion/2014/09/29/hid
dencostsebooksuniversitylibraries/.
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попутШериТеркл(SherryTurkle),којатврдидаданасоче
кујемовишеодтехнологије,мањеједниоддругих,односно
даутехнологијитражимоначинедаступимоуодређенеод
носе,алиидасеодњихзаштитимо43.Чињеницудавелики
бројљудипроводивременадруштвениммрежама,иманај
мањедвеимејладресеи/илиимасвојликунекојодон
лајнигараида„прелази”саједног„идентитета”надруги,
ШериТерклјеозначилакао„циркулисање”.Ауторкасматра
дасепојавоммобилнетехнологије„циркулисање”убрзало
доспецифичне„животнемешавине”укојојчакинајобич
нијителефонскипозивсвакодневнодоводисавременогчо
векаусветсталногпарцијалногпосвећивањапажње.Стога
не треба да се препуштамо авантурамамрежне културе у
настајању (јермиодређујемо задаткекојиће стајатипред
технологијом)нитидајеодбацујемо–већдајојдамоместо
којејојприпада.
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DIGITALCOMMUNICATIONANDAUDIENCE

FROMANOBSERVERTOAPARTICIPANT

Abstract

“Digital Communication and Audience: From an Observer to a
Participant? “ considersways inwhich  varied types of cooperation
and the active role of an individual in the creation and distribution
of content are essential for the field of contemporary XXI century
culture. The main focus is on the audience and the changes in the
attitude of that audience towards consuming and creating content,
primarily thechanges influencedbythedevelopments in information
and communication technologies. In the introduction, the author
offers basic observations regardingmeaning of the term “audience”,
followed by consideration of changes in the needs, daily habits and
activitiesofthataudience(orauser)inthecontextofdigitalsociety.
Considering traditional understanding and interpretation of the role
thatanaudienceplays,whichprimarilypresumesitspassiverole–the
roleof a consumer/recipientof thedaily creationanddistributionof
information,thispaperattemptstochallengethatnotionandbringforth
abetterunderstandingofmoreactiveandcreativerolesandpotentials

ofthemodernaudiences.

Key words: digital communication, audience, information and  
communication technologies, media, web 2.0, participatory paradigm,  

social media



281

УниверзитетуметностиуБеограду,Интердисциплинарне
студије–Теоријауметностиимедија,Београд

DOI10.5937/kultura1964281R
УДК94(497.11)”1941/1945”:930

94(438)”1939/1945”:930
341.485(=411.16)(497.11)”1941/1945”:316.75
341.485(=411.16)(438)”1939/1945”:316.75

прегледнирад

КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА 
СВЕ ДО ЧАН СТА ВА У  

ТРАН СФЕ РУ СЕ ЋА ЊА НА 
ПО СТРА ДА ЛЕ У ГА СНИМ  

КА МИ О НИ МА НА ПОД РУЧ ЈУ 
ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ И ПОЉ СКЕ У 

ТО КУ II СВЕТ СКОГ РА ТА
Сажетак: На кон ју на 1941 усле ди ло је не мач ко осва ја ње Со вјет
ског са ве за и ма сов на стре ља ња ци ви ла од стра не Еин сат згру
пе, при че му су на ци сти екс пе ри мен ти са ли са га сним ка ми о ни ма.
Ајх ма но во су ђе ње до де ли ло је све до ци ма со ци јал ни иден ти тет 
пре жи ве лих и тран сфор ми са ло их је у но си о це исто ри је. Ис тра
жи вач ки про блем ово га ра да је про у ча ва ње ди на ми ке кре и ра ња се
ћа ња у Ју го сла ви ји и Пољ ској о жр тва ма га сних ка ми о на, про це са 
уте ме љи ва ња рат не гла си не и ње не ин те гра ци је у исто риј ско се
ћа ње, за хва љу ју ћи вред но сти све до чан ста ва. Ис тра жи вач ко пи
та ње ово га ра да је ка ко се ма ни фе сту ју ди на ми ке ин ди ви ду ал ног 
и ко лек тив ног се ћа ња у сен ци тра у ма тич не про шло сти иза зва не 
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бру тал ним усмр ћи ва њем у мо бил ним га сним ка ми о ни ма. При мар
на хи по те за ово га ра да је да је за бо рав био тен ден ци о зно при ме
њи ва на кул ту рал на стра те ги ја у ре ла ци ји пре ма про бле му „ду ше
гуп ке”. Глав ни циљ ове сту ди је је да ва ње до при но са про у ча ва њу 
се ћа ња на жр тве ко је су на стра да ле у га сним ка ми о ни ма то ком II 
Свет ског ра та у Ср би ји и у Пољ ској, као и раз ви ја њу све сти о нео
п ход но сти оне мо гу ћа ва ња по на вља ња ова квих не ми лих до га ђа ја.

Кључне речи: Је вре ји, кон цен тра ци о ни ло гор, га сни ка ми он, 
душе гуп ка, Ста ро сај ми ште, Ја јин ци 

Увод

Сведочења1суодпримарногзначајазаисторичарејерпопу
њавајупразнинедокумената.Онамогубитикоришћенакао
еквивалентна документима и историјским истраживањи
ма уколико су процењена валидним резултатима. Базични
принципизискуједасененапуштаспонасведочењаикри
тички вреднованих докумената ради верификације креди
билностисведока.Уколикопостојиконзистентностизмеђу
документа и сведочења, смислено је претпоставити да је
излагањесведокапоуздано,иразматрањемслучајеванепо
кривенихдокументима.Постављасепитањекакосеинди
видуалносећањепреводиуколективнопамћењекоједобија
преносивоблик,икакосеодвијатрансферсећања.Укон
текстукул ту рал ног пам ће ња2, од есенцијалне је важности
динамикасећањаизаборава.Музеји,архивиинаучнеби
блиотекесукултуралнаместаукојимадруштвочуватраго
вепрошлостикадаизгубесвојеживерелацијеиконтексте.

Анет Виеворка (AnnetteWieviorka) бавила се праћењем
трансформацијауфигуресведока,фокусирањемназначење
иконтекстедоминатнихформисведочанставатокомХоло
кауста.Ајхмановосуђењедоделилојесведоцимасоцијални
идентитетпреживелихи трансформисалоих је уносиоце
историје.Интервјуисани„преживели”испитиванисуокон
секвенцама„траума”којесупреживелиинемогућностида
ихпревазиђу.Оноштознамооубијенимајесамооношто
суњиховеубице,нашлезасходнодасрочеоњима.Прео
сталитраговипострадалихугеноцидунамногимместима
попутЛођаиВаршаве, систематски су сакупљени.Поред
архивагета,постоједневници,личнехронике,ирукописи.
ЈеврејскиИсторијскимузеј3уВаршавипоседује321текст,

1 Асман,А. (2011)Ду га сен ка про шло сти. Кул ту ра се ћа ња и по ли ти ка 
по ве сти,Београд:БиблиотекаXXвек,стр.1416.

2 Исто,стр.6062.
3 Wieviorka,A.(2006)“TheWitnessinHistory,”1.June2006.,23.May2017.,

http://poeticstoday.dukejournals.org/content/27/2/385.abstract
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откривенихурушевинама,нађубриштима,илисуприложе
науинституте.ГидеонХауснерпоставиојесведочанствау
жижу,апелујенаемоције,усупротностиса„хладним”ка
рактером историје базираним на архивским документима.
СаАјхмановимсуђењемсведокпостајеотеловљењесећања
(un  hom memémo i re).ПоПјеруЛабориу(PierreLaborie)про
фесионалниимперативисторичара јебитикритичарсећа
ња.Патњепренесенепричомпреживелог, којиможебити
последњирепозиторијумчитавепроцесијемртвих,парали
зују историчара. Поједини историчари преферирају да се
дистанцирајуодсведочанстава,препуштајућиихзабораву.

ВалтерМаношек4 бави се чињеницом да је Србија после
Естоније била прва европска земља у којој је спроведено
„коначно решење”, односно истребљење Јевреја. Крајем
јуна 1941. замагљене су границе надлежности Вермахта,
полицијеислужбебезбедности.Акцијекомунистасууто
ликојмериизиритиралеНемце,дасусенањиховомудару
нашлинедужницивили,итопревасходноЈевреји.Унемач
кој командиуБеограду стрељање таоца био је изговор за
ликвидацијуЈевреја.ГенералФранцБемекојијеусептем
бру 1941. постављен за командујућег генерала Вермахта
уСрбији,преферирао једатобудуЈевреји,рачунајућина
то дањихове егзекуције неће изазвати додатне тензије са
партизанима. ГенералХералд Тарнер (HaraldTurner)шеф
војне администрације, иницирао је интернирање јевреј
скихмушкараца,женаидеце,иодговоран је заизградњу
логораСајмиште.Немцисудоновембра1941.умориливе
ћинујеврејскихмушкарацауСрбији,азатонајвећуодго
ворностсносирегионалнаокупаторскавласт.Маношексе
бави„Кладовотранспортом”,бродомсапреко1000Јевреја,
избеглицаизсредњеЕвропекојијепредратзаустављенна
ДунавукодКладова,апотомвраћенСавомдоШапца.Нем
цисустрељалисвемушкарцеизовогтранспорта12.и13.
октобра1941.Преосталоје750800жена,алићеонестрада
типолагодинекасније.ПоследњипреживелисрпскиЈевре
јибилисуженеидецасаСајмиштаилогоракојисеналазио
уСрему.ЕгзекуцијаинтерниранихсаСајмиштаизвршенаје
специјалнимвозилом„душегупком”.

Овакви„камионизадезинсекцију”коришћенисузанаци
стичкееутаназијеретардиранихлица,ауСрбијизаегзеку
цијуЈевреја.Егзекуцијаjeвршенаодпочеткамартадопо
четкамаја 1942. сваког дана осимнедељомипразницима
два пута дневно.У том гасном камиону, пре негошто су

4 Pejašinović,Z.(2008)ValterManošek,HolokaustuSrbiji.Vojnaokupaciona
politikaiuništavanjeJevreja1941–1942,Zbor nik Ma ti ce Srp ske za isto ri ju
7778,NoviSad:Maticasrpska,str.255258.
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прорадилегаснекомореуСобиборуиТреблинки,угушено
је7500ЈеврејанаСајмиштуињихователаукопанасукод
стрелиштауподножјуАвале.Малибројпреживелихлого
раша,банатскихЈевреја,стрељанојекрајеммаја1942,пасе
заповедниксигурноснеполицијеЕмануелШефер(Emanuel
Schäffer)могаопохвалитидајеБеоград„јединивеликиград
уЕвропикојисеослободиоЈевреја,”аТарнерјеизјавиоко
мандантусектораЈугоисток,генералпуковникуЛеру,даје
„јеврејскопитањеуСрбијирешено.”Маношекпоказујека
конаконратапротивмногихзлочинацанисувођенисудски
процеси,аионикојимајесуђеноуАустријииНемачкој,до
бијалисузанемарљивеказне.KомандантлогораСајмиште
ХербертАндорферкоји јесвакодневнонадгледаорад„ду
шегупке”,пратећијеслужбенимколимадогробницаупод
ножјуАвале,осуђенје1966„збогпомагањауубиствима”
надвеипогодинезатворa.Маношексефокусиранапитање
ко је донео одлуку о „коначном решењу” уСрбији.О то
мепостоје „интенционалистичка”и „функционалистичка”
теорија.Поборнициинтенционалистичке теорије тврде да
јеодлукудонеоХитлер,претпостављајућидасуусменана
ређењадошлахијерархијомвласти.„Функционалисти”сма
трајуданијепостојаогенералнипланпрогонаЈевреја,теда
уништењеЈеврејанијебиоХитлеровциљ,већдасеидејапо
КристоферуБраунингу„саманаметнула.”УСрбијијеауто
номнимодлукамаокупаторапрекршенхијерархијскиприн
ципвласти.ГенералБеме за уништење Јеврејаније чекао
наређењепретпостављеног.ПоМаношекуубијањеЈеврејау
Србијибилоједелосвихокупационихрежима,причемусе
одговорностокупационихорганамодификовала.

Ду ше гуп ке

„Душегупке”суупотребљаванеодстраненацистатокомII
Светског рата за убијање Јевреја и других заточеника гу
шењемугљенмоноксидом.Процењујеседа јебилонегде
око700000жртавадушегупки.УКочановки(Kochanowka),
уПољскојнацистисуиницијалноекспериментисалисаду
шегупкама1940.године.Закључалисукамионсаментално
оболеломдецом,апотомсуихугушилиугљенмоноксидом.
Убрзонаконтоганацистисупродубилиекспериментисање
којејеукључивалоупумпавањеугљенмоноксидаизмотора
камионаузапечаћенукомору.КадасуЕинсатзгрупе(Ein sat
zgrup pe–оперативнемобилнеубилачкејединице)започеле
егзекуцијесовјетскихЈеврејасредином1941,онесустреља
лежртве.Међутим,овозањихнијебиладовољнорапидна
итајнаметода.Наређењедаседушегупкеупотребезама
совнаубијања,стиглојеизГлавнебезбедноснеканцеларије
Рајха(Re ic hssic her he its ha up tamt,RSHA).Душегупкесупрви



285

НЕДА РАДОИЧИЋ

путкоришћенеуСовјетскомсавезууПолтави,уновембру
1941, и у Харкову у децембру. Коришћене су и у логору
Хелмно,уПољској.Двадесетгаснихкамионаоперисалоје
већдојуна1942,иприпреманојејошдесет.Некиодкамио
намоглисуодједномданосепедесетдошездесетжртава,а
некидругидвадесетпетдотридесетљуди.Коришћенесуу
Лублину,уПољској,даубијајупољскеијеврејскезаточени
кеузатворуЛублинскогзамка.Душегупкесузатимпреве
зенеуМајданек,гдесутеласпаљенаукрематоријуму.Након
неколикомесециупотребенацистисусхватилидајеметода
егзекуцијепутемдушегупкипроблематична.Људикојису
истоваривалидушегупкепатилисуодменталнихстресова.
Душегупкенисумогледаиздржевеликибројљудикојису
нацистипланиралидауморе,такодасувременомразвијане
ефективнијегаснекоморе.

Браунинг5 сматра да јемасовно убијање Јевреја, интерни
раних у Јеврејски логор Земун, спроведено на основу од
лукедонетеуврхуРСХАуБерлину,почеткоммарта1942.
године. Одлука Берлина о убијању преосталих Јевреја у
Србији, била је заснована на процени војноокупационих
властиуСрбији,првенственогенералаБадера,оскоромоб
нављањуборби саустаницима, збогчега је требалода се
ослободиместозаинтернирањеустаника.Наређењагене
ралаКунцеаигенералаБадераопроменипроцедуресаза
робљеним устаницима ињиховом интернирању издата су
од18.до25.марта1942,докјеодлукао„посебнојакцији”
гасногкамионадонетаупрвојполовинимесеца.Докраја
фебруара1942.логориуокупиранојСрбијиоспособљенису
запријемзаточеника,свиосимЈеврејскоглогораЗемун(Ju
den la ger Se mlin),укомесубиликонцентрисаниготовосви
преосталиЈевреји.Уовомлогору26.фебруара1942.интер
нираноје5780заробљеника,махомЈевреја.ПремаШеферу
никоодвојноокупационихфакторауСрбији,нијеподсти
цаодасеуБeoградпошаљугасникамиони.Бадерприти
снуточекивањемширењаустанкаиприливазаробљеника,
инсистирао једаселогорнаСајмиштуиспразни,аРСХА
уБерлинуреаговала јеслањемгасногкамиона.Средином
марта1942.уБеоградизБерлинадопремљенјегасниками
он6.Једаноддвојицевозачаизлазиојеизкамиона,улазиоу
логор,делиодецибомбоне,пасумудецајурилаусусрет.
Пола сата након укрцавања, угушиобиих све у камиону.

5 Кољанин,М. (1992)Не мач ки ло гор на бе о град ском Сај ми шту 1941–
1944,Београд:Институтзасавременуисторију,стр.113114.

6 Ковач,Т. (2015)Кон так ти за то че них Jевреја у кон цен тра ци о ним ло
го ри ма у Бе о гра ду са спољ ним све том то ком дру гог свет ског ра та,
Београд:Јеврејскиисторијскимузеј,стр.371372.
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Некадајеукрцаваноседамдесетдоосамдесетособа,узави
сностиодтогадалијебиловишедецеилиодраслих.Када
бикамионкрећућисекаБеограду,прешаоСаву,зауставио
бисеиједанодвозачајеизлазиоиконектоваоиздувнуцев
моторазаунутрашњостхерметичкизатвореногделаками
она,укомесубилизаточеници.Потомјенастављаопутем
за Јајинце.Убацивали су их у ископане јаме, којих је би
ло око осамдесет.Камион је 10. маја 1942, последњи пут
укрцаопреосталезаточеницеимушкарцекојисурадилиу
логорскојуправииособљеЈеврејскеболнице.

ЕвидентнојеиздокументаохапшењуАндорфера(Andor
fera)7, бившегкоманданталогоранаСајмиштуда суНем
циодмахподоласкусаопштилидаћеселогорградуално
испразнити јерћенаСајмиштедовестикомунисте.Утом
документупишеда су транспорти одлазили тамно сивим,
затворенимогромнимаутомобилом.Утајкамионмоглоје
стати100особаибиојебезседишта.Камионјеувекстајао
испредземунскогулазаулогор.Посадакамиона„душегуп
ке”9. јуна1942. (CC–шавфирерГец (Goetz)иМајер (Me
yer))послалајетелеграмуБерлинмајоруПрадлудајењи
хов„специјалниаутоЗаурер”(Saurer)извршио„специјални
задатак”.

Првихнеколикоданакрајеммарта1942.камион јеопери
саонапутуодЈеврејскеболнице(данасДефектолошкифа
култет)доЈајинаца,дабисепрволиквидиралипреживели
Јевреји, пацијентиимедицинско особљеболнице, који су
могли побећи уколико би сазнали за сврху камиона.Про
сторКултурногцентраРекс8уЈеврејској16,коришћенјекао
депандансЈеврејскеболнице,иизњегасупацијентииосо
бљепребачениузградуболницеуулициВисокогСтевана2.
ДокторкаЛуцијаРајнер9посведочилаје21.децембра2006.
да јекаодетестајаласамајкомнаулициивиделапарки
рану„душегупку”упросторијамаданашњегФакултета за
специјалнуедукацијуирехабилитацију.

7 Jeврејскиисторијскимузејрег.Бр.198/2,сигнатура2422,бр.негатива
18,стр.3.

8 13.априла2017.уКЦРек суисторичарМилованПисарриодржаoјеЧас
историјеупотребегасногкамионауБеограду.Поменуојеперформанс
уметницеИлеанеКац (ElanaKatz) и да је уСавамали у улициБраће
Крсмановића испред Културног центра „Град” 5.августа 2014. подиг
нутспоменикнастрадалимЈеврејимау„душегупкама”,Aноним,(5.08.
2014)ОткривенспоменикстрадалимЈеврејимауСавамали,Блиц.

9 До ове информације дошла сам захваљујући управници библиотеке
Jeврејскогисторијскогмузеја,архивистиБранкиЏидићикустоскињи
БарбариПанић.ОтомепостојиаудиоивидеозаписуЈИМ.
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Немачка администрација je у Београду, у децембру 1941
основала Семлин Јуденлагер10, један од првих концентра
ционихлогорауЕвропи,креирануциљуинтернирањаЈе
вреја.Домарта1942,око7000ЈеврејаинтерниранојеуЈу
денлагер.Преовладавалисужене,децаистарији,којизбог
старости,родаилизбогфизичкогстања,нисубилипогодни
застрељања.Наконнеколиконеуспелихпокушајалокалних
нацистичких званичника да депортују заточенике, власти
изБерлинапослалесугасникамионуБеоград.Душегупка
јебилакамионразвијентокомнацистичкогпрограма„Еу
таназија”.ToјебиоЗауреркамиончијијеиздувнисистем
модификовантакодајеомогућаваодасегасовипреусмера
вајуузапечаћенузадњукоморувозила.Послепостављања
издувнецевиупозицију,петнаестоминутнавожњабилаје
довољнадасеусмртидостотинуљуди.Увременскомра
спонуодкрајамартадопочеткамаја,свиЈеврејиинтерни
раниуСемлинЈуденлагербилисууморенинаовајначин.
Тела суистовариванананапуштеномвојном стрелиштуу
подножјуАвалеисахрањиванаумасовнојгробници.Када
сусвијеврејскизаточенициуСајмиштубилиубијени,гасни
камионвраћенјеуНемачкуиСемлинЈуденлагерјепостао
Анхалтелагер.

Постојеиндицијеупослератнојјугословенскојисториогра
фијидасумобилнедушегупкеупотребљаванеуокупираној
СрбијиодстраненацистанесамоуСемлинЈуденлагеруу
Београду,већиулогорунаБањици.Оватврдњабазиранаје
наизвесномбројуконтрадикторнихсведочењакојасусаку
пилелокалнеинституцијенаконрата.Душегупка јеретко
портретисанакаоиконичкасликаповезанаса„Коначнимре
шењем.”Интерпретиранајекаокоморазаубијање,коришће
напротивЈевреја,српскихцивилнихтаоца,комунистичких
активистаипартизана.Круцијалноместогдеједушегупка
коришћенапротивсрпскихзаробљеникабиојеконцентра
ционилогорнаБањици.Већинузаточеникасачињавалису
комунистичкиактивистиизаробљенипартизани,абилојеи
четничкихустаника,криминалаца,интелектуалаца,масона
иоко680Јевреја.ЈеврејскапопулацијасаБањицесадржа
лајељудезаточенекаотаоцеиубијенеујесен1941имање
групемушкараца,женаидецекојисунаконзаробљавања
од стране Гестапоа,ССа или колаборационистичке поли
ције, доведени у логор. Тврдња о употреби душегупке на
Бањициизискујепажњујернепостојидоступанархивски
документкојисугеришедајебилокоубијенуовомлогору

10Byford, J.(2010) “Shortly afterwardsweheard the soundof thegasvan”:
Survivor Testimony and the Writing of History in Socialist Yugoslavia.
Spring/Summer2010,22.May2017,doi:10.2979/his.2010.22.1.5
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тровањемгасом.Немачкидокументикојисетичу„специ
јалнемисије”београдскоггасногкамиона(„камионзадез
инсекцију,”Ентлаусунгсваген(En tla u sun gswa gen)),упућују
нањеговуупотребуизмеђукрајамартаипочеткамаја1942.
уСемлинЈуденлагеру.УписмуХимлеровојканцеларијиу
Берлину,којејечелникнемачкеадминистрацијеуБеограду
ХаралдТарнерписао11.априла1942,душегупкајеописана
каоинструменткоришћенза„дефинитивноочишћењело
гора”укомесубилеконцентрисанејеврејскеженеидеца.
КристоферБраунинг(ChristopherBrowning)сугеришедаје
развојгаснихкамионазаубистваЈеврејауСемлинЈуденла
герунајавиоефикасностирутинизованусепарацијулогора
смрти.ПремаКољанину11употребадушегупкеуСемлинЈу
денлагерудиференцираХолокауст одосталих савремених
инстанцитерораинасиљапротивцивилнепопулације.

Послератна суђења нацистичким званичницима, Августу
Мајснеру (AugustMeyszner),ЕмануелуШаферу,Херберту
Андорферуиосталимакојисубилиукључениуопераци
јудушегупкеуБеограду,нисууспеладапроизведудоказе
да је Заурер гасни комби коришћен у егзекуцији било ко
језатвореничкепопулацијеуСрбијисемЈевреја.Шафери
Мајснерсутопотврдилитокомњиховихсведочењаусуд
ском процесу. Докази презентовани на суђењима потвр
дили су да је употреба душегупке повезана са масовним
уништењем Јеврејау Јуденлагеру, у контекстунацистичке
потрагеза„Коначнимрешењем.”Сугестијадаједушегуп
ка употребљавана наБањици базирана је на сведочењима
преживелих,посматрачаисарадника,која супубликована
након рата. Корпус доказа саткан је од сведочења кључа
ра,гробараилокалнихсељакаизЈајинаца(прикупљенаод
странеЈугословенскекомисијезаратнезлочинеод1944.до
1945.године),исказауправникалогораСветозараВујковића
(смртнаказна1949),каоиисказаВелибораГлигорића,Вла
димираГерића,НадеСтанић,ФилипаМарјановићаиЧеде
Живадиновића (преживелих неЈевреја који су сакупљени
одстранеИсторијскогархиваБеоградатокомпедесетихи
шездесетих).

Постоји узајамни договор међу историчарима око преци
знихдогађаја,детаљаилибројева,асведочењасупоАнет
Виеворки12 (Аnnette Wievorka) непоуздана. Јехуда Бауер
(YehudaBauer) сматра да се сећање изоштрава са година
ма, и да проток времена утиче на креирање „отклона” од
трауматичних догађаја и њиховог емоционалног утицаја.

11Кољанин,М.нав.дело,стр.104–106.
12Wieviorka,A.нав.дело,стр.396.
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Психолозимасарелевантномекспертизомпостављасепи
тање „еродираних”, „искривљених”, или исфабрикованих
сећања.Бајфорд(Byford)промишљакакоинформацијаиз
недренаумаломброју сведочењапостаје деоисторијског
знања и колективног сећања. Сведочења о душегупки на
Бањици инкорпорирана су у историју тог логора, и поред
одсуствапоткрепљујућихдоказа.Бајфордсматрадасуин
дивидуална сећања душегупки у сведочењима, и њихова
апропријацијаодстранедржавеирелевантнихсоцијалних
институција након рата, продукти социјално медијатизо
ване, контекстуално и институционално уграђене природе
сведочења.

Ду ше гуп ка на Ба њи ци

УЈугословенскојдржавнојкомисијизаиспитивањератних
злочинапочињениходстраненацистаињиховихсаучесни
ка,у јесен1944.основана јеспецијалнаоперативна група
посвећенаиспитивањузлочинаизвршенихнаБањици.На
конистрагеиздатјеизвештајкојијезакључиваодасу„Хи
тлерови фашисти” на челу логора имали на располагању
„неколикоспецијализованихвозила,уобликумањихжеле
зничкихвагона,којисубилихерметичкизатваранииимали
сууређајкојијегенерисаогасове.”Премдасеговорилода
суовавозиламахомкоришћенауСемлинЈуденлагеру,изве
штајистичедасу„понекадкоришћениидаубијајужртвеиз
Бањичкоглогора”.Извештајкомисијезаратнезлочинебио
јепрвозваничносаопштењекојејеуказивалонаупотребу
душегупкенаБањици.Урокуоднеколикомесецитврдњаје
нашлапуткаоптужницамапротивнацистичкихзваничника
уокупиранојСрбији.ИзоптужницепротивАвгустаМајс
нера13сазнајемодасуубацивалигрупежртаваухерметич
кизатворенкамион,пренегоштосупушталигасукабину,
користећиспецијалнодизајнираниуређај.

Велибор Глигорић у мемоарима Ку ћа смр ти, поменуо је
„транспорте јеврејскедецекојусукриминалцисакупљали
металниммрежамапопутпилићаислалиихдабудустре
љаниилигасирани,узапечаћеномкамиону.”УИсторијском
АрхивуБеоградаобјављенајеисторијалогора1967,укојој
јеГлигорићрефлектоваонатемугледањазатвореникакако
сепењуукамионесашкодљивимгасовима.УкњизиRe si
stan ce among the Wi resобјављеној1969двапретходназато
ченикаСимаБеговићиМиодрагМилић,поменули суду
шегупкекаометодубијањакоришћенулогору.Референца
душегупкепојављујесеусведочењуРадомираГерићакада

13Byford,J.нав.дело,стр.547.
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помиње„колонекамионаидушегупкикојепролазекрозка
пије Бањичког логора, пуни другова и бораца, на путу ка
Јајинцима.”СимаБеговић14умонографијиЛо гор на Ба њи
ци, 1941–1944, из 1989, сугерише „гасирање у специјално
дизајнираномкамиону,којисузаточеницизвали„душегуп
ка”којијебионаконстрељања„другинајконвенционалнији
методубијања”улогору.СветозарЛозоукњизиЦр ве ни Бе
о граднаводидаједушегупкакоришћенауСемлинЈуден
лагеру,посетилаБањицуодакле јепревезлазаточеникена
стрелиштеуЈајинцима.Државнителевизијскиканал1984.
продуцирао je историјску драмуБа њи ца, коју је режирао
СаваМрмак.Другаепизодаусеријиописуједолазакдуше
гупке и утоваривање јеврејских мушкараца, жена и деце.
МенахемШелахов(MenachemShelach)написаојечланако
СемлинЈуденлагерууБеоградунаенглеском1987,укоме
помињепостојањесведочењапремакомеједвапутаутоку
пролећа1942.душегупкакоришћенадасеубијајуЈеврејиу
Бањичкомлогору.

Токомгодинамотивдушегупкепостаојеутврђенуофици
јелнојисторијиисећањунаБањичкилогор.Усрпскојисто
риографијиIIСветскогратаиукомеморативномдискурсу,
душегупкесувезанемахомзалогорСајмиште.Појављујесе
уприказимадогађајанаБањици.УводичуМузејаБањич
коглогораобјављеном2001,кустосисторичарДаркоЋирић
пишедаје„специјалновозило,мобилнагаснакомора”ко
ришћенопротив„јеврејскихпородицаипојединаца”чијасу
тела„билатранспортованауЈајинце,гдесубиласахрањена
умасовним гробницама”.Српска православна црква ини
циралајеизградњухрамауЈајинцима,базиранунатврдњи
дасуЈајинци„наконЈасеновца,примарноместострадањау
скорашњојисторији.”

УлитературиоБањиципостојиваријабилностуосвртима
надетаљеупотребедушегупкекојаодражаванесагласности
у оригиналним сведочењима.Неки аутори тврде да је во
зилокоришћеноулогорујединозаубијањеЈевреја,женаи
деце.Другитврдедајекоришћенопротивсвихкатегорија
затвореника,укључујућизаробљенепартизанеикомунисте.
Кадасудушегупкеупитањуобичносепомињууједнини,
алипојединиизвори тврдеда суНемципоседовалинеко
лико таквих возила. У складу са оригиналним логорским
извештајима, током априлаимаја 1942, три групе Јевреја
–мушкарци,женеидеца–билeсуизведениизБањицеод
странеССа.СС је „уклонио”45 јеврејских заточеника17.

14Беговић,С.(1989)Ло гор на Ба њи ци, 1941–1944 (The camp Ba nji ca,1941– 
1944),Беoград:Институтзасавременуисторију,2,стр.106–107.
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априла.ГрупаодосамдесетшестЈевреја,одкојихсумноги
билиизбеглицеизЗворника,билајетранспортованасаБа
њице28.маја1942,саизвештајимаизлогоракојисуискази
валидаихјеликвидираоСС.Премдаједушегупкапредста
вљалакључнуметодумасовнеегзекуцијејеврејскихженаи
децеуСрбијиизачишћењеЈуденлагера,стрељањејеувек
представљалоалтернативу.Браунинг15сугерисаоједачаки
парцијалноконтрадикторнасведочењамогудаомогућеко
риснеисториографскедоказе,подпретпоставкомдасадрже
суштинуузајамнопоткрепљујућег„заједничкогсећања.”У
случајудушегупкенаБањици,неможесенаћитаква„су
штиназаједничкогсећања.”ДетаљисведочењаМиланаКо
биљскогослучајукадајеседамнаестЈеврејабилоукрцаноу
душегупкунаБањици,„5мушкараца,9женаитроједеце”,
противречни су званичном регистру затвореника логорске
администрације.Премалогорскимрегистриманијепосто
јалатаквагрупазаточеникаулогоруувремекадаједуше
гупкабилауБеограду.Нацистисуубрзосхватилидајеова
методаубијањаималамалопредности,уколикожртвенису
билеженеилидеца.Кадајебилаутоварена,Заурердуше
гупкабилајенеподобназавожњупонеравномтерену.Про
цесистоваривањаизмеђуосамдесетистотелапрекривених
излучевинама, био је дуготрајан и изискивао је употребу
локалнихзатвореника.Изперспективеубица,душегупкаје
ослободила немачке војнике психолошког терета да треба
дастрељајувеликибројјеврејскихженаидеце.

Најцитиранијиисказупотребедушегупкепротивнејевреј
ских заточеника на Бањици је исказ преживелог Филипа
Марјановића, заточеног партизана селектованог за егзеку
цију9.маја1942.године.Приморанједауђеудушегупку,
али су га чувари извукли када је логорска администраци
ја сазнала да је његова фамилија подмитила полицијског
званичника.ЧедаЖивадиновић,сећаоседајевидеогрупу
партизанакојисубилиутоварениудушегупку.Двасведо
чењасенепоткрепљујујерсадржеразличитеописевозила.
Живадиновићтврдидајевидеодушегупкупочеткоммарта
1942,неколиконедељапренегоштојеЗауреркамионсти
гаоуБеоград.Марјановићјеистакаодасудушегупкеимале
функцијудаошамуте заточеникеданебибилисвеснида
ћебитистрељани.УрошВлаовић,сељакизЈајинацарекао
једајевидеодушегупкукојомсуихдовозилиидајечесто
наконтогачуоиспаљивањеметака.

15Browning,C.(1985)Fa te ful Months: Es says on the Emer gen ce of the Fi nal 
So lu tion.1.April1991.,3.May2017.,http://bookfi.net/
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Засад јепоузданода јеуБеоградупостојала једнадуше
гупка која је употребљавана у периоду од почетка марта
допочеткамаја1942,давозилонијемоглобитивиђенона
Бањици почетком марта 1942, нити да су жртве могле да
изађуживеизње.Највећибројсведочанставакојапомињу
душегупкуистичудајепроцесгасирањапочињаонаБањи
ци,чимбисезатворилавратазадњегдела,пренегоштоје
возило напустило логор.УСемлин Јуденлагеру, гасирање
је почињалонаконшто је возилопрешлопонтонскимост
преко реке Саве.Према Бајфорду мало је вероватно да је
овајпротоколнарушенидаједушегупкапребаченанаБа
њицу.Примарниразлогзаштодушегупканијеушлаулогор
Сајмиштебилоједаонемогућисведочанства,којуje гру
пасведокасаБањицедоживела.Институцијекојесуимале
доминантнуулогууобликовањуофицијелнеисторијеико
лективнемеморијеупослератномјугословенскомдруштву
нисуразматралеваријабилностиусведочењима.

БраунингистичедасуНемцитежилидапостојањедуше
гупкеостанеутајности.Нацистисуприбеглипревари,тако
штојежртвамабилореченодасепребацујуубољилогор
идатасуимфиктивна„правилалогора”.Гласинеосврси
мистериозногвозилаисудбиниЈеврејаизСемлинЈуденла
герабилесубројнеупролеће1942.године.Одушегупкама
сеговориломеђуофицириманемачкеБезбедноснеПолици
је(Sic her hi et spo li zei, Si Po)итајнеслужбе(Sic her he it sdi enst, 
SD).СобзиромдајеЗауреркамионвоженкрозцентарБе
оградасажртвамакојесувикалеиудараленаврата,сумња
јепобуђенамеђу становницима.Уисказуистражитељима
југословенскогвојногсуда заменикТарнера,ССмајорГе
оргКисел(Stur mbannführerGeorgKiessel),посведочиоједа
сенекоиз српскеполицијеинтересовао за запечаћеника
мионкојијесвакодневнооперисаонапотезуизмеђулогора
СајмиштеистрелиштауЈајинцима.НекиСрбисувидели
тајкамионимислилисудаЈеврејеодводенастрељање.Гла
синесуопсталеинаконштојеЗауреркамионвраћенуБер
линпочеткомјуна.СобзиромдавишенијебилоЈеврејау
СемлинЈуденлагеру,колалесугласинедасадатакострадају
српскизатвореници.

Напрвом заседањуАВНОЈа у новембру 1942,Владимир
Дедијеруказаојена„гасирање500људиодједном,узапе
чаћенимкамионима”наДедињу,Бањици,уШапцу,иСај
мишту.МиланКољанинистичедасуизидеолошкихразло
гасвеетничкеирелигиознегрупеуЈугославијитежиледа
будупредстављене као да имају еквивалентне улоге у на
ративимажртава.Партизанскомвођствубиојенедоступан
приступповезаностидушегупкеса„Коначнимрешењем”у
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Србији,1942или1943.године.Оноштосузналибазирано
јенаспекулацијамаигласинама.Комисијазаратнезлочине
извршилајеистрагузлочинанаБањициињенконачнииз
вештајобјављенумарту1945,означио јетачкупреокрета
гласинеодушегупки.Извештајиобјављениизмеђу1944и
1946,билисупрвиинституционалносанкционисаниизве
штајоратнимзверствима.Какојекомисијадошладоброја
од48000мртвихуСемлинЈуденлагеру,икакојезакључила
даједушегупкакоришћенадасеубијајузатвореницинаБа
њици,нијемоглодасепреиспитуједо1980их.Чињеницеи
бројкеобјављенеуизвештајимаратификованесукаонео
спорни„налазикомисијезаратнезлочине.”Дакле,гласине
испекулацијетрансформисанесууофицијелнуистину.

ПримарнидоказикојиподупирутврдњудајеЗауреркамион
бионаБањицисусведочењапреживелихФилипаМарјано
вићаиНадеСтанићизпедесетихгодинаXXвека.Станићeва,
чијесведочењејекључнидоказдајегасникамионупотре
бљавандаубијегрупујеврејскихзаточеника28.маја1942,
истаклаједасупредоласкакамиона,стражариувелињуи
другезатвореникеуњиховесобе.Посведочилаједајечула
повике „ваздух, дајтенамваздух”и „позиве упомоћ” ко
јисудопиралиизкамиона.ЧедаЖивадиновићтврдиоједа
сузаточенициодвежениукамиону„сателомначињенимод
дрвенихдаски”„вероватнобилиугушени.”

Гасникамионбиојеспецијалнаврстакамиона,начињенод
алуминијума,такодаваздухнијемогаодапродреунутра.
ПоМарјановићузналисукадајеовајкамионстизаоулогор,
јерјебиовећи,нијемогаолакодаманеврише,такодајеу
рикверцуулазиоудвориште.Могаојеодједномдапреузме
окостотинузатвореника.Уместопрозораимао јерешетке
којесуомогућавалегасудапродре,агасјебиопомешанса
издувнимгасовима.Многисупочињалидасегушејошдок
суулазилиукамион,јерјемоторбиоукљученипуштаоје
угљенмоноксид.„Душегупка” јетребаладаонесвестиза
творенике,такоданебудусвеснидаћедабудуупуцани.Др.
Јунг,докторлогора,потврђивао једа јеособабиламртва,
такоштојеиспаљиваометакупотиљак.Утранспоновању
сведочанставапреживелихујавнидомен,историјскиписци
у Југославији морали су да се баве неконзистентностима,
политичкисензитивнимматеријаломисказа,исаваријаци
јамасведочанстава.ДалитребавероватисведочењуФили
паМарјановићаилиВелибораГлигорићадаје9.маја1942.
биосамоједангасникамионнаБањици,илиРадомируГе
рићукојисугерише„колоне”таквихкамиона?Интерпела
цијомпреживелихкаосведокахероизмаиотпоранаБањи
циидефинисањемсведочењакао„историјскогматеријала”
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институцијапомоглисудаобликујусадржајизвештаја.Ди
верзификованеформесећањаиспитујусолидификацијурат
негласинеињенуинтеграцијууисторијскосећање.

Можесепратитиполитичкиитехничкиразвојугљенмонок
сидаицијановодоничнекиселине(продаваосенанемачком
тржиштукаоЦиклонБ16(ZyklonB)заискорењивањештето
чина),какосуупотребљаванидареализујунацистичкупо
литикуанихилације„недостојнихживота”.Нацистичкире
жимзапочеосистематскоуништавањементалноифизички
немоћнихљудипрограмом„Еутаназија”,уновембру1939у
окупиранојзападнојПољској.Фокспоказујесимбиозукоја
јепостојалаизмеђу1941.иХитлеровогоригиналногпрогра
маЕутаназијаоктобра1939,датоубијањезапочнеикакосу
постројењамодернетехникеразвијена.Укупанбројжрта
ваЕутаназијеје70273.Промишљањатехничкихсредстава
проузроковалесулекцијепсихолошкихпроблемакојесуис
кусилиЕинсатзгрупеуРусији,којисуморалидасесуочеса
својимжртвама приликом стрељања. Транспорт челичних
резервоараугљенмоноксидазапотребе„гаснихкамиона”,
сажртвамавоженимуунутрашњостикамионапоказалисе
каонеефикасни.Тоједовелодоубацивањаиздувнихгасова
моторасаунутрашњимсагоревањемупросторзапутнике,
такогушећиљудекојисубилиунутра.

КристоферБраунинг17укњизиFa te ful Months: Es says on the 
Emer gen ce of the Fi nal So lu tion, фокусирао се на активно
стинижихешалонскихизвршилацауместонанацистичку
хијерархију, јер јетежиодакоригује„претераноХитлеро
центричну интерпретацију” Коначног решења. Браунинг
сматрадасесистематичноубијањеЈеврејафиксиралоуХи
тлеровомуму1941.каоодговорнаблискостнападанаСо
вјетскиСавез.БраунингупогледуВермахтауказујенане
исправностидеједајезадатакуништавањаизвршавансамо
од странеССилиЕинсатзгрупе. Јединиценемачке армије
билесуинструисанеодњиховихкоманданатаитокомјула
иавгуста1941,1000таоцакомунистаиЈеврејајеуморено.
Аутор се окреће ка развоју душегупке, оригинално кори
шћенеупрограмуеутаназијекојијезапочеопочетком1940.
Ондемонстрира како је једна поставка убица укључена у

16Fox,J.(1995)Re vi e wed Work (s): Na zi Mass Mur der. A Do cu men tary Hi
story of the Use of Po i son Gas by  Eu gen Ko gon, Her mann Lang bein and 
Adal bert Rückerl. April 1995., 22. May 2017., http://www.jstor.org/sta
ble/4211827

17Glees,A.(1990)Re vi e wed Work: Fa te ful Months: Es says on the Emer gen
ce of the Fi nal So lu tion by Chri stop her R. Brow ning,April1990.,25.April
2017,http://www.jstor.org/stable/570993
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убиства ментално оболелих, асистирала другој поставци
укљученојуубијањеЈевреја.

Оп сед ну тост тех но ло ги јом 

УпространимЗаурер18возилимамаксималнаупотребапро
сторанијебиламогућајербиутицаланастабилноствозила.
Стогајебиланеопходнаредукцијатоварногпростора.Ово
једовелодопродужењатрајањаоперације,јерјепразнина
моралабитипопуњенаугљенмоноксидом.Примећеноједа
оногмоментакадасусевратазатварала,људисупочињали
да вршепритисакнањих, чимбиих обухватиомрак. За
печаћенисливникпостојао јена срединипода, збоглаког
чишћењавозила.Посаоутоваривањакомадатребадабуде
брзоизвршен,безоштећивањалампиилипрљањакамиона.
Роба,товарикомадисуЈевреји.Робајемахомнађенакако
лежи.

Ge he i me Re ic hssac heсутајнепроменезаспецијалнавозила
уупотребиуХелмнуизаонекојисејошправе.Оддецем
бра1941.97000јепроцесуираносатривозилауслужби,без
већихинцидената.Усептембру1941званичнициуЛођуса
зналисуоХимлеровојнамеридаседепортујејошнемачких
ЈеврејаиРомауњиховгето.Кадасуселокалнизваничници
уЛођубунили,Son der kom man do Lan ge19послатисуизПо
знањауХелмноблизуЛођаи снабдевени су са два гасна
камионаиз аутомобилскогодељењабезбедноснеполиције
РСХАуБерлину.

Постојесведочанствакојаизвештавајуда јетокомчишће
ња ментално оболелих у болницама Пољске 1939/40 био
коришћенхерметичкизатворенкамионсаознакомKa i sers
KaffeeGescha eft20(Кајзеровкафе),савучнимкамиономна
пред.Ментално оболели су убијани пуштањем угљенмо
ноксида(CO)изметалнихцилиндара.

Хитлер је у писму од 1. септембра 1939. наложио лекару
КарлуБранту (KarlBrandt) и рајхслајтеруФилипуБулеру
(Reichsleiter Philipp Bouhler) из Фирерове канцеларије да
спроведупрограмеутаназије.Криминалистичкоминститу
ту(KriminaltechnischesInstitut,KTI)уРСХАналоженоједа

18Kalfus,R.(1990)EuphemismsofDeath:InterpretingaPrimarySourceDo
cumentontheHolocaust,The Hi story Te ac her,23(2),рр.8793.

19Browning,C. (1986)NaziGhettoization Policy in Poland: 193941.Cen
tral Eu ro pean Hi story,19(4),рр.343368.December1986,19.May2017.,
http://www.jstor.org/stable/4546081

20TheNizkorProject (2017)The “Fi nal So lu tion”: The De ve lop ment of the 
GasVan in the Mur de ring of the Јews,6.April2017.,http://www.jewishvir
tuallibrary.org/gasvans.
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испитапроцедуреубијања,иизвестилисудајеоптимална
методаупотребаугљенмоноксида.Следећипрваекспери
менталнагасирањаузатворууBran den burg / ha velујануару
1940–ухерметичкизатворенојсобименталнооболелису
убијени чистим угљен моноксидом, методом коришћеном
у осталим „Еутаназија” центрима. Неопходни угљен мо
ноксидпотраживанјеодстранеФиреровеканцеларијеин
директно прекоКТИ.,што је било засновано на договору
главешинаагенцијезаЕутаназију,Брака(Brack),иВидмана
(Widmann),шефаРефератаВД2(Хемијаибиологија).

Ka i sersKaff eкамионоперисаојепопринципугаснихкомо
раинсталација„Еутаназије.”Угљенмоноксидбиојевођен
уприколицукрозцреваизцилиндракојијебиофиксиран
затрактор.Сведоцисуизвештавалидајеодсептембра1939
Специјалнакоманда(SonderkommandoLange)убијаламен
тално оболеле људе у таквим камионима у померанским,
источнопрускимипољскимболницама.Кореспонденција
онеисплаћенимрачунимаувезисаСондеркомандоЛанге
дофебруара1941,показуједајеХимлерзнаоотоме.Одда
тумапрвеупотребеможесезакључитидасуKa i sersKaffe 
– камиониприпремљеникрајем1939.досредине1940.са
асистенцијомФиреровеканцеларијеиРСХА.Химлерјепо
сетиосанаторијумзаменталнооболелеипотомјенаручио
лидеруЕинсатзгрупеБ,Небеуи(Nebeui),даистражисред
ствадаскратипатњуљуди,какојезакључиоизискустваса
стрељањем.

КадаексплозијаубункерууМинску,укојисууведенемен
талнооболелеособе,нијеоствариланамераванирезултат,
експеримент са металним цревима, које је Видман (Wid
mann)носиосасобом,изведенјеусанаторијумузаментал
нооболелеизМогиљева.Небејеизовадваексперимента
научиодајеидејадасеубијеиздувнимгасовимаизводљи
ва.Међутим,Еинсатзгрупе,закојусепроучавала„хумани
ја“методаубијања,нијемогладакористинепокретнугасну
комору сафиксираном локацијом, требале су да будумо
билне.Конструисанисукамиониукојесууместопретход
нокоришћенихугљенмоноксидцилиндара,садабилиусме
равалииздувнигасови.Ka i sers Kaff eкамионикојисубили
познатиуКТИ,билисумоделизамобилнегаснекамионе.

Стрес стре љач ких во до ва

Вентрит(Wentritt),шефрадиoницезапоправкеуОдељењу
(Referat)IIД3aсведочиоје„1941јасамјошувекбионаче
лудепартманамајораПрадела.Онмијерекаодасуводови
заегзекуцијеуакцијичестопатилиодсломаживаца,тако
дабитребаладасекористихуманијаметодаубијања.Нама
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сустогабилинеопходни,какојетоПраделрекао,затворе
никамиони/моторнавозила.”ПраделјеналожиоВентриту
даистражиусмеравањеиздувнихгасоваузапечаћенукаро
серијукамиона.ПоРауфовомналогу,ПраделиВентритсу
посетилифабрикуГаубштатуБерлин–Нојкелну(Gaubschat,
BerlinNeukoelln),специјализованузапроизводњузапечаће
нихкаросерија/надградњи.ДоговорилисуседабиРСХА
требалофабрициданабавишасијунакојубисепоставила
каросерија / надградња. Када је шасија допремљена ком
панији Гаубшат, Вентрит је обезбедио камион са одгова
рајућимпроменамаурадионициRe fe ra ta II D3a,пошто је
питањекласификовано са врхунскимнивоомтајности.На
испуснупумпупричвршћенојеиздувноцревокојејеводи
лоодекстеријерадоднакамиона.Уунутрашњостиизнад
отвора,заварилисуметалнуцев,којаможебитиповезана
саиспуснимцревом.Приликомукључивањамотора,издув
нигасовисуишлиуиспуснуцевиодатлеуунутрашњост
камиона.Анализирало секоликодуго јепотребнода сеу
камионудостигнеконцентрацијаугљенмоноксидаод1%.
Притаквомсадржајуугљенмоноксиданаступадубокане
свест,азатимисмрт.Тежилоседасеспречинастанакпрвог
идругогстадијуматровањаугљенмоноксидом.Првиста
дијумјеобамрлостимучнина,адругијеобележенстањима
агитацијеииритације.

Експериментално гасирање је највероватније обављено у
концентрациономлогоруЗаксенхаузен (Sachsenhausen)где
јеКТИимаорадионицу,10.новембракадајеKrausnik(Kra
usnick)/Вилхелм(Wilhelm)биоуКијеву.Приликомгасира
њаприсутствовалисуХес,двахемичараЛајдинг(Leiding)
и Хофман (Hoffmann), и неки СС официри. Хемичари су
констатовалидасулешевиималитипичанрозеизгледљу
дикојисуумрлиодтровањаугљенмоноксидом.Развијенје
прототипгаснихкамиона.Преосталикамионинаручениу
фабрициGa ubschat, били супреиначениу гасне камионе.
Одаприла1942.годинеуРефератуIIД3aрађенисуплано
викакодасепроширекапацитетиубијањаидасеолакша
оперисање.

УпотребагаснихкамионаодстранеСондеркомандоЛанге
посведоченајеза8.децембаруХелмну.Возачједногодка
мионаГуставЛабс(GustavLaabs),посведочиоје:„Касније
самсазнаодасукамионибилиамеричкитротонаши...Енте
ријерњиховекаросеријеконтејнераимаоје4мудужинидо
2муширини...Угасномкамиону,којисамвозио...гасирано
јеоко50људи.”Шестгаснихкамиона(једансаЕинсатзгру
пеЦ,двауХелмну,двауРиги, једансаЕинсатзгрупеД),
којисуоперисалидокраја1941,ималисуистиспољашњи
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изгледибројљудикојисумоглидаприме.ПремаРауфуи
Вентриту,првојекупљеноидонетоуфабрикупетилишест
шасија.Првихшесткамионасатежиномодтритонепри
премљеноје1941.иоперисалисупочевшиодновембраили
децембра.Тосукамионипрвихсеријасадватипашасије,
Da i mond иOpelBlitz.Већикамиони,типаЗа у рермодифи
кованиугаснекамионе.Овосубиликамиониод8тонаса
каросеријомдужине5.8миширине1.7м,којисумоглида
носедостољуди.ИзвориисведоциговоредасуЗа у рерга
сникамиониоперисалиујануару1942.Упочеткусетежило
дасесвакомСондеркомандуизЕинсатзгрупенобезбедибар
једанкамионидасепроширекапацитетигасирања.Беле
шкаод27.априла1942,бависемогућностимадасепостиг
небржеистоваривање„терета“(гасиранихљуди).Реферат
IIД3абиојеодговоранзатехничкапитањаизаоперисање
гаснихкамионатајнеполиције.Белешкаод5.јуна1942из
вештавада јегасникамионексплодираоуХелмну.Рауфје
потомнаручионовеекспериментепопитањугаснихприме
ракаодстранеКТИипредузетесупромененакамионима
како би се онемогућили високи притисци у кутијасупер
структурама.

ССGruppenführer Харалд Тарнер, захтевао је и добио га
сникамионуаприлу1942заубијањеЈеврејауБеограду.9.
јунаЗауреркамионпослат јеназадуБерлиннаконштоје
испунио „специјалан задатак”. Након поправке послат је
уРигуповинујући се захтеву 15. јуна.Често су гасни ка
мионивиђанинастајалиштиманањиховомпутунаИсток,
на пр.у Вроцлаву или Кракову. Званичник Еинсатзгрупе
Д,Охлендорф,посведочио једа гасникамионинисупри
падалитранспортуЕинсатзгрупе,већсубилипорученииз
Берлина.Заједносагаснимкамионимапослатисуивозачи
којисуишлинаобукузаруковањекамионима.Возачига
снихкамионапосведочилисудасупоналогуоперативног
лидерагрупе IIД3адовезликамионеизБерлинауњихово
операционопоље.АмтIIД3ајебиоодговоранзаконструк
цију гаснихкамиона, и централно оркестриран из РСХА
операцијамагаснихкамиона,обезбеђујућикамионе,возаче
ирезервнеделове.

Филм „Шоа” (Sho ah)

КлодЛанцман21(ClaudeLanzmann)снимиојефилмSho ah,
којисебавипитањем„Коначногрешења”улогоримаПољ
ске.Филм јеконструисанкрозинтервјуе,ипутемкретања

21Edholm,F.(1988)Sho ah: A Film by Cla u de Lan zmann. Hi story Wor kshop,
(25),рр.204206.Retrievedfromhttp://www.jstor.org/stable/4288837
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крозпејзажлогораигета.Тојеисторијскидокумент,икао
такав припада укупности рада о Холокаусту. Враћамо се
крозфилмнаистаместаикакоинтервјуисаниговоре,по
нављамопоследњапутовањаустаницеТреблинкаипоко
лосецима у самАушвиц.Интервјуисано је око 15људии
њиховасведочанствачинефилм.Постоједватипаинтервју
исаних,ЈеврејиинеЈевреји.Јеврејисуоникојисупрежи
велијерсубилипринудниодлагачитела.НеЈеврејисуад
министратори,сељацикојисуживелиокопољскихлогора,
сведоциваршавскоггета.Дваделафилмакојасуидентична
уструктурииуинтервјуисанима,фокусирајусенаразли
читетеме.Првијеистраживањеинтерфејсаизмеђулогора
исвакодневногживотасељакакојисуживелииобрађивали
земљуокоТреблинкеиХелмна.Тосусељацикојисувиде
лиичулиЈеврејезакључанеусинагогиуњиховомселу,ко
јисуихвиделиодвоженеугаснимкамионимадошумебез
повратка.УсценикадаБомба,Подхлебник(Podchlebnik),и
Милер(Müller) плачу, Симон Сребник, једини преживели
изХелмна22,имаенигматичанизразлицакадагаЛанцман
смештаудругупоставку,угрупуПољака.Онистојеиспред
црквеукојојсуЈеврејидржани,пренегоштосуодвожени
удушегупкама.

ПремаБринклију23иЈури24(Brinkley,Youra),Фелман25иЛа
убинтерпретирајуSho ahкаопокушајдасе„посведочионо
штонеможеда сепосведочи, а то је, искуствоонихкоји
суумрлинаместуодаклесениконијевратио”.Филмпо
кушава да сведочи изњихове позиције, из унутрашњости
душегупки.ФелманиЛауб26суприхватилиодЕлиВизела
(ElieWiesel),дасенашаераможедефинисатикаодобасве
дочанства.ЗаФелманаиЛауба,циљсведочењапостаје„по
моћдасествори,наконфакта,недостајућиХолокаустсве
док”.ПрофесорЛакер(Laqueur)истицаоједасучакиизве
штајиумањивалибројубистава.БринклииЈураистичуда
сеоноштодефинишепредставустрахотесмртиодстране

22Fuller,G.(2011)Se ar ching for the stamp of truth: Cla u de Lan zmann re flects 
on the ma king of “Sho ah” Cinéaste,36(2),рр.1619;Retrievedfromhttp://
www.jstor.org/stable/41690998

23Brinkley, R. and Youra, S. (1996) Tra cing Sho ah, PMLA, 111 (1),
pp.108127;doi:10.2307/463137

24Stoekl, A. (1998) Lanzmann and Deleuze: On the Question of Me
mory, Symplokē, 6 (1/2), 7282; Retrieved from http://www.jstor.org/sta
ble/40550423

25Felman,S.(1991)InanEraofTestimony:ClaudeLanzmann’sShoah,Yale
French Stu di es,(79),pp.3981;doi:10.2307/2930246

26Rothberg,M.(2009)Mul ti di rec ti o nal Me mory: Re mem be ring the Ho lo ca ust 
in the Age of De co lo ni za tion,Stanford:StanfordUniversityPress;Preuzeto
14.aprila2017.sahttp://bookfi.net/



300

НЕДА РАДОИЧИЋ

масовнихубица,можепосведочитикрозреференце.Знациу
Sho ahимајукаоиндексичкезнакове,аутентичнурелацијуса
догађајима.ТакавслучајбиобисеквенцаукојојЛанцманова
камераслединааутобану1980ихкамионкојиносиплочи
цуSaurer–фирмекојајепроизводилагаснекамионе.

Хитлер, Химлер, и Хајдрих конципирали су демограф
скуреорганизацијуновоосвојенихтериторијаусептембру
1939.године.КаодеосвеобухватногпланаЈеврејисутреба
лидабудуконцентрисаниуурбанимцентримаипотомде
портованиуЛублинскиокруг.ПочетнадепортацијаЈевреја
саинкорпориранихтериторијатребалаједабудеокончана
дофебруара1940.Јеврејисупривременоконцентрисаниу
гетимауградовима,какобиолакшаликонтроледоцниједе
портације.ИнвазијаРусијејеокончалаобећањаопобољша
њуснабдевањаживотнимнамирницамауЛођу27иВаршави
којасудатапочеткомјуна.ЗваничнициуЛођусусептембра
1941. сазнали оХимлеровој28 намери да депортује немач
кеЈеврејеиРомеуњиховгето.Кадасулокалнизванични
циуЛођунегодовали,СондеркомандоЛангепослатисуиз
ПознањауХелмноблизуЛођаопремљенисадвагаснака
миона из аутомобилског одељења тајне полиције РСХА у
Берлину.

Хелм но

ССје1941.закључиода једепортацијаЈеврејаулогореу
којима ће бити уморени гасом била најефикаснија мето
да постизања „Коначног решења”. Нацисти су те године
отворилилогорХелмноуПољској.ЈеврејиизрегијеЛођа
уПољскојиРоми суусмрћениумобилним гаснимками
онима.ССовцииполиција започелисуоперацијеубијања
уХелмну8.децембра1941.Токомпрвихнеколиконедеља,
жртвесубили јеврејскистановнициоколнихделоваокру
гаВартеланд(Wartheland).Транспортовалисуихизместау
којимасуживеликамиономнатерензамкаХелмна.Вођени
члановимаСпецијалногодреда,жртвесусеискрцавалеиз
камионаудворишту.ССзваничнициносилисубелеман
тилекаодасулекари,објашњаваноједепортованимдаће
ићиуНемачкукаораднициалидапрвотребадасеокупају
идаимсестваридезинфикују.Затимбиулазилиукућугде
сувођениупозадинскусобу,гдесусеразодевалиидавали
своједрагоцености.Потомсуиходводилиуподрум,гдесу
силазилиузадњидеокамионакојијемогаодаприми50–70

27Jakowczyk, Z. (1982) Voices from Poland, So cial Text, (5), рр. 321;
doi:10.2307/466332

28Browning, C. нав. дело, стр. 343368; December 1986, 19. May 2017.,
http://www.jstor.org/stable/4546081
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особа.Механичарнадужностипричврстиобицревонаис
пуснупумпукамионаипотомбиукључиомотор,пумпајући
угљенмоноксидупросторгдесубилисабијени.Потомби
секамионпунлешевавозиоушуму,гдесутелаубациванау
масовнегробнице.Кобитопреживеобиобиналицуместа
устрељенодстранеССовацаиполицијскихслужбеника.

ПреживелиизШоа ви зу ел не исто риј ске фон да ци је29 (Sho
ahVisualHistoryFoundation),којујеосноваоСтивенСпил
берг1994наконснимањаШин дле ро ве ли сте,пребацилису
збиркусведочењанавишиниво.Пројекаткреирањаархи
весведочењапреживелихрођенјеизстварањафилма.Фо
кусСпилберговогпројектазаразликуодархивеЈејла(Yale
archive), пребачен je са личности преживелог на концепт
трансмисије.

За не ма ре ност

КустосМузејаБањичкоглогораАндрејЋирићпоказаоми
јекопијуфотографиједушегупкеизПољске,усталнојпо
ставци.УЈеврејскомисторијскоммузејууБеограду,сазнала
самодбиблиотекаркеБранкеЏидићданатлубившеЈуго
славије непостојини једнафотографија „душегупке”.Од
управникаАрхиваЈугословенскекинотекеАлександраЕр
дељановићаиодфилмскогархивистеБожидараМарјанови
ћа,добиласаминформацијуданатлубившеЈугославијене
постојиниједнафотографија,нитиснимак,нитидапостоји
филмкојипокриватематику„душегупке”,чакниувидупо
мена.Имплицираглавнахипотезаовогарададаје„заборав”
билатенденциознопримењиванакултуралнастратегијаЈу
гославијеурелацијипремапроблему„душегупке”.Поста
вљасепитањезаштоникаданијеснимљенниједанфилмна
тлучитавебившеЈугославије,којибисебавиоовомтемом,
кадајетоликибројљудипострадаонатакобруталанначин?

БројјеврејскихжртаванаСајмишту30никаданијеупотпу
ностиутврђен,нитисупронађенелистерегистрованих,ка
дасуотишлиулогор.Премаизвеснимизворима31.јануара
1942.билоје6500људи,крајеммарта5293икрајемаприла
1884особе.Статистикесунепоузданејерсезнадајебило
преко12000ЈеврејауБеоградупреаприлскограта,и2500ба
натскихЈевреја.ЖенеизНиша,Крагујевца,Смедерева,По
жаревцаодведенесунаСајмиште26.јануара1942.године.
Билојеoко800женаидеце,старих,становникаиизбеглица
изШапца.ПрекопедесетЈеврејакојесуИталијанипредали

29Wieviorka,A.нав.дело,стр.396.
30Лебел,Г.(2001)Un til “The Fi nal So lu tion”:Тh e Јеws in Bel gra de 1521 – 

1942,Београд:Чигојаштампа,стр.325.
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НемцимауПриштини,доведенисуулогор14.марта1942.
Око500ЈеврејаизКосовскеМитровицеиНовогПазарадо
веденоје19.марта1942,ибилојестотинаженаидецеиз
ЦентралнеЕвропе.Напочеткумарта1942.ССпуковникдр
ЕмануелШефер(StandartenführerDrEmanuelSchäfer)добио
јетелеграмобележенкао„врховнадржавнатајна”изRSHA
уБерлинусаследећимсадржајем:„Тема:јеврејскакампања
уСрбији”.ОперативнакомандасаспецијалнимЗаурерка
миономнапуту је са специјалним задатком.Шефер је на
саслушањуизјавио једа је знаодасеовотицалоубијања
Јевреја,махомженаидеце,излогораСајмиште.

Злат на гро зни ца на Чу ка ри ци 

ЖртвезакопанеуЈајинцима,Јабуци,Раковици,Чардакуина
другимместимаексхумиранесуиспаљенекакобисеуни
штили материјални остаци злочина.СС – Stan dar tenfülner
ПолуБлобелу31(ПаулБлобел)средином1942.наложеноје
да конципира решење за елиминацију материјалних оста
такастрељањатоком1941.Спроведенајеоперацијаоткла
њањатрагова, јединицесуископавалеипотом јеенормна
количинапепелакамиономтранспортовананаместогдесе
Топчидерка улива уСаву кодновогмоста.Истоварили су
све и убрзо након тога, развила се трговина и поред тога
што сe знало да се радило ољудским остацима.Писарри
јеистакаодауАрхивуЈугославијепостојефотографијечо
векакоји јетофотографисаосаброда.Међуостацимако
јисупривуклистановникеЧукарице,трговацаизБеограда,
гестаповацаисрпскихжандара,налазилисусеипосмртни
остациЈеврејаизТоповскихшупаисаСајмишта.Иници
јалнониконијеометаопретраживањесагорелихостатака,
међутим,доцнијејеНедићеваполицијарастералаграђане.
ТребаистаћидапритомНемцинисудолазили.

Иле а на Кац32 (Ela na Katz)Run ning On Еmpty  
(Тр ча ње на пра зни ни)

Овај si tespe ci fic перформанс додатак je пројекту Spa ced 
Me mory који се односи на локације заборављених јевреј
ских места у државама Балкана.To je био Кацин коначни
перформансSpa ced Me moryпројекта,одржанумају2017,
конципирантакодајетрчалаисторијскомпутањом„гасног
камиона”.

31Писарри,М.(2015)ФрагментиХолокаустауБеограду,Збор ник Је вреј
ског исто риј ског му зе ја,књига10,Београд:Јеврејскиисторијскимузеј,
стр.393410.

32Katz, E. (2017) Spa ced Me mory, Retrieved on 19. 05. 2017; from http://
www.elanakatz.eu/works/spacedmemory/#1
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За кљу чак

Сведочењасузаистраживачеодпримарногзначаја,јерпо
пуњавајупразнинедокумената.Ајхмановосуђењедоделило
јесведоцимасоцијалниидентитетпреживелихитрансфор
мисалоих јеуносиоцеисторије. „Душегупке”суупотре
бљаванеодстраненацистатокомIIСветскогратазаубијање
Јевреја и других заточеника гушењем угљенмоноксидом.
Процењујеседајебилонегдеоко700000жртавадушегуп
ки.Циљовестудијеједавањедоприносапроучавањусећа
њанажртвекојесубруталнонастрадалеугаснимкамиони
матокомIIСветскогратауСрбијииуПољској,каоираз
вијању свести о неопходности онемогућавања понављања
оваквихнемилихдогађаја.
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COMPARATIVEANALYSISOFTESTIMONIESINTHE
TRANSFEROFMEMORYOFTHEGASCHAMBER

VICTIMSFROMYUGOSLAVIAANDPOLANDDURINGII
WORLDWAR

Abstract

AfterJune1941,theGermaninvasionoftheSovietUnionandthemass
shootings of civilians by the Einsatzgruppe, theNazis experimented
with gas vans for mass killings. The use of gas vans began after
Einsatzgruppe members complained of battle fatigue and mental
anguish caused by shooting large numbers of women and children.
Einsatzgruppengassedhundredsofthousandsofpeople,mostlyJews,
Roma,andmentallyillpeople.AccordingtoWievorka,theEichmann
trial conferred on the witnesses the social identity of survivors and
transformedthemintobearersofhistory.JovanByfordassertedthatthe
authors selected fromeach testimonyconfirmed theexisting“truths”
andperpetuated thedominant cultureof remembrance.According to
Rothberg,FelmanandLaub,thefocusshouldbeonthelinksbetween
testimonyandtrauma.Theyemphasize,asadoptedfromElieWiesel,
thatoureraistheageoftestimony,whichreliesontheexperienceof
theNazi genocide.The goal of the testimony thus becomes helping
tocreatethemissingHolocaustwitness.Theresearchproblemofthis
work is exploring the dynamics of memory creation in Yugoslavia
and in Poland, about the victims of gas vans, and examining their
consequences,aswellas theprocessof solidificationof thewartime
rumours and their integration into historical remembrance, due to
the value of testimonies.The research question of thiswork is how
theproblematicsof thedynamicsof an individual and the collective
memoryismanifestingintheshadowofthe“traumaticpast”,caused
bybrutaldeathsbygasvans.Theprimaryhypothesisofthispaperis
that“Oblivion”wasatendentiouslyappliedculturalstrategyinrelation
to the issue of “dusegupka”.Themain goal of this qualitative study
iscontributingtothestudyofmemoryofvictimswhowerekilledin
such abrutalway, and remembering, toprevent anypossibilityof it

happeningagain.

Keywords: Jews, Semlin, gas vans, concentration camp, Old Sajmiste, 
Jajinci
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КА ЧИ ТА ЊУ СНА И  
СНО ВИД НОГ У ДЕ ЛИ МА  

СТЕ ВА НА ПЕ ШИ ЋА
КЊИ ЖЕВ НОСТ КАО  
СНО ВО СЛА ГА ЊЕ

Сажетак: Освр том на не ко ли ко при ме ра из Пе ши ће вих пу то пи са, 
при по ве да ка, по е зи је, драм ских де ла и ко ма да за лут кар ски те а
тар у ко ји ма се сан по ја вљу је на раз ли чи те на чи не и у раз ли чи тим 
функ ци ја ма (као екс пли цит но од ре ђе но ис ку ство, мо тив, текст у 
тек сту, део тек сту ал не струк ту ре или као це ло ви то књи жев но 
де ло, као дис курс ко јим се об ли ку ју ау то ро ви ис ка зи о књи жев но
сти, о се би и дру го ме, те као књи жев но сред ство ко јим се ира ци о
нал но, фан та стич но, над ре ал но, чу де сно и оне о би че но из ди жу на 
по зи ци ју до ми нант ног ства ра лач ког по ступ ка), на сто ји се по твр
ди ти став да ис тра жи ва ње они рич ког у срп ској књи жев но сти с 
раз ло гом мо ра за др жа ти по глед на опу су овог ау то ра.

Кључне речи: Сте ван Пе шић, сан, сно вид но, књи жев ност,  
по е ти ка

У аналитичком пољу заокупљеном истраживањем сна и
сновидногусрпскојкњижевностипосебноместоприпада,
илибибаремморалоприпадатиСтевануПешићу.Незбог
тогашто је онимакоји су гапознавалиодаваоутисакчо
векакојије„ходаоусвомсну”,1већзатоштојецеоњегов

1 Растегорац,И.(1994)СтеванПешић–ходачусну.Пледоајезановочи
тање „Месечеве енциклопедије“,Књи жев не но ви не, год. 46, бр. 897,
стр.8.

СНЕЖАНАШАРАНЧИЋЧУТУРА
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опус сведочанствоодоследномкњижевномварирањумо
дусаифункцијаониричког.Оносеможепратитиодпрве
Пешићевепесничкекњиге(Ме се че ва ен ци кло пе ди ја,1965),
прекопутописаиромана(Кат ман ду,1982;Све тло остр во,
1984;Са рат и Ви пу ли,1984;Ти бе тан ци,1988),приповедака
сабранихуДо пи си ва њу са Бо гом (1991),драмаитекстова
залуткарскитеатар,доделакојасусепојавилапостхумно
(Пут у Ра џа стан,1997;Ве ли ка књи га,2002–2010;Дуд у Ко
ви љу,2015).УтомсмислунасловчланкаСрбољубаСтанко
вића„Санпосан,Пешић”нијесамоизразљудске,надасве
пријатељскеипрофесионалнеосетљивостизаоногакојије
„натерао” заљубљеникелуткарствада„упловеу једнуно
вудраматургијумутнихпоетскихасоцијацијаипрозрачних
слутњи, драматургију чуда и чудеса, драматургију дечјег
сна,драматургијуапсолутневереускривениживотунутар
мртвематерије“.2Поменутинасловједнајеоднајтачнијих
сублимацијаПешићевогкњижевногделауопште.

Будућа опсежна ишчитавања оваквог кова разматраћеПе
шићевотематизовањетзв.причесна,санкаокњижевнимо
тив и књижевно средство, као граматику и енергију књи
жевнеконструкције.Загледаћеуместанакојимасеснови
налазе – јер она никада нису „произвољна, случајна или
безначајна”.3 Бавиће се литерарним транспоновањем оног
„стварањасвијета”и„измишљањаприча”којесвакогснева
чачиненарочитимаутором.4Тумачићењеговетекстовекао
записеправих,ноћнихснова(исновекаотекстове),алии
његовасањањаубудномстању,мноштвоискуставаблиских
визији,халуцинацијиилифантазмагорији,потомионакоја
јеназивао„виђења”акојанеприпадајудословцениједној
однаведенихкатегорија.Расветљаваћестатусиулогусвих
тих модулација оне стра не ја ве у појединим жанровима,
усусретањусаламентним,хуморним,гротескним,фанта
стичниминадреалним, у ауторовом говору о смртии бе
смртности,свомитуђем,интимномијавном,окосмичком,
онтолошком,антрополошком,културолошкомидентитету.

Засебанистраживачкиаспектсвакакоћебитиицитатнере
лације којеПешићевамисаона и стваралачка посвећеност
сновима успоставља према древним текстовима древних
цивилизација,езотеричној,окултној,религијској,научноји
философскојлитератури,тепремасвемуштосуоснувла
ститим деломисказалиНовалис (Friedrich vonHardenberg

2 Stanković,S.(1994)Sanposan,Pešić,Lu dus,god.3,br.19,str.9.
3 Жижовић,О.(2012)Проблеммогућностииоправданоститумачењали

терарнихснова,Књи жев на исто ри ја,бр.147,стр.464.
4 Fromm, E. (1970) Za bo ra vlje ni je zik, prevod Hrvoje Lisinski, Zagreb:

Maticahrvatska,str.12–13.
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Novalis), Керол (Lewis Carroll), Андерсен (Hans Christian
Andersen),Рембо(ArthurRimbaud),ДеКвинси(Thomasde
Quinceu), Нервал (Gérard de Nerval), Метерлинк (Maurice
Maeterlinck)имногидругисакојимаје,наовајилионајна
чин,биоудослуху.ИкадасеизузмудоказиоПешићевој
начитаности(истваралачкомрекреирањупрочитаног),па
идоказио(не)оригиналностпојединихсновиђењаиидеја,
таквикомпаративистичкизахватијаснијећегапредставити
увероватнонајдужемнизукојиукњижевностиспајапретке
ипотомке.

Некабудућастудијапозабавићесе,такође,делимакојасве
дочедајезаСтеванаПешићасанбиоједанодобликакојим
је проговарао о сопственом разумевању књижевне умет
ностиипозвањауметника који се, колико залудно толико
инеизбежнотрудидакњижевноделоотелотворикаоглас
саонестранесвести.Одсвегаштоутомсмислујестепри
влачноподсећасесамонаприповетку„МеханичкиПегаз”
изДописи ва ња са Бо гом.Проблематизујућипесничкидар
измеђуексклузивитетаодабранихисвојствасвакогчовека,
потомисампроцесписањаидејомомашиникаосупститу
цијиљудскогпесничкогчина,узавршномделуПешићпи
шеоДрагољубуВерначком,песникуиконструктору„мор
феограма”.Апаратноћустојикрајњеговепостељеипреко
„Аурелијинеруке”–златнежицепостављененаслепоочни
цуспавача–бележислике,речиизвуковеизснова,дабиих
ВерначкиузпомоћшифрарникаиРеч ни ка сно вапреводиоу
поезију,таквудасе„јављалаједномувеку”.Но,кадаједног
летњегданаВерначкизаспиподдрветом,далекоодкућеи
„Аурелије”,сањаће„најчудеснијисан”: 

Ви део је оно што су пе сни ци од у век тек на слу ћи ва ли, али 
да ље од слут ње ни су мо гли. У сну је гле дао Ства ра ње 
Све та, и знао је ко је чо век, за што жи ви и за што уми ре. 
Био је не из мер но сре ћан и ра до стан; то осе ћа ње из ви
ра ло је из ње га. Јер он је био то Ства ра ње и, ујед но, по
сма трач све га: цр на тач ка из ко је по ти че бес крај. Јед ног 
тре нут ка угле дао је ово: ње го ва ло ба ња по че да се отва
ра као плод ко ји је са зрео. Из ње су, по пут екс пло зи је, пр
ска ле ми слизве зде и на се ља ва ле та му и пра зни ну. Из сва
ке ми слизве зде ро ди ло се јед но сун це, из сва ког сун ца по 
јед но не бо. Та ко је на ста ла ва си о на.5

СвеосталоуживотуПешићевогјунакабилојеупорнопризи
вањесневаног:„свакибели,чистлистхартијепредстављао

5Pešić,S.(2013)Do pi si va nje sa Bo gom,Beograd:Dereta;NoviSad:Gradska
bibliotekauNovomSadu,str.66–69.
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језањегановоочајањеиновунаду.”6Мистичнопоимање
поезијенијеновинаиПешићјеблизакискуствусвихкојису
уснувиделикоренпесништва,аустварањупоезијеоблик
сновослагања.Само,поистоветитиставједногфикционал
ногјунакасаауторовиммишљењемиосећањем,билобиу
најмањемнеопрезно.Но,кадасеимаувидуПешићевопус,
нитиjекосмогонијскисанВерначког,нитијенаизгледпара
доксалнообједињавањеповерењаинеповерењаумоћкњи
жевностидасновидноуобличи,уистинуизузетак.

Каопутникипутописацнаистиначиндоживљаваојесвет
којијепоходио,светсакојимсејезикзнакнепрестаноогле
да,суочаваиодмеравапотврђујућисеикаојединиикаоне
достатнимедијумзаизрицањедоживљеног.Таконидетаљ
даКатмандусамореч„сан”можеописати,„алисан,тосу
сликеиосећањаинемогусепренети”,7нијенапрвојстра
нициистоименогпутописадабиобавиоулогуфигуратив
ногсажимањаауторовефасцинацијепределима,грађевина
ма,људимаиидејамаегзотичнихлокација,нидабимисти
фиковаопобројано,панидабибиосмишљенаодступница
одевентуалногнеуспехакњигекоју ствара.То је једнаод
многихсроднихформулацијакојимајеисказиваосуштину
свогосећањаиосећајанематеријалнеесенцијеАзијекроз
којусекретао„прелазећиизједногснаудруги”испозна
вајући„дабуђењанема”.8Елементиснајесунужностпри
поведањазаауторакоје јебио„свестандаупричиодру
гомувекнештобитноизмиче,даувекпостојинесавладиви
вишак”.9 Због заљубљеничког односа према том „вишку”
Катмандусесвевишеудаљаваодевропскомокуатрактивне
туристичкедестинацијеисубкултурнограјаукојисехрли
лошездесетихиседамдесетихгодина20.века,асвевише
ближиједномодПешићевихемоционалнихидуховнихчво
ришта.Истовремено,идентификовањепутописакаожанра
непосреднијенагињекагледиштимакојауњемувидетип
аутобиографске прозе и исповедног разоткривања писца.
Како због наглашене рефлексивности којом аутор креира
властитиодноспремавиђеном(исебекаоиндивидуу),тако
избогнајопштијесхваћенесновиднеоптикеукојојсевиђе
нопрелама,асвакакоизбог„колекције”књижевноумиве
нихибрижљивопозициониранихсновакаонарочитогниза

6 Исто,стр.69.
7 Pešić,S.(1982)Kat man du,Beograd:Prosveta,str.7.
8 Пешић,С.(1984)Све тло остр во,НовиСад:Матицасрпска,стр.212.
9 Гвозден, В. (2013) „Катманду” или кабинет чудеса Стевана Пешића,

Сте ван Пе шић – жи вот и де ло. Збор ник ра до ва са струч ног ску па одр
жа ног у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. го ди не,
НовиСад:ГрадскабиблиотекауНовомСаду,стр.19–20.
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„текстоваутексту”,10Кат ман ду,башкаоиСве тло остр во,
читасекаопутописо„унутарњемпутовањусубјекта”.11

ЗамашанпосаостојиипредстудијомкојаћесебавитиПе
шићевимлитерарнимговорењимаонесаницамаитонерет
конаначинкојиихпостављанаразмеђеужасаодслутњеда
јевечноступравотрајномучењенемогућношћудасескло
пеочиисрећејерсузначилеповратаксеби„онаквомкакав
требадасампосвојојнебескојслици”.12Ипак,какопревагу
односеделаповезанасаподавањем„свакидашњемисвако
ноћноммиту”,13тујеинајвећиизазовтумачењу.Различити
пооблику,емоцији,функцији,посамосталностиилиукло
пљеностиуширилитерарниконтекст,по томенуделисе
каосопствениили„сопствени”,фиктивниили„фиктивни”,
потомејесулигротескни,језовити,елегични,сентиментал
ни,пророчки,имајулиилинемајубилокакаввидауторског
„објашњења”–Пешићевитекстовисновичекајутемељиту
типолошкуанализу.

ИмаихуКат ман дуу:уједномсепео„лествицамаодсветло
сти”којима„људиидугоре,анђелисилазедоле”исхватао
„дајеоноштосматрамонебомзаправоогледалоземље”;14у
другомјестранацкојибежиодпрогонитеља–људскихли
цанасвемуиусвему,назидовима,птицама,капимаводе,
дрвећу,лишћу,„милијарделицаизсвихепохаисвихраса”
којамупадајунадланипретварајусеупепеодокветарсве
неподигнеувисину;15утрећемјеса мац усред све ми ра,у
светубеззвезда,људи,биљака,животиња,уком„немажи
вота,алинеманисмрти”,укомпостојисамовечнатишина
итама,јединаинеуништива...16ИмаихиуСве тлом остр ву,
амеђунајдубљепроживљенимсастановиштанараторовог
сведочењајесуови:

Два сна до шла су као опо ме на. У пр вом сну на шао сам се 
код ку ће, у за ви ча ју. Би ла је не де ља, вре ме руч ка и по ро
ди ца на оку пу. Све тло је ка ко са мо мо же би ти у не де љу, 
ле ти. Чу ла су се ма на стир ска зво на; то пло је, си гур ност 
и сре ћа. Цео сан је био та крат ка сли ка, ствар на до бо ла: 

10Lachmann,R.Književni sankao tekstu tekstu,u:Pro sto ri sno va: oni rič
ko kao po e to loš ki i an tro po loš ki pro blem,uredileBenčić,Ž.iFališevac,D.
(2012),Zagreb:Disput,str.17.

11Гвозден,В.нав,дело,стр.19–20.
12Пешић,С.(1984)нав.дело,стр.115.
13Broh, H. (1979) Pe sniš tvo i sa zna nje. Ese ji, preveo Janković, S., Niš:

Gradina,str.198.
14PešićS.(1982)нав.дело,стр.12.
15Исто,стр.100.
16Исто.
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дав но иш че зло де тињ ство. Ни ка квих до га ђа ја ни ре чи, и 
он да на гло бу ђе ње. И у дру гом сну на шао сам се на се лу. 
До ба је же тве и ми жа ње мо жи то. Ту је це ла по ро ди ца, 
не ви дим све, али знам да су ту и ми ран сам. Отац ко си; 
ње га ја сно ви дим. Је ди но што је нео бич но је сте ве ли чи на 
њи ве; не ма јој кра ја, а и ве ћи је сјај злат ног са де ну тог 
сно пља и не по жње ве ног жи та. То пло ми је на ср цу и у 
ду ши док то гле дам. И тај сан је био са мо сли ка, без ре
чи и до га ђа ја; исе чак да ле ког све та. Од оба та сна сам 
пла као. Чи ни ло ми се да ви ше ни ка да не ћу мо ћи да се вра
тим у свој свет, ни ти ћу ика да ви де ти не ког од сво јих 
нај бли жих. Имао сам осе ћа ње да је смрт као и ти сно
ви: се ћа ње на жи вот, ја ко и ве чи то, и не мо гућ ност да се 
вра тиш у ње га.17

РазмишљањеоњиховојфункцијиуструктуирањуСве тлог 
остр ва немамного препрека: дати сновинајављују скори
свршетакпутовања(ипутописа)пабисењиховаулогадала
свестинаемоционалнонабијенмотивскизамајацкојипо
крећенановпут–повратаккући.Но,улоганаведенихснова
бивасложенијакадасеишчитајукаосуочавањесапретњом
заборава („Догађало се да се данимане сетимкуће, зави
чаја,пријатеља;мојсвет јеовдетонуоудубине,нестајао.
Почеосамдазаборављамилицанајближих”).18Тајепрет
ња,истина,ствартренутака,алитаквихдауинтерпретацију
нужноуводеипромишљањеораслојеностифеноменазна
ног као идентитет.Магнетична сила укорењености (и као
боравкана једномместуикаонеодвајањаодпородице)и
магнетична сила даљина (путовања, одвајања) сусрећу се
у наведеном сегменту иПешића као путника / путописца
изнова уобличују као трагаоца за нечимшто је из корена
супротно хедонистичкотуристичком авантуризму. Пешић
јепутоваоиопутовањимаписаонебилиизрекаовластиту
философију толеранције, и то „нефалсификоване толеран
ције”каоразумевања,саосећањаиљубавипремасвемушто
јеодњегаразличитоинебилинашао„излазизисторијског
кошмара”19идруштвакоје се „поистовећује са тиранским
ритуалима”.20Узказано,делуједау свемутомепостојии
ауторовапотребадаистражисебекаоho mo vi a torиho mo 
intra do mi ni um.Идејузавичајностиисопственеприпадно
стизавичајуПешићјестваралачкиформулисаоподједнако

17Пешић,С.(1984),нав.дело,стр.211–212.
18Исто,стр.212.
19Басара, С. (1985)Фактографија и фантазмагорија,Књи жев не но ви не,

год.36,бр.697,стр.9.
20Великић,Д.(1991)Исповестчовекакомеседогодиочитавсвет,Нин,бр.

2124(30.1.1991),стр.44.
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удифузномраспрскавањупомапитуђег,другог,другачијег
изгушњавањууједнугеографскутачку,управопросторко
јимсе„пуненашепрвеперцепције”,којимсетелоисвест
првипут„укључујуусвијет”истапајусњим,адочијегсе
пуногразумевањаобичнодолази„ураздобљимаилитрену
цимакадаживотикултуразавршавајунекиодсвојихраз
војнихциклуса”.21Уритмутадвапориванасталајеједин
ственасликасветаПешићевогкњижевногдела.

ТекстовасноваимаиуМе се че вој ен ци кло пе ди ји иуприре
ђеномизборуизПешићеверукописнезаоставштине,Дуд у 
Ко ви љу.УМе се че вој ен ци кло пе ди јипредставиосе,између
осталог,икаокњижевниксаванреднимсензибилитетомза
језичкемодулацијеониричкогпаћепунукритичкупажњу
кад тад задобити, рецимо, удео сновидног у структуира
њупоетскепрозесафантастичнимиличудеснимисходом
(„Апоригеј”,„Измесечевефијоке”,„Озвуцима”,„Боје”,„О
мирисима”,„Мене”,итд).Скрајнутинећеостатинистихови
основиманељудскихспавача,стиховинежниимекионако
ионоликоколикоилиризампесниковогпантеистичкогосе
ћања.То,каоипоетичностчудесногкојесезбиваназемљи
ијавизавременечијегснаакојејеравночудесностисне
ваног–јерправеграницетунема–моглабиилустровати
песма„Кадкорпариспавају”:

Ве тар на пра вио/ Ци ган ске ку ће на сред по ља./ Де да спа
ва; је дан сви тац/ Бра ду му је за па лио/ Мо ја же на спа ва/ 
У ње ној ко си леп ти ро ви,/ То цве ће ко је ле ти,/ За мр си ли 
се./ Де ца се пе њу на не бо/ Сви ра ју ћи у ма ле хар мо ни ке,/ 
Во де ћи зе ле но ждре бе./ А ме сец пле те кор пе са мном,/ Јер 
ми ше ви већ/ Сни ва ју ку ку ру зну сви лу.22

Тусуипримерибезлитерарненадоградње,реконструкције
и „васкрсавања” сна преданим стваралачким и „редактор
ским”трудомаутора:23

Са њао сам/ Да сам цр ве но но га ро да/ И да сто јим на 
крову, ах!24

Или:

21Užarević, J. (2011) Möbiusova vrp ca. Knji ga o pro sto ri ma, Beograd:
Službeniglasnik,str.383.

22Pešić,S.(1965)Me se če va en ci klo pe di ja,Beograd:UniverzitetskiodborSSJ
Beogradskoguniverziteta,str.10.

23Јовановић, Б. (2017) Они рич ки код. Увод у ан тро по ло ги ју сно ва,
Београд:HERAedu,стр.197.

24Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.19.
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А ја са њам да сам ма чак;/ Пре ко кро во ва/ До ђох сво јој 
дра гој,/ Она вик ну:/ Шиц!25

Обе лирске минијатуре ефектност дугују сугестији непо
средногзаписивањасањаногчимесечиталацстављаупо
ложајповерениканајвишегредакомсесанпрвипутприча
сажељомдасеизвучеизизворнедимензијештохитриједа
сенеби,уонојукојудоспева,осуоиразасуоунеповрат.

Какогодбило,минималистичкиконцептсхваћенкаомакси
мумјезикакојитежиисказивањусновауовимпесничким
књигаманијејединиауторскипоступак.Намногиммести
маПешићтекстсануобличујенаративношћуиразвијањем
доживљеног(илипсеудодоживљеног,свеједно).Међуњима
јеипесмакоја–какотосамоуснуможебитилако–сплиће
фаталностличногукосмичкомамбисуиолакшањекоједо
лазисаприсећањемовластитојсмртикаоновојдимензији
којапотирезначајсведочењаапокалиптичномтренутку.Реч
јеопесмикојазадиреуегзистенцијалнузебњу,укосмоло
шкуионтолошкупољуљаносткоординатапокојимасекре
ћепостојећисветипесничкисубјектзаједносњим:

Био је сан./ На ша пла не та скре ну ла/ Са сво је пу та ње/ И 
по шла./ Гле дам: ку гла се/ Ва ља мрач ним про сто ри ма,/ 
Од ла зи./ Ја упа ни чио/ Ни где ле ћи, ни се сти,/ А ка мо ли 
ко рак ну ти./ За бри нут си не што?/ ка же мо ја мај ка/ Ко ја 
се од не куд ту ство ри ла./ По ка зу јем јој зе мљу:/ Ку гли ца 
се још ви ди./ Али, мо ја мај ка се осме ху је,/ То и она ко не
ма/ Зна ча ја за те бе:/ Ти си умро./ Ме ни лак ну./ За бо ра вио 
сам, ре кох,/ Па се обо је на сме ја смо.26

Експресивност стихова о Земљи која „одлази”, „ваља се
мрачнимпросторима”иоставља„упаниченог”посматрача
несвесног да сеналази с оне странеживота,27 добримде
ломдолазиодпотврђивањатачностизапажањадастварање
фантастике,иначе„пониклоиздубинарелигиознеимитске
свестииснова”,готовоувекподразумева„некуврстувисе
ћегмостакојидодирујеобесупротнеобале–Тао,Логоси

25Пешић, С. (2015) Дуд у Ко ви љу: из бор из пе снич ке за о став шти не,
приредиоЂерић,З.,НовиСад:Змајеведечјеигре,стр.30.

26Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.23.
27Узгред,овистиховиимајуаутоцитатнупаралелуупутописуКат ман ду:

„Неколикопута,уразличитимпериодимаживота,хватаомејепаничан
страхдасеземљаодвајаибежиодмене.Осећаосамкаколети,удаљује
сесвебрже;гледамкакосесвемења,нестаје,ајастојим,сам,уНичему.
Сликасмрти,аликаоуогледалу:обрнута”;Pešić,S. (1982)нав.дело,
стр.212–213.
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Хаос,Ништа,накоме,каоиграчнажици,стојиињомехода,
несигурничовек”.28

Сдругестране,појединипримерикраткихпричатематизују
саннапосведругачијиначин–техникомнаивногприпове
дања са потенцијално уочљивимимпулсима хармсовске и
кафкијанскеатмосфере:

Но ћас, јед на ви ше спрат ни ца са љу ди ма у сну, упу ти ла се 
пре ко тр га. Чу вар јав ног ре да је за зви ждао: ̓ До зво лу, мо
лим Вас, по ка жи те!ʼ На сме ја ла се згра да, не за у ста вља
ју ћи се. ʼУхап ше ни стеʼ, ка зао је чу вар јав ног ре да,ʼби ће
те за тво ре ниʼ. И стао је пред њу. Ста ла је и згра да. ʼСа
мо да про ше там по љемʼ, ре кла је, ʼпро ле ће је. Вра ти ћу 
сеʼ. ʼНеʼ, ре као је чу вар и по но во за зви ждао. До ју ри ла су 
по ли циј ска ко ла, огром на, као ве ли ки град. Та ква до са да 
ни ка да ни сам ви део. Из њих је иза шао чо ве чу љак у цр ве
ном ре ден го ту. Стр па ли су ви ше спрат ни цу, са љу ди ма у 
сну, у ко ла и од ју ри ли пре ма за тво ру.29

Нијеспорнодасенаивникодовепричеможеишчитатикао
средствоефектногистицањаауторовогубодауполицијски
резонполицијскиустројеногсветаукомсепочестопотвр
ђујеоправданостљудскогстраховањадаби ти без кри ви це 
кривнијеискључивотуђасудбина.Само,услучајукатего
ричког држања за ту интерпретативну линију занемарила
бисебитнастранаПешићевогодносаипремасновидноми
преманаивном:ужитакупотпуномкомодитетуигреапсурд
ним и алогичним преобликовањима појавног, без „дуплог
дна”,ироничкеиликритичкетенденције.

Осим тога, у сегментуМе се че ве ен ци кло пе ди је насловље
ном„Изсна”налазисеизаписзакојибисемоглорећидаје
ониричкомизансценскофилмскикадар,стилскиогољендо
разинеинформативног:

Ме сец, пун, ве ли чи не као ка да се по ја вљу је, по ред ње га 
сто ји Лајб ниц (у оде лу свог вре ме на, са пе ри ком); Ме сец 
је у ви си ни ма те ма ти ча ре вих ра ме на, и Лајб ниц по ње му 
– као по школ ској та бли, ис пи су је фор му ле па ра де ци мал
ног ра чу на.30

Уистомконтекстусуистиховичијасликовнаизражајност
дотичеекспресионистичкипоступак,асемантичкаширина

28Јеротић,В.Компензаторнаистваралачкаулогаимагинативногуживо
тучовека,у:Срп ска фан та сти ка. Нат при род но и не ствар но у срп ској 
књи жев но сти,уредиоПалавестра,П.(1989),Београд:САНУ,стр.34.

29Пешић, С. (2015) Дуд у Ко ви љу: из бор из пе снич ке за о став шти не,
приредиоЂерић,З.,НовиСад:Змајеведечјеигре,стр.22.

30Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.50.
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нарастаизониричкогпретапањаархетипскихсигналамит
скематрицеоумирућембожанствукојесвојимнестајањем
плодисветизасведоченогамбивалентногодносапремадеј
ствуMесецакојисеуфолклорнојтрадицијиусталиоура
спонуодспасоносног,живототворногкосмичкогпринципа
доразорнесиле:31

Ме сец, ве ли ки пас/ ву као се око ло./ Ло ба ња му је се ки ром 
за се че на/ – ни су је мо гли из ва ди ти; се ки ра/  сто ји за гла
вље на у Ме се цу –/ и крв ка пље/ по зе мљи и гра до ви ма./ 
ʼНе где ми ри ше зум булʼ, ре ко ше љу ди./ Же не су ску пља ле 
ме се че ву крв у ко ри та/ да ку па ју но во ро ђен чад./ Те го ди не 
ро ђе но је мно го де це/ Ни су зна ли шта ће с њи ма.32

Безобзиранатокојимкњижевнимстратегијамасуформу
лисанииукојојмеритранспонујухипотетичкистварансан
(билокаосамоједан„муњевитутисак”,билокао„бескрај
нодугопредиво”,билоњегову„драмскуструктуру”),33сви
текстови(илифрагментитекстова)којисенескривеномсиг
нализацијомаутораименујукаоснови,тумачењеодвлачека
тврдњи да настају из потребе да се најинтимнија интима
исповедичитаоцу,али,уизвесномсмислу,идасесакрије
ујезику.34Зналциметодологијетумачењакњижевностипо
нирањемуауторовоиндивидуалноиколективнонесвесно,
уњегову аниму, страхове,жудње, онакокако тофункцио
нишеудубинскојпсихологији,уПешићевимделимаимају
на располагању богат материјал и енигму достојну труда.
Промишљањесеувекможе зауставитиунедоумици је ли
књижевностзаистаспособнадасловиманахартијиотело
творисан,то„аутентичночудо”којеуистимахмагнетично
привлачиизбуњује,35илијесведочегапристижетекискон
струисаниуобразиљни„производ”сапризвукомфингирања
ифабрикацијенечегаштонасанжелидаличи,једноставно
доказилузорногпесничкогтрудадафиксирапсихофизиоло
шко„догађање”којесенеможеиспричатијербисе,удуху
Валеријевог(PaulValéry)критичкогприступафројдовским
идејама, као „маса утисака” и „свет тренутности” посве

31ŠarančićČutura,S.(2018)FragmentiointertekstupesničkogdelaStevana
Pešića,Sla vi stič na re vi ja,letnik66,št.3,str.318–319.

32Pešić,S.(1965)нав.дело,стр.50.

33Jung,K.G.(1977)Di na mi ka ne sve snog,prevodMilekić,D.iP.,NoviSad:
Maticasrpska,str.401.

34Јер, „прича сна се образује управо у међупростору потребе за саоп
штавањемиодбијањасаопштавања”,аод„тогдвојствапоезијаправи
капитал”;Кордић,Р. (1982) По е зи ја и увид, Београд: „ВукКараџић”,
стр.114.

35Марић,С.(1968)Гла сни ци апо ка лип се. За пи си и есе ји,Београд:Нолит,
стр.9–17.
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изобличилоповиновањемреченицибудности.36Уз свуин
тригантносткојунаговештаваразрешавањадилемедалије
СтеванПешићсвојестварнесновеестетизоваоулитерарни
модусилијелитерарномисказудаваонакнадноудомљењeу
наводноодсањаном,значајнојеибављењеделотворношћу
поетскогјезикасновабезобзиранатокаквоимјепорекло.
Коначно,уравнилитерарностиукидасебитностразлико
вања аутентичног и измишљеног сна те се и у првом и у
другомслучајуониричкочитакаодетерминантакњижевне
иуметничкепоетике.37Дакле,узбистрењесимболичкогје
зиканесвесног, уз декодирањакњижевних техникаинсце
нирањасна,потомузсагледавањелитерарнеекспресивно
сти,функционалностииестетскесврсисходностиусваком
појединачномслучају,поетскијезиксноваваљалобитума
читиикаосвемунадређенобликотворнипринципкњижев
ногуниверзумаовогаутора.Јер,мимоделакојанасловом
(или на било који други начин) недвосмислено истичу да
јесуснови,позаконитостимапоетскеграматикеснаграђена
сумногаПешићеваделауцелостиадатонијеексплицитно
назначено.38

Наиме,његовитекстовикојиистичудаихваљачитатикао
сновидноискуство,аимајуокрњенструктурниконцепт(по
стојинедвосмисленуводнимаркер,„сањаосам”,постојии
излагањеснакаосредишњица,алиизостајефиналнаознака
дасесандовршио),санпредочавајукаофеноменукојисе
улазиалисеизњеганеизлази,којиможепочети,алисене
можезавршити,штавише:каосвевремеисвепросторкњи
жевногдела.Истоветанучинакпостојиикадасесанраз
откриванакрају.УдрамиТе сла или при ла го ђа ва ње ан ђе ла
завршноодређењеинтервјуакаоснадраматуршкијепрстен
којим се све казано затвара у удвојенфикцијски дискурс:
онај који припада аутору драме подразумева и дејствова
њелика(ГласженеизНеба)којисвеидентификујекаосан
другог лика (Новинара), чиме ињеговог саговорника (Те
слу) поставља уфлуидан простор условног разграничења
људског и божанског, стварног и нестварног, историјског

36RobinsonValeri,Dž. (1990)Va le ri, ank si o zni in te lek tu a lac, prevodSpaić,
S.,BanjaLuka:Glas,str.192–194.

37Јовановић,Б.нав.дело,стр.199.
38Тако је, примера ради, критика већ потцртала да је роман Са рат и 

Випули„санроман”укомслојевибајковитостиифантастичкогреали
зманедопуштајудасеслакоћомдокучи„штајепривид,аштаприсут
ност”;Станивук,Р.Романовечнојљубави.„СаратиВипули”Стевана
Пешића,у:Сте ван Пе шић – жи вот и де ло. Збор ник ра до ва са струч ног 
ску па одр жа ног у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. 
го ди не(2013),НовиСад:ГрадскабиблиотекауНовомСаду,стр.75.



317

СНЕЖАНА ШАРАНЧИЋ ЧУТУРА

ификтивног.39Такође, уметнички јепровереноуспешани
начинкојиПешићпримењујеукомадуПла ва пти ца,своје
врснојреинтерпретацијиМетерлинковогодносапремасну
као подручју које скрива суштину битисања и одговоре о
срећи.Но, општост ониричког као (потенцијалног) струк
турногпоступкапосебнојеизражајнакадаизостајеиини
цијално,и средишње,ифиналноупућивањена сан, ацео
текстпритомодајеутисакда јеуцеловљенњеговимјези
ком.Такваје,рецимо,песмаукојој:

Пти ца сре те Ша га ла:/ Он има ма шну, не куд жу ри./ Си
ноћ сам, ре че пти ца,/ Са јед не ва ше сли ке по је ла тре
шње./ Је су ли би ле до бре?/ Од лич не, а ку да жу ри те?/ Код 
Ста рог па ња за се да Ака де ми ја./ По зва ли су и ме не./ Јао, 
за бри ну ла се пти ца./ Ма шну има те, а ше шир где вам је?/ 
За бри нуо се сли кар:/ За и ста, на та кву све ча ност/ Не иде 
се без ше ши ра./ А Сун це му ве ли:/ Јед на бун де ва про да
ће ти ше шир./ Сли кар свра ти у ба шту,/ Па са ше ши ром/ 
Од ве ли ког бун де ви ног ли ста/ По ђе у Ака де ми ју./ На пу ту 
сре те де цу,/ Иду у шу му по љу би чи це,/ Зо ву и Ша га ла./ 
Он им ка же да не мо же./ Али у шу ми има љу би чи ца, ве ле 
де ца./ Ша гал за мо ли пти цу/ Да иде у Ака де ми ју уме сто 
ње га./ Пти ца се нећ ка./ Узми це лу мо ју ба шту, ре че Ша
гал./ И на цр та ћу ти још ве ћу тре шњу./ Пти ца при ста де 
и оде уме сто ње га/ У Ака де ми ју а Ша гал са де цом/ Оста 
у шу ми да тра жи љу би чи це.40

ДобримделомтакавјеиПут у Ра џа стан,књигасакојом
читалац није начисто да ли је роман, збирка приповедака
или посве нарочит путопис оживљењу умитском време
нуипростору.Но,затонемадвоумљењадатакњигајесте
врхунацПешићевогслухазаромскиусменопоетскиимаги
наријумимиткао„згуснутиваздухпресићенкисеоникомза
машту”.41 Профанисањем метафизичког а дивинизовањем
свагдањег, до максимума појачаном чулношћу појединих
призора,наративномсензуалношћуиколоритношћунатра
гутзв.магијскогреализма,лакомпроходношћупоосисвета
којаспајаземаљскоинебеско,људскоибожанско,живои
неживо, прошло, садашње и будуће, сугестијом принципа

39Гласженеизнеба: Тра жим Ни ко лу, мо га де ча ка. Шта је опет на пра
вио? Увек бри ге са њи ме! 

 Новинар: Го спо ђо, ја сам раз го ва рао са на уч ни ком Ни ко лом Те слом. Ни
ка кав де чак ов де ни је био. Гласженеизнеба: За спа ли сте, мла ди го спо
ди не, и то са ња ли. Уко ли ко ви ди те мо га Ни ко лу, по ша љи те га, мо лим 
вас, Го ре. Ре ци те да га тра жи Мај ка.ПешићС.(1993)Теслаилипри
лагођавањеанђела,Књи жев ност,год.48,књ.99,св.9–10,стр.928.

40Пешић,С.(2015)нав.дело,стр.20–21.
41Павловић,М.(1999)Све ча но сти на пла тоу. Об ре ди по е тич ког жи во

та,Београд:Просвета,стр.11–12.
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цикличностикаосвевремености–створенајепоетскапроза
свауопничудесногисневаног.Основниинтертекстуални
слој овекњиге–митскаприча, усменопредањеибајка–
укршта се саПешићевим сензибилитетом и приповедном
артифицијелношћу из чега настаје једно од најпоетични
јих једињења личне и колективне имагинације у српској
књижевности.

ИуПешићевимдрамскимтекстовимазадецуиукомади
ма за луткарски театар „механизам” сна јесте (претпоста
вљена) основа текстуалне структуре. Понајпре као извор
онеобичавања,лудизма,уопштеиззглобљавањаперцепције
иприказивањасветакојисеотеоизстиска„стварносног”,
његовихнужностииконвенција.Улуткарскомпозоришту
Пешићјебиослободан„одформе,ограниченостисценеи
глумаца,одоковајезика,[...]законагравитације”.42Оношто
јеВаскоПопазаписаоосновиђењимакојаипесниковуичи
таочевуглавучине„волшебномковачницом”укојојсесве
преображава:„каодасеодједном,свеусвемупрепознаје,
каодарасцветанаразноврсностпрепознајесебеуобломје
динствуукојесазреваиизкогаћесепоноворасцветати”43–
важиизаПешићевелуткарскетекстове.

Акосекажедајеуњиховомсредиштуониричколудистич
ка деконструкција појавног у надреалистичком духу, онда
врединадодатиданебројениспреговинеочекиванихисамо
зајавунемогућихсценскихпарова,односа,слика,ситуаци
ја,нисудеструкцијерадидеструкције.Њиховајачинаније
удраматициоштрихрезова,субверзијаипровокацијанего
услободиколажирања.УЧу де сном ви но гра ду(лут каигри 
за де цу)поетскијезиксна–којинехајезапросторнеувре
менскекаузалности,„дневну”логикуисмисленост,унапред
задатуфизичкупојавност,којинепознајебиљну,животињ
ску,предметнуиликосмичкудатостбездушеимеђусобне
комуникације–уобличујесвесцене.Исталнорегенерисање
чокотауБабиномвиноградудокимнедодијанепрестано
налетањесвакојаких„берача”паодлучедасамисебеоберу
ипоједу,покренусеиодтупкајусасцене;ипризоредоле
тањајатађакаизКарловаца(свисуптицесаглавамадечака
апредводиихонасаглавомБранкаРадичевића);иповорку
којакрећеупотрагузаодбеглимвиноградом:Ба ба на пред. 
Ли си це је при др жа ва ју. За њи ма иду ђа ципти це. Го спо
дин Олу ја ка шље, Ме сец и Ду нав за сви ра ли су не што буч но, 

42Pešić,S.(1985)Grad sa zeč jim uši ma,Beograd:VukKaradžić,str.11.
43Popa, V. (1979) Po noć no sun ce. Zbor nik pe snič kih sno vi đe nja, Beograd:

Nolit,str.9.
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весе ло. Сун це их уда ри ви о ли ном”;44ипојављивањапокојни
ка,БабиногвољеногДедекојићесоногпосвелакостићина
овајсвет,какокаже:„Понесемосамометлицудасеопајемо
одпрашине,какосевинебистеуплашили”;45ипојављива
његоспођеВенерекојатражискитницуКупидона;иКоња
који одржи хедонистичковинску здравицу сусрету живих
и мртвих, земних и небеских, историјских и фиктивних,
људских,предметних,анималнихифлоралнихкарактера...
ИуКри ла тој кра виразмахујесеистоветнатехника.Неса
моуконтекстујунакадечакакојикомуницирасавластитим
цртежимамачке,полуовце,принцезеиликраљакаоживим,
брбљивим,свадљивим,захтевним„прогонитељима”,већи
уконтекступарадигматичногпредставникакрутогрезонао
реду,дозвољеноминедозвољеном:полицајац,оставшибез
шапкенакрајукомада,стављаптицунаглаву–јер,штагод
даседешава, гологлав„ниједопуштеноићи”.46Истомре
пертоаручудеснихслика47припадаиГускакојашије,пегла,
чисти,игранамесечинииучиМомкакакодаполетипаза
једнолетенаМесец;иидејадасеносможеизгубити,алии
пронаћипаопетставитиналице;даликможебитиПсећа
глава(„самоглава,апсанигде”)укомадуГу ска на Ме се цу.48
Такође,идетаљдаЂаксопственуглавуможе„отклопити”
и„заклопити”даизњенезадува„ветар”истеченознање
не„изветри”,илионајоЧовекубезглавекојинезнагдеда
ставишеширдокмуженанедонесеглавуипоставијена
место,дакако,очешљануиснамирисанимбрковима,обаиз
Чуд ног чу да,49обновићешармбуквалногчитањаметафоре
какво се одавнорабиу уметности, рецимонаШагаловим
(MarcChagall)сликамаилиустиховимаМајаковског(В.В.
Маяковский).

Свеусвему,колоплетитаквогтипанисутраженебизарно
стиињиховафункцјанијеупознатомнадреалистичкомза
препашћивањучитаоцапосвакуцену.Надреалистичкиим
пулстешкојепорећикаоподконструкцијусвакогПешиће
вогделакојесекрећеузониирационалног,наивног/дечјег
исновидногудухувећкласичногцитатногместаизпера

44Пешић,С.Чудеснивиноград,у: Ан то ло ги ја срп ске дра ме за де цу,при
редио Крављанац, Б. (2001), Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства,стр.330.

45Исто,стр.332.
46Pešić,S.(1985)нав.дело,стр.28.
47Оелементимачудесногуњеговимкомадимазадецувидети:Живано

вић,С.(2013)ДраматургијачудесногубајковитимлуткаиграмаСтева
наПешића–„ГусканаМесецу”,„Борвисокдонеба”,„Чудеснивино
град”,Те а трон,бр.165/165,стр.101–112.

48Pešić,S.(1985)нав.дело,стр.29–41.
49Исто,стр.43–55.
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Марка Ристића о детињству као „добу живљења у самом
сну”,о„бујицамаунутрашњегмаштања”и„игриневезаних
снова” коју „деформисани [...] засторима здравог разума,
зидовимасмислаиинтелектуалногкористољубља”немогу
разумети.50ТумачиПешићеведраматургијезакључилисуда
уовимлуткаиграмапревладава„редукованинадреалистич
кидраматуршкипроседе”,51понајпреусмислуодрицањаод
„аутоматског”односапреманесвесном.Узто,поезијасно
видноговденијепуткојиводипобуниуономексплицит
номи гласнопрограмскомнадреалистичкомманиру.Иако
јеПешићдонеклечиниооноочемује,мањевишечетири
деценијеранијеписаоДушанМатићкадајепозиваоипи
сце и читаоце дечје књиге да постојеће „слике, дрвореде,
калупе,скамије”једноставно„људскиразбуцају”,52онније
аутор који на теренпревратничкихпромена у дечјој књи
жевностистижеса закашњењемиуславувећспроведене
револуције. Као припадник другог прекратничког таласа,
оногпредвођеногДушаномРадовићемиувеликосазрелог
у време појављивања првихПешићевих комада за децу с
краја60тихгодина,онодржавапулснадреализмапревас
ходноисписивањемомажастварносностинадстварности(и
обрнуто),детињствукаосупериорномсупарникурепресије,
догме,конвенције,рационалности,ијош,самозaдовољном
бујањуимагинацијеуобличјунепрекидногсна.Далијетај
сануистинубиоискуственмањејеважноодчињеницедага
јеПешић„поклањао”као„ʼВеликисановникʼмртвимпред
метима”дасетумачинасцени53идајеизњегаизрастала
штоаутентичналуткарскадраматургијаштомодернавизија
дечјелитературеикултуреунајопштијемсмислу.

Асоцијација које се у оваквом контексту упорно јављају
имавише.Једнаодњих–вредназасебнестудије–тичесе
размишљањаоПешићевомчитањупоетикеЛуисаКерола.
Потицајтеврстедолазисаразличитихстрана.Рецимо,од

50Ristić,M.(1985)Uo či nad re a li zma,Beograd:Nolit,str.130–131.
51Kravljanac,B.(1982)PozorišteStevanaPešića,De tinj stvo,god.8,br.3–4,

str.29.
52„Одсецитедевојциножицеиприлепитеихнаврата.Заштобивратаувек

биласамоотворенаилизатворена;некапођу.Одсецитегавранесаснега
иприлепитеихналуфтбалон.Тубарнисузлослутнипророци.Изрежи
тегускукојалетиистрпајтејесестриАнанијиуруке.[...]Такоседобија
лепакслика.Сликаприлика,сликаосећање.Такоседобијаизнепомич
нихсликагробницаживаслика,животслика.Такосеспајајураставље
незаувексликеидобијајусесликекаквевихоћете:сли кежеље”;Ма
тић,Д.(1956)Ани на бал ска ха љи на,Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.142.

53Stanković,S.нав.дело,стр.9.
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опаскеРашеПоповадаСтеванПешић„јестекаоКерол”,54
исказанеповодомПешићевеприповетке „Матијасова вио
лина”.ИзазивајеиизјавасамогПешићадаје„ЛуисКерол
учиниовишедобраљудиманегодесетхиљадапедагога”.55
Изазива јеиниздетаљакојиуњеговимкомадимазадецу
алудирају на мотивску сродност са светским класиком.56
Осимизолованихцитатнихпаралелаистрајавањекеролов
скепоетикевидисеиуопштим„тачкамасусрета”:почев
одпоступка који је поводомКерола већпрочитан као до
минантан – „отворена и нефрустрирана, чи ста релација
преманадстварном(којејестнатприродно,алинијенепри
родно!)”,57прекопоједностављеногизмештањаликоваиси
туација уподручје „с ону странумогућег”; заговарањада
ништанијезачуднопосеби,алијезачуданновоосмишљени
склоп; инверзије устаљеног; игре контрапункта бајковног
ииронијског,лирскогигротескног;доотпорасвакомвиду
стврдњавања имагинативног чија је експанзија апсолутна
стварносткњижевности.Имадасу„тачкеразилажења”та
кођевидљиве(рецимо,кодПешићанемаоне„угашенеемо
тивнегаме”којуРанкоМунитићобразлажеусвојојкњизи
оКеролу,неманијезичкихиграријатипичнихзаенглеског
„мађионичаравербалногпарадокса”,58ни„хладноће”којом
селикови„бацају“уапсурд,ниинтензитетаконтраутопије,
лавиринтских конструката, драматике бивствовања у они
ричкомидраматикеповраткаујаву,итд),подрукуидупо
етичкомзначајукњижевностикојусустворили.Онговорио
сувишностистрахапреддругачијиминепознатим,одпод
свести,контакатасасвимштопристижесанељудскогтла,
и све то у кључу принципа над принципима: „космичког
панхуманизма”.59

Коначно,какоовајтекстнијепретендоваонинатемељито
сагледавање Пешићевог књижевног стваралаштва, ни на

54Попов,Р.(2013)Пешићевпантеизам,у:Сте ван Пе шић – жи вот и де ло. 
Збор ник ра до ва са струч ног ску па одр жа ног у Град ској би бли о те ци у 
Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. го ди не,НовиСад:Градскабиблиотекау
НовомСаду,стр.63.

55Lazić,R.O lutkarskojdramaturgiji.RazgovorsdramskimautoromSteva
nomPešićem,u:Ra do slav La zić Svet sko lut kar stvo – hre sto ma ti ja (2004),
Beograd:FotofuturaiRadoslavLazić,str.376.

56Например,уГу ски на Ме се цутојемотив„језераодсуза”илиМомкова
бригадаћемуделовителапостатинезависни,штавише„персоне”за
себе:„Штамислишдамисаддеснаногаодјуринапред,ајасеналевој
дамутркзањом?”;Pešić,S.(1985)нав.дело,стр.33.

57Munitić, R. (1986)Ali sa na pu tu kroz pod ze mlje i kroz sve mir, Beograd:
Dečjenovine,str.20.

58Исто,стр.24.
59Исто,стр.460–464.
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поетску,текстолошку,психолошку,архетипску,симболичку,
философску,интертекстуалнуикаквусвенеанализуњего
вогбављењафеноменологијомсна,дотврдозаснованихза
кључаканијесепристигло.Читананедочитанимимоовог
проблемскогпоља,Пешићевопусидаљечеканасвесрдни
јукритичкуинаучнузаинтересованост.Штаћеонадонети
истраживањима сна и сновидног у српској књижевности,
паиразумевањупоетикеСтеванаПешића,остајенејасно.
Оноштоје,пак,посвеизвеснојестедаауторкојијечитао
цупонудионајразличитијетекстуалнеформесневаног;који
јеразиграоониричкучудесност,фантастичност,лиричност,
сликовност,парадоксалностилуцидностдабиихпотврдио
каооснову књижевногдела; који је књижевност, чини се,
видеокаопутзаразрешавањеантитетичкеприродесагла
сјаизмеђубудностиисна,сагласјаукомсе„мождазачиње
сав имагинативниживот”;60 који је оживеопредања омр
твимазакојејесанобликосећањаживотаисећањанажи
вот, оМесецу као „господару ноћи, снова и срца”, о Јату
звездакоје„стварајуснове”;61којијезнаодасанкаткад,као
идушауснулог,на ко њу је зди;62којијепонављаопрастару
мисаода:

Ка да би чо век мо гао да пам ти сво је сно ве из ра зних пе
ри о да жи во та и да сва ки по ста ви на пра во ме сто, као 
ка мен чи ће у мо за и ку, имао би, ка жу, ја сну, ра зум ну сли
ку не са мо се бе и сво је бу дућ но сти, већ и од го во ре на  
пи та ња фи ло зо фи је и на у ке,63 

уовомконтекстуостајевишеноречитсаговорник.
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Abstract

The paper points out some forms of poetic transposition of the
experience, logic and the languageofdreams inPešićʼs travelogues,
poetry,stories,poeticprose,dramaticplaysandtextsforpuppettheatre.
Choosingtheworksinwhichdreamsappearsindifferentwaysandin
differentfunctions(asapersonalexperience;literarymotif;textinthe
text; part of the other textual structure or complete work; potential
waytocreatetheauthor’sthinkingaboutliterature;literarytechnique
thatisraisedirrationally,fantasticallyandsurreallytothepositionof
dominantcreativeprocess), theOneiricprincipleisactualizedasone
of themost important factors of Pešićʼs poetics.The basic intention
of thispaper is toconfirmtheassumption that the researchersof the
OneiricintheSerbianliteraturehavemanyreasonstokeeplookingat

hisliteraryopus.
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ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ  
ФИ ЛО ЗО ФИ ЈЕ ЈО ГЕ У  

РАЗ ВИ ЈА ЊУ  
ФУН ДА МЕН ТАЛ НОГ  

ХУ МА НИ ЗМА
Сажетак: Пред мет овог ра да је ана ли за по тен ци ја ла етич ких 
нор ми фи ло зо фи је јо ге у кон тек сту по тра ге за ху ма ни јим мо де лом 
еко ном ског раз во ја. По тре бе за про ме ном до ми нант ног нео ли бе
рал ног кон цеп та раз во ја су еви дент не. Нео ли бе ра ли зам, ба зи ран 
на не ре гу ли са ном гло бал ном тр жи шту, ли бе ра ли за ци ји тр го ви
не, про фи ту по сва ку це ну и сма њи ва њу со ци јал не уло ге др жа ве, 
про из во ди мно ге не га тив не по ја ве као што су по ве ћа ње ја за из
ме ђу бо га тих и си ро ма шних, раст не за по сле но сти, на си ља и ору
жа них кон фли ка та, ис цр пљи ва ње при род них ре сур са и за га ђи ва
ње жи вот не сре ди не. Кроз при зму фи ло зо фи је јо ге ово ста ње се 
мо же об ја сни ти одва ја њем чо ве ка од сво је при ро де и су шти не. 
И по ред то га што је јо га „пут у уну тра шњост”, њен мо рал ни 
ко декс мо же до при не ти ства ра њу ху ма ни јег дру штва, с об зи ром 
да мир и хар мо ни ја у дру штву за ви се од ми ра и хар мо ни је у по је
дин цу. Циљ ра да је да ис так не зна чај осве шћи ва ња чо ве ка и до
след ног по што ва ња ети ке у ко рист соп стве ног раз во ја, као и да 
ука же на потребу ху ма ни за ци је и про ме не еко ном ске и дру штве не 
парадигме. 

Кључнеречи: фи ло зо фи ја јо ге, нео ли бе ра ли зам, са вре ме ни ка пи
та ли зам, еко ном ски и дру штве ни раз вој, етич ки прин ци пи јо ге

МИРЈАНАДОКМАНОВИЋ
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Увод1

Јога, хиљадама година стара источњачка дисциплина, по
стајесвепопуларнијанаЗападу.Упоследњихпардеценија,
интересовањезајогудрастичнорасте.Процењујеседада
насоко200милионаљудиусветувежбајогу,аистражива
њапоказујудасесамоуСАДбројвежбачапоследњихго
динаскороудвостручио,од20,4милионау2012.годинина
36милионау2016.години2.Јогајеприсутнаиумедијимаи
друштвениммрежама,аспецијализованичасописисеизда
јуумногимземљама.Значајиделотворностјогезаздравље
призналајеиСветсказдравственаорганизацијаипокрену
лаистраживањекакодасе јогаинтергришеунационалне
здравственесистеме3.

Степенглобалногдруштвеногпризнањајогеилуструјечи
њеницадајеГенералнаскупштинаУједињенихнацијаРе
золуцијом69/131од11.децембра2014.године4установила
21.јунзаМеђународниданјоге.Резолуцијапозивадржаве
чланицеУједињенихнација,међународнеирегионалнеор
ганизације,организацијецивилногдруштваипојединце,да
обележетајданрадиподизањасвестијавностиокористима
практиковањајоге.Резолуцијаподвлачидајеглобалноздра
вљедугорочнициљразвојакојизахтеваближумеђународ
нусарадњупутемразменедобрихпраксиуциљуунапре
ђења животних стилова појединаца. Признавајући да јога
обезбеђујехолистичкиприлазздрављуиблагостањуљуди,
Резолуцијаистичедабиширењеинформисаностиоблаго
детимапрактиковањајогекористилоздрављусветскепопу
лације.ОбележавајућиМеђународниданјоге2016.године,
Генерални секретарУједињених нација, БанКимун (Ban
Kimoon),истакаоједапрактиковањејогеможедопринети
растујавнесвестинаскаопотрошачаресурсапланетеикао
појединацаодужностидапоштујемоиживимоумируса
нашимсуседимаинагласиоулогуздравогначинаживотау
реализацијиодрживихциљеваразвоја5.

1 Текстјенастаокаорезултатраданапројектуброј179023којифинансира
Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Маленовић,Ј.(2016)Утицајдруштвенихмрежаидигиталнихмедијана
перцепцијујавностиојоги.[Theinfluenceofsocialnetworksanddigital
mediaonthepublicperceptionofYoga],Сми сао,6(6),стр.79.

3 NDTV.WHO Re se ar ching Yoga’s Ro le for He alt hi er World, June20,2015.
https://www.ndtv.com/worldnews/whoresearchingyogasroleforhealthi
erworld773482,приступљено11.01.2018.

4 UnitedNations,In ter na ti o nal Yoga Day,ResolutionAdoptedbytheGeneral
Assemblyon11December2014,sixtyninthsession,A/RES/69/131.

5 UnitedNations.On  In ter na ti o nal Yoga Day, Ban spo tlights im por tan ce of 
he althy li ving in re a li zing Glo bal Go als, June21,2016, http://www.un.org/
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Овимпотезоммеђународназаједницајепризналазначајјоге
заздрављеитокаодугорочнициљразвоја.Јогасе,међутим,
и надаље претежно посматра као практиковањефизичких
положаја,аса на, а знатномањекаофилозофија којаможе
допринетибољемразумевањусветаидруштваданашњице.
Филозофијајогесеујошмањојмериповезујесамогућно
стима унапређења друштва и економског развоја, иако је
Вивеканандајошпреједногвеканаглашаваода„будућност
сваке земљезависиоднародаињеговефокусираностина
људскиразвој”6.Оовојтемиимамалостручнелитературе,
заразликуодтемакојесеодносенаутицајјогенафизичко,
психичко иментално здравље, описивање и објашњавање
техникајогеијогекаофилозофскогсистема.

Последњихгодина,анарочитоодглобалнеекономскеифи
нансијске кризе 2008. године, расте интересовање аутора
заистраживањејогеизовеперспективе.ТакоРадун7ана
лизираактуелност јогеусветлупреиспитивањалибераног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнееко
номскеидруштвенепарадигме.Маленовић8 закључуједа
јепорастинтересовањаЗападногчовеказа јогувезан,пре
свега,задруштвенеиекономскепромене,превасходносвет
ску економскуифинансијскукризу, која једонелависоку
стопунезапослености,неодрживостпрезадуженихживота
банкарским кредитима и друге економске и социјалне те
шкоће;какосусвидругидотадапознатимоделимањеили
више изневерили, објашњења и одговори се траже у дру
гачијемпогледунасветипокретањуличнихпотенцијала.
Теодорски9примећуједасечовекпочетком21.веканалази
уепицентруубрзаногразвојаипренаглашеног,узнемиреног
ифрагментованог бивствовања, те да је потреба за тиши
ном и унутрашњиммиром прешла из потребе у неопход
ност.ЗачовекаданашњицеПатањђалијеве10Јо га Sутрeсу
изузетнокорисне,собзиромдаимјекрајњициљ,какојето

sustainabledevelopment/blog/2016/06/oninternationalyogadaybanspo
tlightsimportanceofhealthylivinginrealizingglobalgoals/, приступље
но11.01.2018.

6 Никић,П.(2016б)Ци клус пре да ва ња: Ве ли ка ни јо ге. Свами Ви ве на нан
да – пре зен та ци ја,Београд:ЈогасавезСрбије.

7 Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвенепарадигме,Сми сао,1(1),стр.241268.

8 Маленовић,Ј.(2016)Утицајдруштвенихмрежаидигиталнихмедијана
перцепцијујавностиојоги,Сми сао,6(6),стр.80.

9 Теодорски,М. (2015)Мрачни амбис слободе: јога у делима Рудолфа
Штајнера,Сми сао,5(5),стр.116.

10Патањђали (1977)Из ре ке о јо ги. [Yoga Su tra], Зец, З. прев., Београд:
БИГЗ.
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сажео Граман (Gramann)11, како доћи у стање ослобођења
узостваривањехармонијеимираусвомживоту.Ауправо
тонајвишенедостајесавременомчовеку,мирихармонијау
њемусамомискладсаоколином.

Човекданашњице,нарочитонаЗападуиувеликимградо
вима, живи убрзано, под сталним стресом, притисцима и
бригамазбогмноштвастваривезанихзаобезбеђивањеиз
вораприходазасебеизасвојупородицу.Савремениразвој
је усмерен искључиво наматеријалну сферу која окружу
је човека, односно на урбанизацију, инфраструктуру, брзе
возове, аутомобиле, мобилне телефоне, таблете, интернет,
друштвенемреже, „паметне”куће, сателитеиразнадруга
техничкаитехнолошкаунапређењаиновине.Развојдухов
не сфере је у потпуности запостављен. Брз темпоживота
пратиибрзахрана,брзимобилнителефони,брзисаобраћај,
„брза” забава, потрошачка психологија…Већинаљуди се
трудидатокомданаурадиштовише,такодаданпролети,
адагачовекнебудесвестан,каонисебеутомдану.Ита
кочовекпрактикујеивежбажурбудокганештоутомене
заустави,болестилинезгода.

Стоун[Stone]12примећуједаунашојпоремећенојкултури
презапослености,фокусиранојнапосао,потрошњуизаба
ву, не само да је тешко успорити, већ је „тешко обратити
пажњунастварикојесуизваннашихприоритета”.Тешкоје
битиприсутанусадашњициифокусиранна„сада”удру
штвуукојем јепажњадефицитарна.Доминантнафилозо
фијајенеограничениматеријалнирастусвимњеговимоб
лицима:привредни,индустријскиитехнолошкираст.Жи
вимоукултурикојајезаробљенаупрекомернојпотрошњи
и производњи како би задовољили наше експоненцијално
растућежељедаимамовише13.ПремаСтоуну,потребноје
дапроменимодвествари.Прво,даразумемоузрочнопосле
дичневезеизмеђунашегделовањаипоследицатогделова
ња.Друго,кадапостанемосвесниуништавајућегефектана
шегделовањанаљудскиинељудскисвет,потребнесунам
практичневештинеданаучимокакодаделујемо,собзиром

11Gramann, P. Пет стања ума из Патањђалијевих Јога Сутри и њихове
савремене импликације. [Five States ofMind of Patanjali’sYoga Sutras
andTheirContemporaryImplications],зборникрадова„Јо га – све тлост 
уни вер зу ма”,Међународнa интердисциплинарнa научнa кон ференцијa
„Јо га у на у ци – бу дућ ност и пер спек ти ве”,приредиоНикић,П.(2010),
Београд:ЈогасавезСрбије,стр.179.

12Stone,M. (2009)Yoga for the World Out of Ba lan ce,Boston:Shambhala
Publications,p.81.

13Исто,стр.24.
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дајенашумреактиванипоремећен,тесмонеспособнида
схватимотренутак.

Имајућиувидунаведено,разрадаовепроблематикеполази
од следећих  хипотеза: (а) да самочовек који је остварио
хармонијуимирусвомживотуможедаградихуманодру
штвоиразвијањеговуекономскуосновунаначиндаодтог
развојасвиимајукористи,(б)дајогакаофилозофијаипрак
саможедопринетидачовекостварихармонијуимирусвом
животу и (ц) да је еволуција друштва заправо еволуција
човека,каоштојееволуцијачовекаеволуцијадруштва.

Предмет овог рада је анализа потенцијала етичких норми
филозофијејогезахуманизацијудруштвеногиекономског
развоја.Циљрадаједаистакнезначајосвешћивањачовека
идоследногпоштовањаетичкогкодексаукористсопстве
ногразвоја,каоидаукаженапотребупроменеекономске
и друштвенепарадигме.Поред тога, радима за циљи да
укаженапотребудекомерцијализације ’индустрије јоге’и
сузбијањеискривљенепредставео јогикаомодерногпро
изводанатржиштукојесепродајеконзументимаискључиво
као’лекпротивстреса,нервозеиболоваулеђима’.

Уиспитивањупостављенихтезапошлосеодприкупљања
расположивестручнедомаћеистранелитературе,укључив
ши и литературу за обуку инструктора јогеМеђународне
јогеакадемије ЈогасавезаСрбије.Упроучавањунаведене
грађекоришћенјеметодкомпилацијетекстоваојогиире
зултатаприкупљенихнаучноистраживачкихрадовауобла
стипредметаовограда,каоианалитичкиидескриптивни
метод.

Кључ ни про бле ми са вре ме ног  
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма

Неолиберални економскисистем јепостаодоминантанна
глобалномнивоуседамдесетихгодинапрошлогвека.Њего
воглавнообележјејезаокретпремамаксимизацијипрофи
тапосвакуцену,првенственопутемснижавањатрошкова
рада, уз форсирање ничим спутаног тржишта, либерали
зације трговине, дерегулације и смањења социјалне уло
гедржаве14.Друштвенициљеви, који суудобапревласти
Кејнзове (Keynes) доктрине били важни, падају у други
план15.Профитнимотивиновацдобијајузначењенајвише

14Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци
јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.2022.

15Месарић, М. (2006) Дугорочна неодрживост тржишног фундамента
лизмаинеолибералногкапитализма,Еко ном скипре глед,бр.57(910),
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друштвеневредностиикаотаквипродируиуванекономску
сферу,каоштосуобразовање,култура,здравство,спорти
осталедруштвенеделатности.

Захваљујућиразвојусаобраћаја,технологијеикомуникаци
онихсистемаиуспостављањуглобалногтржишта,државне
границе вишенисупрепрека кретањуробе, радне снаге и
финансијскогкапитала.Мотивисанеостварењемштовећег
исигурнијегпрофита,великекомпанијеимултинационалне
корпорацијепремештајупроизводњуиуслугеизразвијених
економијауземљеуразвојуиземљеутранзицији,собзи
ромдаонеобилујунезапосленомијефтиномрадномснагом,
јефтинијимприроднимресурсимаилабавомлегислативом
у погледу корпоративне одговорности, фискалних обавеза
изаштитеправарадникаиживотнестредине.Финансијска
глобализацијајестворилаmo ney ma na ger ca pi ta lismкојиге
неришенеједнакостиифинансијскунестабилност.Економ
скиразвојјепостаоекстремнонеправичанзбогнеправичне
дистрибуцијеблагодетиразвојакојиприсвајасвеужикруг
људи16:

• Од 2015. године, 1 проценат најбогатијих људи
поседујевишенегосвиосталиљудиукупно.

• Осморо најбогатијих људи на свету поседује коли
ко сиромашнија половина светске популације (8 :
3,600.000.000).

• У периоду између 1988. и 2011. године приходи 10
процената најсиромашнијих људи су се повећали
засвега3УСДгодишње,доксусеуистомпериоду
приходи1процентанајбогатијихповећали182пута.

• Процењујеседаћеунаредних20година500најбо
гатијихљудинасветупренетисвојимнаследницима
преко2,1трилионУСД,што јесумакојапремашује
БДПИндије,земљеукојојживи1,3милијардаљуди.

• У САД, приходи сиромашније половине популаци
јеуназад30годинауопштенисупорасли (растод0
процената),доксуприходи1процентанајбогатијих
пораслиза300процената.

Економскисистемпостајенеправичани збогнеравномер
ног односа оних који стварају вредности и оних који те
вредностиприсвајајуикористе.Каопоследицаекономске

стр.612.
16Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци

јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.10,23.
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глобализацијеиубрзанеконцентрацијефинансијскемоћии
светскогбогатстваурукамасвемањегбројаљуди,центар
светскеполитичкемоћисесвевишепремештаурукегло
балне финансијске надкласе. Њено даље богаћење усло
вљенојефорсирањемпауперизовањавећинесветскепопу
лацијеирастапрекаријата,штодоводидосмањењасред
њег друштвеног слоја у свим земљама. Супранационална
привредна друштва, каошто сумеђународнефинансијске
институције, транснационалнекорпорацијеимултинацио
налне компаније, стекла сумоћ да у мањој или већој ме
ри уобличавају вољу држава и да их повинују својимин
тересима и циљевима.Многе транснационалне компаније
супосталебогатијеимоћнијеоддржава.Годишњипрофит
највећихкорпорацијавећијеодбрутонационалнихдохотка
већинедржава.У2015.години,десетнајвећихкопрорација
насветуостварилојепрофиткојиимједонеоприходвећи
одукупногприхода180држава17.

Привредне активности, нарочито транснационалних кор
порација,претежносумотивисанепохлепомдасеоствари
штовећипрофит.Производњаробаипружањеуслугаради
унапређењаквалитетаживотапотрошача јеудругомпла
ну.Све је распрострањенија пракса производње роба које
суштетне заживот, безбедност и здрављељуди, као и за
животнусредину18.КакотопримећујеЛизбет (Lysebeth)19,
„окрутнаборбазановацјеотврднуланашасрца,ућуткала
нашусавестипоквариланашморал”.

Унеолибералномекономскоммоделуљудисенепосматрају
каољудскабића,већискључивокао’ресурси’,као’хумани
капитал’,асамимтим,као’оруђе’остваривањаекономског
раста, с једнестране,икаопотрошачипродуката тогеко
номскограста,сдругестране.Свепостајетржиштеисвесе
продајеикупује,укључујућииприступводи,храни,обра
зовањуиздравственојзаштити,аценуформиратржиште20.

Савремено доба карактерише растући дисбаланс изме
ђу степена техничког и технолошког развоја и матери
јалне цивилизације, с једне стране, и нивоа духовности и

17Исто,стр.23.
18Докмановић,М.Одговорностдржавеипословногсекторазаздрављеи

безбедностпотрошачаизаштитуживотнесредине,у:Ср би ја и ре фор
ми са ње ин сти ту та од го вор но сти,приредиоМиленковић,М.(2017а),
Београд:Институтдруштвенихнаука.стр.20.

19Lysebeth,A.v. (1977)Учим јо гу,Боначић,М.прев.,Загреб:Напријед,
стр.14.

20Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци
јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.21.
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индивидуалногидруштвеногморала,сдругестране.Свеје
видљивиједајетрказаосвајањемсвевећихматеријалних
добара и жеља за остваривањем мегаломанских амбиција
узрок свој дисхармонији света каои политичких, економ
ских,класнихиидеолошкихборби21.

Упркос неспорноми убрзаном техничком, технолошкоми
информациономразвоју,већинасветскогстановништване
маприступаилиимасамоделимичанприступресурсима,
послу,образовању,здравственимуслугама,здравојхрании
чистојпијаћојводи.Основнаемоцијајепосталастрахзбог
растуће несигурности у погледу извора прихода, физичке
безбедностиисвегаштоможедадонесенеизвеснабудућ
ност.Осећајличненесигурностиподстичуимногеглобал
не појаве које прелазе државне границе, као што су ору
жани конфликти, ратови, тероризам, криминал, еколошке
катастрофе, миграције, загађивање природе, појава нових
заразнихболести,економске,монетарнеифинансијскекри
зе…Стањејејошлошијеакосеимаувидудасемногеове
појавенамерностварајуиподстичурадистицањамоћии/
илипрофита.Примерсуфабрикеикомпанијекојенепред
узимајуништарадиспречавањазагађивањаваздухаиливо
дотокова,јербиимпредузимањезаштитнихмерасмањило
профит;произвођачикојинеумеренокористепестицидеи
друге хемикалијештетне за здрављељуди ради повећања
производњевоћаиповрћа;сечашумазбогпрофитаисл.

Последњавеликаглобалнаекономскаифинансијскакриза
из2008.годинебилајеиопштадруштвена,еколошкаипо
литичкакриза,каоикризаморалаивредности.Подривенаје
основаразвојаи,какотоРадун22истиче,отвориласусефун
даменталнапитањаопстанкаљудскогдруштва:(а)космо?
(б)кудаидемо?(ц)штаједруштвениразвој?Постајесвеја
сниједајеглобалнакриза,каопроизводнеетичкогинехума
ногнеолиберализма,пресвегарезултатнарушенединамич
керавнотежеизмеђуразвојадруштва,еволуцијеприродног
окружењаиразвојачовекакаољудскогбића.Овимпостаје,
такође,свејасниједаодговоринаовекључнепроблемеда
нашњицеморајубитисистемскиихолистички,усмереника
променипреовлађујућепарадигмеразвојафокусираногна

21Пуљо, Ј. (1976) Јо га, Београд: Књижевна заједница „Петар Кочић”,
стр.11.

22Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвоза
научнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.244.
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профитизгртањематеријалнихдобара23.Могућиновипу
тевиукључујуразвијањедуховнеекономије24узподржава
њесоцијалнеправдеисолидарности.

Ху ма ни раз вој из пер спек ти ве фи ло зо фи је јо ге

Глав не ка рак те ри сти ке фи ло зо фи је јо ге

Збогнедостаткасачуванихтекстова,собзиромдајеиндиј
скатрадицијапочиваланаусменомпредању,тешкојетач
ноутврдитивременастанкајоге.Њенизачецисевезујуза
предведскипериод,увремецивилизацијеХарапаиМохен
ђоДаро у долиниИнда која је свој врхунац достигла око
2500годинап.н.е.Елементифилозофијејогесемогунаћиу
различитиминдијскимтрадицијама,каоштосуупанишад
скаучења, будизами санкхја.Кључниизворикоји говоре
осуштинијогесунајстаријихиндуистичкисветитекстови
ВедеиУпанишаде,Бха га вадГи та,Јо гаВа си штаиПатањ
ђалијевеЈо гаСу тре.Терминјогаетимолошкипроизилази
изсанскритскогкоренаyujштозначи„повезати”,„привеза
ти”, „држати чврстоприљубљеним”, „унија”, „јединство”.
Токомвекова јога једобијаларазличитазначења.Махадев
Десаи25 дефинише јогу као дисциплиновање интелекта,
ума, емоција и воље, уравнотежење душе што омогућава
човекудасагледаживотуподједнакојмериусвимњеговим
аспектима.

Усавременојлитературијевеликибројразличитихдефини
цијаипоимањајоге,ачестосенеправиразликаизмеђујоге
каофилозофскогсистемаијогекаотехнике.Јогакаофило
зофијаможедабудеиметодусавршавањаистилживота,
доксутехникејогеефикаснооруђезаодржавањефизичког
ипсихичкогздравља.

У богатој историји јоге поједини концепти су срасли са
различитим индијским учењима тако да су настале више
врстајога:ђњанајога,аспаршајога,дхјанајога,бхактијо
га, хатха јога, нада јога, кундалини јога, карма јога, крија
јога,лаја јога, тарака јога,мантра јогаисанкхја јога.Ова

23Докмановић,М. (2017)Ути цај нео ли бе ра ли зма на еко ном ска и со ци
јал на пра ва, Београд:Институт за друштвененаукеиЧигојаштампа,
стр.87.

24Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнеекономскеидру
штвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозана
учнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.246.

25Према:Ајенгар,Б.К.С.(2015)Све тлост јо ге,НовиСад:Комико;Из
ворник:Iyengar,B.K.S.(2003)Light on Yoga,NewDelhi:HarperCollins
PublishersIndia,p.19.
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последњенаведенаврстајогесеназиваиПатањђалијевом
јогом,премаауторуПатањђалијукојијеосновефилозофије
јогесажеоузбирциизрекаЈо га Су тре26којепредстављају
срцејоге27.

Патањђалисматрадајечовеквезанзатекућиживотипона
вљањеегзистенцијезбогсвогнемирногдуха(ћи тавр ти).
Главнакарактеристикаумаубудномстањујестеданикадне
можедабудепразанидаможедасеконцентришесамона
једанобјекатудатовреме.Умсталномењасвојеобјектеи
стогајенемиран.ПремаПатањђалију,коренскиузроксвих
људскихпатњи јежеља за световнимужицима.Уживање,
међутим,неможедаиспунижељу, већ је, насупрот томе,
повећава, а тиме чини човека немирним.Жеље се рађају
изнезнања (ави дје).Искорењивањемнезнањаивезаности
нестајужудње,атимеичовековепатње.

ПремасанкхјафилозофијикојујеПатањђалиусвојиоусво
јојјогичитавсветсесастојиизтриконститутивнесилекоје
сеназивајугу на ма.Тетригунесу:

1. Сат тва–лаганаисветлагуна,имаквалитетлакоће,
светла,хармонијеистабилности,енергијајеуравно
тежена или неутрална, владајућа особина је знање,
миринесебичност;

2. Ра ђас –чврстаипокретнагуна,имаквалитетактив
ности,енергијеисиле,владајућаособинајепохлепа,
себичност,грамзивост,немирижудња;и

3. Та мас –учмалост,оноштосесупротстављаактивно
стиидоводидотромостиинезнања,владајућаособи
најестагнација,конфузија,досада,тупостилењост.

Кадасуоветрисилеустањуравнотеже,природа(пра кр ти)
јенеманифестована.Природасеманифестујетеккадагу не 
изгуберавнотежуистогајеосновнаодликапостојањаусве
тунесклад(дук ха)исталниизазовсупротности.Природаје
уравнотеженостањесачињеноодчистотеисветла(са тва),
активностиичулнеобојености(ра ђас)инеосетљивостии
таме(та мас).

Човеккаодеоприродетакођепролазикрозсвеоветригу не. 
Акојеједнегу невишеоддругих,настајепроблем.Акоучо
векупреовлађујета мас,удубокојјеучмалостиитупостии
самовегетира.Акојепревишера ђа са,ондајечовекпреак
тиваниупотразизановимзанимањимаиузбуђењима.Ако

26Патањђали(1977)Из ре ке о јо ги,прев.Зец,З.,Београд:БИГЗ.
27Десикачар, Т. К. В. (2015)Ср це јо ге, Бојић, Г. прев., Београд: Бабун,

стр.145.
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јепревишеса тве,ондачовекпостајесопство,штојетакође
неравнотежа.Исправанживотјеживотравнотеже.Кадасу
светригу неуравнотежене,човекјеустањуравнотеже,од
носнонесопства,штојестварночовековобиће.Циљјогеје
дастворитоуравнотежено,са твич костање28.

ПремаПатањђалију29,какотоистичеу Јо га Су триI,2,овај
циљсепостижезаустављањемврћењадуха(ћи тавр ти ни
род ха)путемпрактиковањасистемаосмочлане јоге,одно
снојогекојучинеосамудова30којенабрајауЈо гаСу триII,
29.Тиудовијогесу:

1. Правилаисправногпонашања(ја ма);

2. Самодисциплина, начини придржавања тих правила
(ни ја ма);

3. Положајитела(аса не);

4. Управљање животном силом, пра ном, путем даха
(пра на ја ма);

5. Управљањечулимапутемуздржавања(пра тја ха ра);

6. Задржаностпажње(дха ра на);

7. Контемплација(дхја на)и

8. Усредсређеностилинадсвест(са мад хи).

Ниједанодовихаспекатасенеможеразвијатисамостално
безразвијањаосталихаспеката.ЗатоихПатањђалиназива
удовима.Онисуикорациусмислудасвакиаспектследи
претходни,аистовременосуиорганскацелина.

Етич ке ком по нен те јо ге

Првадваудајоге(ја маини ја ма)суњенеетичкекомпонен
теистогасуодпосебногзначајазапредметовограда.Став
којизаузимамопремаприроди,стваримаидругимљудима
називасеја ма,аначиннакојисеизнутраодносимопрема
себијени ја ма.

Патањђали31 у Јо гаСу три II, 30 дефинише ја ме као оп
штаправилаисправногпонашања,акојечинеуздржавање
од насиља (ахим са), истинољубивост (са тја), непосеза
њезатуђимдобром(асте ја),контролавластитечулности

28Ха та Јо га Пра ди пи ка(1.издање)(2005),Београд:Бабун.
29Патањђали(1977)Из ре ке о јо ги,прев.Зец,З.,Београд:БИГЗ.
30Насанскритуан га. Отуданазиваштан га јо газаПатањђалијевујогуод

осамудова.
31Исто,стр.32.
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(брах мачар ја) и одрицање од свега што није неопходно
(апариграха). Путем ја ме човек се дисциплинује и кон
тролише себе. На тај начин, усмерава свој живот и своју
енергију.

Докја ме формулишуетичкаправилапонашања,ни ја месе
односенаначинењиховогпридржавања.КакоПатањђали32
наводиуЈо гаСу триII,32,овеспецифичнеобавезесуодр
жавањеспољашњеиунутрашње,духовнехигијене(ша у ћа),
умереност и задовољство у поседовању оногашто имамо
(сан то ша), аскеза односно свођење свакодневнихпотреба
само на неопходне (та пас), прихватање ранијих учења и
проучавањесебе(сва дја ја)ипреданостУзвишеномодносно
прихватање наших ограничења (ишва рапра ни да на). При
државањемовихправилачовекстичеуредностидисципли
нуусвомживоту,атимеислободу,јерупротивномостаје
робинстикатаилутајућихмисли.

Оваетичкаправилајогеимајуизвеснесличностисаморал
нимкодексомхришћанства,исламаи јудеизма.Корен јоге
јеуврлинииуправојеутомеизузетнавредностјоге–што
онасвојаучењабазиранаетичкимкодексимаиштоусмера
вачовекадасеинтегралнопозитивноизгради.Стогапраксе
јогепомажудапроменимонавикеинашепонашањепрема
себиидругима.Собзиромдајесвемеђуповезаноимеђу
сусловљено,немаразликеизмеђуперсоналнеиколективне
трансформације.

Ху ма ни раз вој кроз при зму фи ло зо фи је јо ге

Заразликуодзападњачкогвиђењаразвоја,којијеупотпуно
стифокусираннаматеријалнустрануживљења,филозофи
јајогепосматраљудскиразвојизперспективедуховногуз
дизањаиослобођењачовека.Збогзаокупљеностипокуша
јимаданађесрећуиздравље,човекзапостављасуштинско
питање:којијесмисаопостојања33.

ВеликанјогеВивекананда34јевероваодајељудимапотреб
но,поредзнањакојимћесебипобољшатиекономскиста
тус,идуховно знањекоје би требалодауњимаојача ве
руусмисленостпостојања.Премањему,тајциљсеможе

32Исто,стр.33.
33Баванани,А.Б.(2011)Разумевањенаукејоге.[UnderstandingtheScience

ofJoga],Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозанаучнаинтер
дисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.355.

34Vivekananda(1920)Ra ja Yoga.NewYork:Bretano’s;Vivekananda(1893)
Swa mi Vi ve ka nan da’s Spe ech at World Par li a ment of Re li gion,Chicago.
http://www.viveksamity.org/user/doc/Cchigagospeech.pdf;приступљено
26.08.2017.
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остваритиобразовањем,азатојепотребнаозбиљнаорга
низација.Право знање,међутим,недолази споља; оно се
налазиунутраучовеку.СтогаВивекандандаучиданетреба
рећида’човекзна’,већјеисправнорећидачовек’открива’
изсопственогјезгра,којејерудникбесконачногзнања.

ПремаВивекананди35,напредакицивилизовањељудскера
сеозначаваконтролуоногаштоназивамо’природнимзако
нима’.Кооткрије инаучида рукује унутрашњимсилама,
оствариће контролу над целом природом. Вивекананда је
приметиодајекодвећинељудидухумногомеподконтро
ломтела,поштоимједухврломалоразвијен.Завишираз
војдухасметњајекакопревеликобогатство,такоивелико
сиромаштво.Највећисунасталиизсредњекласе, јерсуу
њојсилеуравнотежене36.

Уданашњевремемногинастојенесамодастекнусигурне
извореприходавећидасеобогате,иутоулажусвесво
је време, енергију,мозак и тело, чак и путемнеморалних
начина(каоштосу,например,превараиобмањивањепо
трошача,применаотровниххемикалијаупољопривредии
производњирадисмањивањатрошкова,загађивањеприро
деиисцрпљивањеприроднихресурса).Похлепазановцем,
моћииматеријалнимдобримапостала јеосновнизамајац
привреднограстаутржишнојекономијинеолибералногти
па.Штавише,ухедонистичкомначинуживотакојиседанас
форсира,похлепасвепрожимаичаксесматрапожељном,
примећујеСигал(Segal)37.Међутим,онистотакопримећује
даљуди,упркосгомилањуматеријалнихствариибогатства,
идаљеосећајупразнинуусвомживотуитрагајузаначином
дапостанусрећни.

Вивеканданда је јошпревишеодстогодинаприметиода
деведесетдеветпроценатаљудирадекаоробови,адајере
зултатбеда,јерјеизaтоградасебичанмотив.Штаседока
зујепокушајимаобогаћивањананачиндасенемавремена
низадоручак,акамолизапородицуидруго,собзиромда
ћемосесвакакоморатиодрећибогатстваидругихматери
јалних ствари након смрти?Вивекананда се упитао не би
лими,људскабића,требалодауложимохиљадупутавише
снагеиенергијеустицањеоногаштоникаданебледивећ
остајеунамазаувек?Племенитијиживотдостојнијичовека
захтеваспокојан,једноставанимиранживот.Акосечовек

35Исто,стр.7.
36Исто,стр.17.
37Сигал,М.(2011)Јогауслужбиздравља,Сми сао,1(1),Београд:Међуна

роднодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобласти
јоге,стр.328.
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морапотуцатипочитавдандабисепрехранио,тешкомује
постићинештоузвишеноуовомживоту,закључујеВивека
нанда.Излазакизбедеподразумеваизлазакизропскограда
ипрелазакнарадизслободеиљубави.

ВишнуДеванандаусвојимкоментаримаХа та Јо ге Пра ди
пи ке38примећуједавећинаљудиживисамоунижимча кра
ма39истогајењиховоискуствосветаограниченонамате
рију.Таквиљудиинтелектупотребљавајусамозагомилање
хране,спавањеичулнауживања,ујутроустајусамодаби
зарадилиновац како би одржалиположај имоћ да наста
ве тај процес. Таквиљуди немогу дамедитирају и да се
запитају:„Косамја?Одаклесамдошао?Кудаидем?”.Чо
векпостајељудскобићесамокадсепојаветапитања,ато
седешава када секун да ли ни пробуди40.Буђењекун да ли ни
значидасефреквенцијавибрацијачовекаповећава.Насан
скриту,тостањесезовешак тисан чар(шак тизначи„моћ”,
а санчар „буђење”). Тада чулна уживања постају досадна
инезанимљива.Онапостајубесмислена, јерчовекналази
правусрећу,миризадовољствоунутарсебе.Највишеста
њешак тиназивасеБожјаСвест,анајнижестањејеиску
ствокојенасповезујесаматеријом.Свихпетнашихчуласу
шак ти,алионавибрирајусамоондакададођууконактса
објектима,саматеријом41.

По тен ци ја ли јо ге за про ме ну  
па ра диг ме ху ма ног раз во ја

Уанализипотенцијалаједнедревнеисточњачкефилозофије
запроменупарадигмехуманогразвојанапочетку21.века
неминовносепостављапитањењенерелевантностииак
туелности.Питањерелевантностијогеданассепостављаи
у другим областима, каошто сумедицина и психологија.
Анализирајућисличностиизмеђупсихосоматскогстанови
штаујогиисавременојмедициниипсихологијиПајин42ово

38Ха та Јо га Пра ди пи ка(1.издање)(2005),Београд:Бабун,стр.74.
39Ча кресуенергетскицентриповезанисаодређенимпсихолошкимфунк

цијама,сапоједномжлездомсаунутрашњимлучењем,нервнимспле
товимаи читавим групамаоргана у телу.Нижечакре (центароснове
–му лад ха ра, центар сексуалности – сва дист ха на и стомачни центар
–ма ни пу ра)севезују занижеемоције,интелектиум.Грудницентар
–ана ха та јесредишначакра,доксувишечакре(грленицентар–ви
шу да,чеоницентар–аџ наитеменицентар–са ха сра ра)везанезави
шедимензијезнања,унутрашњевођство,вишеЈА,унутрашњебићеи
суштину.(Никић,2016а)

40Ха та Јо га Пра ди пи ка(1.издање).(2005),Београд:Бабун,стр.74.
41Исто,стр.76.
42Пајин,Д.(2011)Јога–психаитело,Сми сао,1(1),Београд:Међународ

нодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,
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питањеформулишенаследећиначин:„Далиупражњавање
јогеможедаимасмисласамодаотклонимхипертензију,а
неверујемупоновнорођењенегоубесмртностдушеухри
шћанскомсмислу,илисамуверенданеманаставкаживота
послесмртиниукојемвиду–какосутосматралиисма
трајупојединииндијски,кинескииевропскифилозофи?”.
РазматрајућиовудилемуПајин43закључуједасеразличите
праксејоге,независноодтогаштосууједномспецифичном
цивилизацијскомидуховномконтексту,могуприменитииу
другачијимкултурнимоквиримазадржавајућисвојуцелис
ходност.Разлогтомејештосезаснивајунапсихосоматском
приступуусхватањучовекаинаначелномјединствуустрој
стваљудиизразличитихкултураиподнебља.Иакоуверења
ипраксаизкојихјеизраслајоганеморајубитидеонаших
уверења,онамогубитикориснаиудругачијемдруштвеном
икултурномконтекстукаодеоједнекултурездравогживо
та, као и у дефинисањунеких духовнихциљева и пракси
којеводереализацијитихциљева44.

ПоредПајина,све јевишеаутора45којисебавеовомпро
блематикомиуказујунапотенцијалејоге,нарочитоњеног
етичкогкодекса,упрепородудруштваихуманизацијиеко
номског развоја. Свест о неопходности промене трендова
’развоја’ заснованих на егу, материјализму, грамзивости,
похлепи, конзумеризму и кршењу основнихљудских пра
вавећинестановништвасвевишејача,нарочитоупериоду
наконсветскеекономскеифинансијскекризе2008.године.

Анализирајући актуелност јоге у светлу преиспитивања
либералног модела пословања Радун46 закључује да „’мо
деран’ глобални финансијски систем, какав је изграђен

стр.196.
43Исто,стр.197.
44Исто.
45Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног

модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвоза
научнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.241268;
Маленовић,Ј.(2016)Утицајдруштвенихмрежаидигиталнихмедијана
перцепцију јавностио јогиСми сао,6 (6),Београд:Међународнодру
штвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.
7987;Рагуванши,А.(2011)Историјапрепородајогеу20.векуиуста
новљивањејогекаонаукеу21.веку.[Historyoftherevivalofyogainthe
20thcenturyandestablishingofyogaasascienceinthe21stcentury],Сми
сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозанаучнаинтердисциплинар
наистраживањауобластијоге,стр.217238.

46Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнеекономскеидру
штвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозана
учнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.242.
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унутар оквира неолибералне глобализације, није прошао
тестглобалнекризе”.Основниизазовпредкојимсеналази
савременаекономскатеоријаодносисенапреиспитивање
теоријске основе на којој је израђен модел глобализације
и глобалног економског система са својиминституцијама,
методамаиначиномфункционисања.Овајауторпримећује
да једруштводанаспосталожртвасопственогразвојако
јиједошаодокритичнетачке,кадасепостојећирезултати
развојамогуодржатисамонауштрбуништавањаприродног
окружења.

Решавање глобалне кризе са којом се човечанство суо
чава захтева нове методе за самоспознају, разумевање и
вредновањесвета:

„Уске, механистичке, редукционистичке перцепције
стварностисепоказујунеадекватнимзарешавањесложе
них,међусобноповезанихпроблемаданашњице.Тренут
нодоминантанпогледнасвет,погледнаучногматерија
лизмакојисматрадајекосмосогромнамашинасачињена
однезависних,површноповезанихчестица,промовише
фрагментацијуунашемразмишљањуиперцепцији.Ма
теријалистичкипогледнаприроднесистеме,којиихтре
тиракаоробукојутребаискористити,заједносаетиком
конзумирајућегдруштваисоцијалнимдарвинизмом,до
велисудоуништавањанашегприродногживотногокру
жења.Канцерогеноширењенихилизмаидехуманизаци
је гурају човечанство у пропаст и распадање владајуће
техноиндустријскекултуре.”47

Рагуванши48закључуједасепотребазаконцептомјогеикао
филозофскимсистемомикаопраксомјављакаонужност,с
обзиромдајетоконцепткоји„можевратитиверуухумане
вредности нудећи доживљај јединства као резултат само
развојнихкорака”.

Собзиромдајесвеповезано,даништанијеиздвојено,раз
војдруштвазависиодразвојачовека.Човекукојемпреовла
ђујера ђасиагресијанеможедастварадругачиједруштво
него само друштво у којем преовлађује ра ђас и агресија.

47MaksvelпремаРагуванши,А.(2011)Историјапрепородајогеу20.веку
иустановљивањејогекаонаукеу21.веку.[Historyoftherevivalofyoga
inthe20thcenturyandestablishingofyogaasascienceinthe21stcentury],
Сми сао, 1 (1),Београд:Међународнодруштво занаучнаинтердисци
плинарнаистраживањауобластијоге,стр.218.

48Рагуванши,А.(2011).Историјапрепородајогеу20.векуиустановљи
вањејогекаонаукеу21.веку.[Historyoftherevivalofyogainthe20th
centuryandestablishingofyogaasascienceinthe21stcentury],Сми сао,
1 (1), Београд:Међународно друштво за научна интердисциплинарна
истраживањауобластијоге,стр.218.
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Човеккојинијеуравнотежи,умируиускладусаоколином
стварадруштвокојенијеуравнотежи,умируиускладуса
околином.

Многипримећујудисхрамонијуусвомживоту,каоинемо
гућностданађусрећуизадовољствоуматеријалнимства
рима.Стогасесвевишељудиокрећекадуховности49ипро
менивредноснихставова.Уобластиекономијетражесено
випутевиекономскогразвојаипривређивањакојићебити
хуманији,праведнијииуинтересудруштваипојединаца.
ОваквуновупарадигмуЗохариМаршал50називајуДухов
никапиталистављајугауконтекстдуховнеинтелигенције.
Духовникапиталдефинишукао:

„Количинудуховногзнањаиекспертизекојисунарас
полагањупојединцуили култури у целини, где атрибут
духовниподразумевасмисао,вредностиифундаментал
нециљеве (…)То јекапиталкоји се стиче служењему
дубљемсмислу,служењемдубљемосећањусврхеислу
жењемфундаменталнимљудскимвредностима.Тојевид
капиталакојисеизворнонемеридоларимаицентимавећ
преуосећајуостварења,високогморала,захвалностии
уопштемувећањублагостањакојепратирастквалитета
људскогживота”51.

Јогаможе допринети стварањуДуховног капитала и нове
парадигме, с обзиром да је инструмент еволуције свести.
Исправнојогаделовањезаснивасенанесебичностииосло
бађањуодегоистичнихмислиипохлепе,каоинаделовању
у складу са законима природе52.Овај процес се испољава
каосведубљаишираспознајасебеиокружења.

Етички принципи филозофије јоге могу се применити у
менаџменту и осмишљавању нових пословних концепа
та.Примераради,Барман(Barman)53развијасвојутеорију

49Сигал,М.(2011)Јогауслужбиздравља.Сми сао,1(1),Београд:Међуна
роднодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобласти
јоге,стр.328333.

50Према: Радун,В. (2011)Актуелност јоге у светлупреиспитивања ли
бералногмодела глобалногпословањаи стварањанове глобалне еко
номске и друштвене парадигме,Сми сао, 1(1), Београд:Међународно
друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге,
стр.247.

51Исто.
52Сигал,М.(2011)Јогауслужбиздравља,Сми сао,1(1),Београд:Међуна

роднодруштвозанаучнаинтердисциплинарнаистраживањауобласти
јоге,стр.332.

53Према: Радун,В. (2011)Актуелност јоге у светлупреиспитивања ли
бералногмодела глобалногпословањаи стварањанове глобалне еко
номске и друштвене парадигме,Сми сао, 1(1), Београд:Међународно
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менаџмента,названуиндијски„етос”уменаџменту,засно
ванунаследећимпринципима:

• Људскидухиманеизмернемогућностизаусавршава
њељудскогбића.

• Суптилни, неопипљиви субјекти и груби, опипљиви
предмети су подједнако важни.Унутрашњи ресурси
(духовневрлине)сумоћнијиодспољашнихресурса
(капитал,машине,оруђа,опрема,зградеитд.).

• Сарадњаитимскирадсукључни зауспехусваком
предузећу.

Уконтекступрименефилозофије јогеипраксе јогеураз
вијањедуховнеекономије,појединиауторисуустановили
новуфилозофијухуманизманазвану„фундаменталнихума
низам”.Основни принципи доктринефундаменталног ху
манизма54значајнизаовутемусуследећи:

• Изворнаслободасвакогчовекаподразумеваслободу
дабираиодлучујеосвомживоту,индивидуалнои/
илиузаједницисадругимљудима.

• Прихватање свихдругих бића и ентитета које чине
природноокружењенаЗемљииширеитежњазаус
постављањемиодржавањемскладаизмеђучовечан
стваиокружења.

• Сузбијањедискриминацијеиограничењаслободечо
векаиљудиуцелини(посебноограничењасујеверја,
страха,верскедогме,лицемерја,ропстваиобмане).

• Неговањеетикеиврлина,развијањеслободногикри
тичког духа, подстицање креативности и развијања
складнеиуравнотеженеличности.

• Стварањеусловадаинституцијеиорганизацијебу
ду подређене људима и у њиховој функцији, а не
обрнуто.

У разматрању примене етичких принципа јоге незаобила
зносенамећепитањекакоихпоштоватиуокружењукоје
упраксинегираодноснокршитепринципе?Какосепри
државати ахим се у свету у којем је насиље свуда присут
но (укључивши на улицама, стадионима, у школама, и у
породичним,брачним и партнерским односима) и у којем
се насиље чак и промовише и подстиче путем филмова,

друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге,
стр.249.

54Радун,В.(2011а)Манифестфундаменталногхуманизма,По љабр.468,
стр.134135.http://polja.eunet.rs/polja468/46811.pdf.



344

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ

телевизије, интернета и ри ја ли ти програма? Одговор је
једноставан: искуство је најбољи учитељ55. Онај који ве
жба јогубрзоосећаблагодети ја менасопственоздравље.
Утомсмислувежбепра на ја меимедитацијасублаготворне
идоводедосмирењаактивностидуха(ћит тавр ти ни род
ха).Вивекананда56истичедајемедитацијајединитренутак
нашегсвакидашњегживотаукојемнисмоуматеријалном
окружењу, већ у језгру које размишља о себи ослобођено
свега,ајединосветлостјезграможеодагнатимржњуисе
бичност.Јогапрепоручуједасекренеодизучавањаприро
деунутрашњегсветаидасекрозтооствариконтролакако
унутрашњег,такоиспољашњегсвета.

Редовнимизвођењемјогапраксе,човекпостижеуравноте
женостиусклађујесесазаконимаприродеисаокружењем.
Усвајањемјогекаоживотнефилозофијеипракседолазидо
променамотивацијеињенединамикекодпојединца57.Ис
траживањапоказујудасусамосвеснипрактичаријогеуса
глашенисахуманимвредностима(ја маини ја ма),салако
ћомодређујуправацакцијеиусложенимситуацијамалако
сагледавајушируслику.КакоНикић58закључује,практико
вањемјогесеповећавасвесностоунутрашњимпотенција
лима,каоипреданоствишимциљевимаиинтересимауиме
хуманостиибудућности.Оватакозванајогаинтелигенција59
подстичерастиразвојсациљемдостизањасамопостигну
ћа(са мад хи)иомогућавакритичкиосвртнаоноштојесте
састановиштаоногаштобимоглобити,растварајућистаре
обрасцеи стареначинемишљења.Развијање јогаинтели
генцијестогадоприносимењањупарадигмеразвојауправ
цу креирања хуманијег друштва. Резултатиистраживања60
указујунависокстепенкорелацијеизмеђуиспитаникакоји
дуже вежбају јогуи вредноснихоријентација иживотних

55Радун,В. (2011)Актуелност јогеу светлупреиспитивањалибералног
моделаглобалногпословањаистварањановеглобалнеекономскеидру
штвенепарадигме,Сми сао,1(1),Београд:Међународнодруштвозана
учнаинтердисциплинарнаистраживањауобластијоге,стр.252.

56Vivekananda(1920)Ra ja Yoga,NewYork:Bretano’s,p.82.
57Никић,П.Повезаностсуштинскихијогакомпетенција,зборникрадова

„Јо га – све тлост уни вер зу ма”,Ме ђу на род на ин тер ди сци пли нар на на уч
на кон фе рен ци ја „Јо га у на у ци – бу дућ ност и пер спек ти ве”,приредио
Никић,П.(2010),Београд:ЈогасавезСрбије,стр.35.

58Исто,стр.33.
59Никић,П. (2011)Концепт јогаинтелигенције,Сми сао, 1 (1),Београд:

Међународнодруштво занаучнаинтердисциплинарнаистраживањау
областијоге,стр.39.

60Никић,П.иЈањушевић,Б.(2011)Повезаностпрактиковањајоге,вред
носнихоријентацијаиживотнихстилова,Сми сао,1(1),Београд:Ме
ђународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у
областијоге,стр.319321.
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стилова.Практиковањејоге,укључујућитехникемедитаци
јеирелаксације,непосреднојеповезаносахуманистичким
животним стилом и већим степеном отворености и демо
кратичностипрактичарајоге.

Овакавзакључакпотврђујуирезултатиистраживањаоути
цајујогенаразвојкултуре61.Практиковањејогеможепоста
тиметод за свесно обликовањеживота, односно средство
самокултивацијеиразвоја, собзиромдасуциљеви јогеи
културе истог смера, усмерени ка надиндивидуалном об
ликовању,усавршавањуиеволуцијисвесности.ПремаРи
стић62,јогаутиченаразвојкултуретакоштопојединцувра
ћасмисаоисврхуживота.Овојенарочитозначајнозачо
векаусавременомпотрошачкомокружењу,којитокомоно
малослободногвременаштоимазасебеисвојупородицу,
смисаоналазиу„убијањувремена”предтелевизоромили
рачунаром, пратећи модне трендове, крстарећи интерне
том,купујућиновеелектронске„играчке”ирадећипоау
томатизмуоношторадивећинаљуди,заробљенаматрицом
жеља63.Премаовојауторки,техникејогенуденачиндасе
пронађесмисаоживљењапутемизражавањапунихчовеко
вихпотенцијала,аја маини ја ма,каоделовијогаконцепта,
омогућавајупроцескултивисањаусвајањемхуманихвред
ности.Јогаомогућујебуђењесамосвести,саживљавањеса
вредностимаистицањесвестиосвојимнајдубљимживот
нимциљевима.

У погледу доприноса развијању хуманијег друштвеног и
економскогразвоја,јогакултурајезначајна,јеродпоједин
ца захтева дапромени својупасивнупотрошачкуфилозо
фијуусмеруосвешћивањапотребедабудеактиванучесник
свогаживота.Применујућипринципеја меини ја меусва
кодневномживоту,човек„свесноулазиупроцессамокул
тивисањаичинисвеснинапорупревазилажењунепожељ
нихстањадуха”64.Тимеистовременочовекутиченастање
ирасположењедругихљудиокоњега.Акосетелоналази
устањунапетости,тоћетежитидаствориистунапетости
удругима;акојетелоздравоијако,идругићетежитида
постануисти65.

61Ристић,А.(2011)Утицајјогенаразвојкултуре,Сми сао,1(1),Београд:
Међународнодруштво занаучнаинтердисциплинарнаистраживањау
областијоге,стр.299309.

62Исто,стр.302.
63Исто,стр.303.
64Исто,стр.305.
65Vivekananda(1920)Ra ja Yoga.NewYork:Bretano’s,p.38.
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Овај процес самокултивисања се одражава на све аспекте
иобластичовековогживљењаиделовања,собзиромдасу
они одраз унутрашњег (не)мира, као и (не)успостављене
хармоничности и склада са својом природом и околином.
Овосеогледаиутомекакоизгледаживотнипросторукојем
појединацобитава,каоиуурбанизмуиархитектури66.Гра
ђевинеинасељаилуструјументалноипсихичкостањељу
дикојиуњимаобитавају.Резултатиистраживањауказују67
дасекодпрактичарајоге,продубљивањемсвесностиисвог
унутрашњегсвета,развијатенденцијаприменехармонијеи
функционалостиупогледууређивања свогживотногпро
стора,каоиодрицањеодсвихстварикојенисунеопходне
(апа ри грап ха).

Поред тога, истраживања68 показују да редовита пракса
јоге производи дубље добробити на људе него што је то
непосредниутицајна здрављеифизичко тело.Пракса јо
ге трансформише доминантну гу ну код практичара јоге
повећавајући са твич ку компоненту, а смањујући ра ђас и
тамас.

За кљу чак

Анализапреовлађујућегнеолибералногконцептадруштве
ногиекономскогразвојапоказуједанедоприносипобољ
шањуживотапојединаца,породицаизаједница.Штавише,
игноришесесврхаразвојапобољшањеиунапређењеква
литетаживотасвихљудскихбића,равномерноиуподјед
накојмери,бездискриминацијепобилокојојоснови.Нео
либерализамсебазиранаегоизму,похлепи,материјализму
ипрофиту,истогаводикадехуманизацијичовекаињеговог
живљења.Оваква тенденција је допринеларастуконзуме
ризмаитомедајеискуствовећинељудиограниченосамо
наматеријално.Таквиљудиинтелектупотребљавају само
загомилањехранеиматеријалнихствари,спавањеичулна
уживања.У ’модерним’ друштвима, а нарочито у урбани
зованимсрединамаипренасељениммегалополисима,прео
влађујура ђас (агресија,претеранаактивност,журба)ита
мас (интелектуална тромост, учмалост). У тим срединама
чакјеијогапосталаби зниси„индустрија”.

66Митић,А.(2011)Животнипросторкаоодразсазревањапрактичарајоге,
Сми сао, 1 (1),Београд:Међународнодруштво занаучнаинтердисци
плинарнаистраживањауобластијоге,стр.310.

67Исто,стр.321.
68Khemka,S.S.,Ramarao,N.H.andHankey,A.(2011)Effectofintegralyoga

on psychological and health variables and their correlations, In ter na ti o nal 
Jo ur nal of Yoga,4(2),pp.9399.
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Последицаоваквихтенденцијајерастнеравнотежеизмеђу
степенатехничкогитехнолошкогразвојаиматеријалнеци
вилизације,сједнестране,истепенадуховностииетично
стииндивидуеидруштвауцелини,сдругестране.Тежња
застицањемштовишеновцаиматеријалнихдобараства
радисхармонијусветаиузрокјеполитичких,економских,
оружаних,класнихиидеолошкихконфликата.Нијетешко
предвидетидаћетолерисањеоваквихдруштвенихтенден
ција довести до још тежих и негативнијих последица по
човекаидруштво.

Оваква слика друштва је, заправо, одраз у огледалу чове
какојинемамирусебиикојинеживиускладусаприро
домисвојомсуштином.Тојечовекукојемпреовлађујуего,
агресивност,похлепа,себичност,грамзивост,немирижуд
ња (ра ђас), каоидосада, тупост,учмалост,неосетљивост,
лењостиконфузија(та мас).

Ипоредтогаштојејога’путуунутрашњост’,онаможеу
значајној мери допринети стварању хуманијег друштва, с
обзиромдастањедруштва(мирихармонијаудруштву)за
висеодстањачовека(мираихармонијеучовеку).Докгод
човекживииделујебезсвестиосеби,односномеханички,
какојетоформулисаоГурђијев69,нијемогућинапредак,јер
јеонмогућсамокаорезултатсвеснихнапораљуди,а„ре
зултатнесвеснихрадњимилионамашинаможедабудеса
модеструкција”.Растнегативнихпојаваусавременомдру
штву,каоштосунасиље,сиромаштво,загађивањеживотне
околине,криминал,оружаниконфликтиитероризам,потвр
ђујудајеГурђијевуправукадакажедаје”еволуцијачовека
еволуцијањеговесвести”,тедасесвестнеможеразвијати
несвесно70.Ачовекседанассвемањебависобом.

Резултатинаведенихистраживања супоказаладафилозо
фијаипракса јогемогудопринетипроменистања.Поред
евидентнихпозитивихефекатанафизичко,менталноипси
хичкоздравље,практиковањемјогесекодпојединцасмању
јура ђасита мас,аповећавајуса твич кекомпоненте:мир,
стабилност, хармонија и уравнотеженост. Практиковањем
јогесеповећаваисвесностовишимциљевимаиинтереси
мауимехуманостиибудућности.Развијањемовејогаинте
лигенцијерастварајусестариобрасцимишљењаиразвија
хуманистичкиживотнистил.

69Успенски, П. Д. (2013) У по тра зи за чу де сним, Београд: Мирдин,
стр.71.

70Исто,стр.78.
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Собзиромда сеподпрактиковањем јогенајчешћеподра
зумевавежбањеаса на,овепозитивнепроменесемогуоче
киватитекдоследнимпрактиковањемсвихосам’удова’јо
ге,полазећиодморалногкодексасадржаногуја ми.Етички
принципи су од кључне важности за стварање нове пара
дигмедруштвеногиекономскогразвоја.Развојзаснованна
ненасиљуинеповређивању(ахим си),истинољубљу(са тји),
непосезању за туђим добром (асте ји), контроли властите
чулности (брах мац ха ри ји) и одрицању од свега што није
неопходно (апа ри гра хи) имапотенцијал да створи хумано
друштво.Уконтекступрименефилозофијеипраксејогеу
развијањудуховнеекономије,појединиауториустановља
вајуновутеоријухуманизманазвану„фундаменталнихума
низам”.Разрадаоветеоријеимогућиметодињенепримене
отварајупросторзановеидејеиистраживања.
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POTENTIALSOFTHEPHILOSOPHYOFYOGAIN
DEVELOPINGFUNDAMENTALHUMANISM

Abstract

Thesubjectofthispaperistoanalysethepotentialoftheethicalnorms
of the philosophy of yoga in the context of humanization of social
and economic development.There is an evident need to change the
dominantneoliberalconceptofdevelopment.Neoliberalism,basedon
materialism,unregulatedglobalmarket, trade liberalisation,profitat
anycostandtheandshrinkingofthesocialroleofState,hascaused
numerous negative trends such as the growing gap between the rich
andthepoor,increasingunemployment,violenceandarmedconflicts
aswellasexhaustionofnaturalresourcesandenvironmentalpollution.
Thegreedformoney,powerandmaterialgoodshasbecomethebasic
momentum of economic growth in the neoliberal market economy.
Modern development is focused exclusively on the financial sphere,
and thedominantphilosophy is the fosteringofeconomic, industrial
and technological growth. Through the prism of the philosophy of
yoga, the negative consequences of neoliberalism can be explained
as separating a human being from his nature and essence.Although
yoga isa journey into the interior, itcouldcontribute to thecreation
of a more humane society, given that its practices increase satvic
components:peace,stability,harmonyandbalance.Respectforethical
standardsisessentialforthecreationofanewparadigmofsocialand
economicdevelopmentthatwillbejustandinthebestinterestofthe
wholesociety.Themoralcodecontainedinthefirstoftheeightlimbs
ofyoga–yama,hassuchapotential.Developmentbasedonrespectfor
ethicsofyogawouldmeandevelopmentbasedontheprinciplesofnon
violence(ahimsa),veracity(satya),nottakingadvantageofsomeone
else’s goodness (asteya), control of own sensuality (brahmacharya)
andrenunciationofanythingthatisnonessential(aparigrapha).The
paperconcludesthatthephilosophyandpracticeofyogacanbeusedin

developingfundamentalhumanism.

Keywords: philosophy of yoga, neoliberalism, contemporary  
capitalism, economic and social development, ethical code of yoga
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прегледнирад

СПО МЕ НИК КУЛ ТУ РЕ КАО  
РЕ СУРС СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ  

НА ПРИ МЕ РУ РОБ НОГ  
МА ГА ЗИ НА У БЕ О ГРА ДУ

Сажетак: Про гла ше њем ар хи тек тон ског објек та за спо ме ник 
кул ту ре, слу жбе за шти те су о че не су са ни зом ди ле ма ко је се ти
чу њи хо вог очу ва ња. Ак ту ел ни За кон о кул тур ним до бри ма број на 
пи та ња оста вља отво ре ним за ин ди ви ду ал на ту ма че ња. Из два ја 
се про блем тре ти ра ња пр во бит не функ ци је објeкт а под за шти
том, ко ји је За ко ном не пре ци зно де фи ни сан, а у слу ча ју ар хи тек
ту ре зна ча јан аспект ау тен тич но сти објек та. Ме ђу при ме ри ма 
из прак се из дво јен је слу чај Роб ног ма га зи на у Бе о гра ду. Ова гра
ђе ви на по диг ну та у сти лу се це си је, осим нео спор но ве ли ког умет
нич ког зна ча ја, по се ду је и ва жну дру штве но и сто риј ску вред ност 
у обла сти уво ђе ња но вих ар хи тек тон ских про гра ма у бе о град ску 
ар хи тек ту ру. Роб ни ма га зин је био пр ва роб на ку ћа у Бе о гра ду, и 
од вре ме на по ди за ња 1907. до по чет ка ове де це ни је ни је му ме
ња на из вор на на ме на. Да нас има функ ци ју уго сти тељ ског објек
та. У ра ду је раз мо трен на ве де ни по сту пак у све тлу те о ри ја о 
културној ба шти ни и зна че ња ко ја има у дру штве ном кон тек сту. 

Кључнеречи: кул тур но до бро, спо ме ник кул ту ре, ар хи тек ту ра, 
се це си ја, Роб ни ма га зин, брен ди ра ње исто ри је, Бе о град 

Увод

Примериизпракседоказујудасепроглашењемједногар
хитектонскогобјекта за спомениккултуре заправорешава
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самодеопроблема,везанзањеговуматеријалнупојавност
и очување аутентичности саме архитектуре.Иако је акту
елнимЗакономокултурнимдобрима(укојаспадајуиспо
меницикултуре)крозвишечлановадефинисанзначајочу
вањанаменекултурногдобра,1напримеруархитектонских
објекатасеовезаконскеодредбенеспроводеудоследном
смислу.Овакавпоступак јеоправданузпретпоставкукоја
закономнијеближедефинисанаатичесепревазиђенена
менепојединихздања.Такође,требаиматиувидуишири
нутерминакултурнодоброукоје,осимспоменикакулту
ре,спадајуиархеолошканалазишта,архивскеграђеидр.,
ауследчегајенемогућеанализиратинаменудобарапрема
истимпараметрима.Уовомрадуфокусћебитисамонаана
лизиспоменикакултурекаограђевинско–архитектонског
објектаодпосебногкултурногилиисторијскогзначаја.2

Ути ли тар на ди мен зи ја спо ме ни ка кул ту ре  
као еле мент ау тен тич но сти

Срединомосамдесетихгодинапрошлогвеказабележеноје
дасуспоменицикултуреуранијимвременимапосматрани
првенствено са два становишта: као историјски докумен
тиикаостарина.3Већспочеткомпрошлогвека„вредност
старине“ постајала је значајнија од њихове „историјске”
вредности.4Токомдругеполовинепрошлогвека,искуства
изпраксеговоредаје:„...опседнутост„старином”,...дубо
ко...обележиламетодологијуслужбезаштите.Кадасеби
ралоизмеђу„старине”иуметничкевредности,увекјеби
рана „старина” као доминантни квалитет”.5 Посматрајући

1 Видетичл.7,чл.32,чл.36ичл.54,у:Законокултурнимдобрима,Слу
жбе ни гла сник РС, бр. 71/94, http://kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propi
siizoblastikulture/zakonokulturnimdobrima.pdf[Приступљено:02.11.
2018]

2 Видетидефиницијупремачл.19,у:Исто.
3 Томић,С.(1983)Спо ме ни ци кул ту ре, њи хо ва свој ства и вред но сти,Бе

оград:НароднабиблиотекаСрбијеРепубличкизаводзазаштитуспоме
никакултуре,стр.33.

4 Предметсамимтимштојестар„...будиунаманекоособиторасполо
жењепутемкогадолазимодоизвеснедушевневезесадавноишчезлим
временима”,докјењеговдокументарно–историјскиаспектбазиранна
заинтересованостидруштвазаодређенозначењеобјектаи„преношење
тогасадржајаизпрошлостиубудућност”.Видети:Томић,С.(1983)нав.
дело,стр.33–34.

5 ЗоранМаневић је био стручни сарадник Градског завода за заштиту
споменикакултуретоком1970–1990.Видети:Маневић,З.Вредновање
урбаногнаслеђаБеограда.Једноличноискуство,у:Очу ва ње гра ди тељ
ског на сле ђа – Ствар но и мо гу ће: збор ник ра до ва,приредилеЖивко
вић,Н.иДимитријевићМарковић,С.(2010)Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.50.
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архитектонско дело у том светлу, намеће се закључак да
његовој културној вредности година изградње доприноси
узнатновећојмеринегоштоточинењеговеестетскека
рактеристике, намена, социјални контекст у којем је обје
катнастаоилиисторијски значај који је имаонакон своје
реализације. Посебна пажња посвећена је социјалном и
историјскомконтекстуизградњеобјекта,стогаштоупоје
динимслучајевиманадилазиестетскатумачењаисведочио
културиједногвременаширеодуметничкихинспирацијаи
техничке спретности градитеља.Такође, уздужнипијетет
према старинама као таквим, симптоматично је да упркос
ограничењиматогкритеријумауодносунабогатиспектар
документарно–историјских вредности, њихов значај расте
токомдвадесетогвека.Наведениставовимогусепосматра
тикаопарадигматенденцијечитаветеепохедаисторијуод
баци,апотомиобесмисли.

Почеткомовогвекаистичеседадисциплиназаштитекул
турнихдобарапроизводидокументазасвавременаида,као
таква,имазаглавнизадатакда„...сачувацеловитостсведо
чанстваисвамогућазначењакојапотенцијалнопостојеу
једномобјекту”.6Контекст„свихмогућихзначења”говори
управоуприлогдокументарно–историјскомаспектубезко
јегјенемогућењиховоишчитавање,апотомипотенцијална
заштита.Међутим,утеоријскимразматрањимабаштинства
ихеритолошкедисциплинепочеткомовогвекауводисеи
економскидискурскојимсекултурнадобрапосматрајукао
ресурси који, између осталог, учествују у креирању визи
јебудућности.7Чакиусветлубрендирањатихресурса,ис
тичесезначајбаштинскецеловитости.8Оватерминолошка
одредницачинисенарочитопроблематичномусветлуцело
витостиједногархитектонскогобјектаињеговеутилитарне
димензије,укојојсеиогледасвакомплексностархитектуре
каоуметности.Занемарујућисадапитањедалиформасле
дифункцијуилијеобратно,суштинаједаобекатегоријеу
подједнакојмериучествујуусагледавањуфиналнекреације

6 Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Кру ше вач
ки збор ник 11, Крушевац: Народни музеј, стр. 14; у даљем тексту:
Булатовић,Д.(2005)Баштинство.

7 Булатовић,Д.(2005)Баштинство,стр.17.
8 ДраганБулатовићовуцеловитостдефинишепутемконтекстуализације

крозтрислојасведочанства,међукојимаједанподразумева„сведочан
ствоуфункцији(свакодневнеупотребе,обреда,социјалнихритуала)”.
Видети:Булатовић,Д.(2004)Баштинакаоbrandилимузејкаоекономи
јажеље.Далироб на мар каулазиумузејилијеизњегапроизашла?,Го
ди шњак за дру штве ну исто ри ју2–3,Београд:Удружењезадруштвену
историју,стр.145;удаљемтексту:Булатовић,Д.(2004)Ба шти на као 
„brand”.
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теуметности.Билокакваискључивостводиудаљузаблуду,
апремаМилутинуБорисављевићу:„Истинајеутомедасу
формаисадржинакорелативнипојмови,тј.данитиформа
можебезсадржине,нитисадржинабезформе”.9

Постављасепитањедалипроменааутентичненаменеар
хитектонског објекта споменика културе угрожава његову
значењску целовитост? У коликој је мери утилитарна ди
мензијаархитектонскогделаконститутивниелементњегове
аутентичности?

ПремаДокументуизНареиз1994.године,проценааутен
тичности,узависностиодприродеспоменикакултуре,про
истичеизразноликостиизвораинформација.10Овиизвори
садрже„...концепцијуиформу,материјуисуштину,кори
шћењеифункцију,традицијуитехнику,ситуацијуиполо
жај, дух и израз, оригинално стање и историјско настаја
ње”.11Стога,уконтекступосматранепроблематике,начини
коришћењаифункцијаархитектонскогобјектапредставља
ју јаснеинедвосмислене елементењегове аутентичности.
Надругојстрани,сааспектакултурногпејзажа,сматрасе
дасеаутентичносттериторијечитазаправоудоприносима
различитихпериода.12Можелисе,утомконтексту,проме
нанаменепојединогобјектачитатикаодоприносодређеног
периода?Аакоусвојимодавременеодређујеаутентичност,
већдасеистаполакомодификујеподњеговимутицајима,
негубећиизвиданида:„Материјалнааутентичностдобра,
везаназањеговопорекло,можебитиумањенаилиуправо
изгубљена”.13

Исто ри јат и ши ри дру штве ни кон текст  
на стан ка Роб ног ма га зи на

РобнимагазинуУлицикраљаПетрабр.16уБеоградуса
грађен је 1907. године и приписан је грађевинском инже
њеруВикторуДавидуАзриелу(1880–1942).14Пројекатовог

9 Борисављевић,М. (1938)Проблемформе и садржине у архитектури,
Умет нич ки пре глед, књ. 1, Београд, стр. 328–329; Борисављевић, М.
(1998)Злат ни пре сек и дру ги есе ји,Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.288.

10Јокилето Ј. (2002)Аспекти аутентичности,Гла сник ДКС 26, Београд:
ДруштвоконзерватораСрбије,стр.11–12.

11ЈокилетоЈ.(2002)нав.дело,стр.12.
12Исто,стр.14.
13Исто,стр.15.
14ОВикторуАзриелувидети:Bogunović,S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe

di ja XIX i XX ve ka: ar hi tek tu ra, ar hi tek ti, poj mo vi,(2),[Arhitekti],Beograd:
Beogradska knjiga, str. 681–682; Ђурић–Замоло, Д. (2009) Гра ди те љи 
Бе о гра да 1815–1914,Београд:МузејградаБеограда,стр.16–21.ОРоб
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објекта је „према непотврђеним претпоставкама донет из
Беча”,15 у којем је Виктор Азриел студирао Техничку ви
сокушколу(1901–1910).16Осимтога,сачуваниплановиза
двезграденастајалитокомдвадесетихгодинанакојимаје
Азриел потписан,17 доприносе сумњи у његово ауторство
надархитектонскимобликовањемРобногмагазина,18алисе
засигурнознадајеонбиоизвођачприликомњеговеизград
ње.19Објекат јеподигнутзаБенционаБулија (1867–1933),
по занимању трговца и банкара,20 који је имао банкарску
радњууУлицикнезаМихаила.21Крајемдеветнаестогипо
четкомдвадесетогвека,породицаБулијебилаједнаоднај
угледнијих сефардских породица и у знатнојмери је уче
ствовалауобликовањујавногиполитичкогживотаБеогра
да.22БенционБулибио јепредседник Јеврејске сефардске
општине(1915–1918)ипрвиЈеврејинизабранзанародног
посланика(1912–1919).23Његовпортретиз1926.годинедео
језбиркепортретазнаменитихљудиКраљевинеСХС,24што
говориостатусукојијеимаоудруштвеномиполитичком
животуКраљевинеСрбије,апотомиКраљевинеСХС.Роб
ни магазин био је прва модерна робна кућа у Београду,25
а по завршетку изградње, и једна од ретких двоспратних

номмагазину видети: Bogunović, S. (2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja 
XIX i XX ve ka: ar hi tek tu ra, ar hi tek ti, poj mo vi,(1),[Arhitektura],Beograd:
Beogradskaknjiga,str.332–334.

15Кадијевић,А.(2004)ДватокасрпскогархитектонскогАр–Нувоа:интер
националниинационални,На сле ђе 5,Београд: заводза заштитуспо
меникакултуреградаБеограда,стр.61;удаљемтексту:Кадијевић,А.
(2004)Два то ка.

16Bogunović,S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja XIX i XX ve ka: ar hi tek tu
ra, ar hi tek ti, poj mo vi. (2), [Ar hi tek ti],Beograd:Beogradskaknjiga,str.681.

17Павловић,В.(1982)„Случај”Азриел,Но ва 1,Београд:Савезархитеката
Србије,стр.14.

18Manević,Z.SrpskaarhitekturaXXveka,u:Ar hi tek tu ra XX vi je ka,priredili
ManevićZ.iDomljan,Ž.idr.(1986)Beograd–Zagreb–Mostar,str.21.

19Виктор Азриел потписан је на цртежу главне фасаде, а његово име
исклесано јеинапрочељуобјекта,уподножјудесногстуба.Видети:
Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.18.

20БенционБулисетакођешколоваоуБечу,гдејестудираоВишукомерци
јалнуакадемију.Видети:Рожман,М.(2017)Ви зу ел на кул ту ра и при ват
ни иден ти тет по ро ди це Бу ли,Београд:ЗадужбинаАндрејевић,стр.18.

21Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.18.
22Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.8,22.
23Исто,стр.18–19.
24Исто,стр.24.
25Шкаламера,Ж.(1985)Сецесијаусрпскојархитектури,Збор ник На род

ног му зе ја. Исто ри ја умет но стиXII–2,Београд:Народнимузеј,стр.9;
ИбрајтерГазибара,Б.(2011)Роб ни ма га зин,Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.4.
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грађевина.26Представљаоје„усамљенпример”применено
вихархитектонскихпринципа,27којисуконтрастиралидо
тадашњојпраксиграђењаудухуакадемизма.(слика1)

Слика1ПројекатфасадеРобногмагазина(лево)иизгледи
фасадетокомседамдесетих(средина)итокомпрведеценије
двехиљадитих(десно);извори:Ђурић–Замоло,Д.(2009)

Градитељи Београда 1815–1914,Београд:МузејградаБеограда,
стр.19(лево);https://www.ipu.hr/content/zivotumjetnosti/ZU_19
201973_069081_Denegri.pdf(средина);http://beogradskonasledje.

rs/wpcontent/uploads/2012/06/k4/robni_magazin.pdf(десно)
Објекат представља директно транспоновање архитектон
ског утицаја Беча унутар домаће средине. Бечка сецесија
формално је основана крајем деветнаестог века,28 непуну
деценијупререализацијеобјектауБеограду.Натеритори
јиСрбије,сецесијајепредстављала„алтернативнустилску
дисциплину” која је прихватана у редовима предузетника
ислободнихинтелектуалаца.29Каоархитектонскапојаваи
прелазнистилусрпскојархитектури,билајеодпрворазред
ногзначаја,нарочитоудоменуеманципацијеархитектуре.30
Осимтога,сецесијајеуСрбијиодигралазначајнуулогуу
трансформацијикакултурикапитализмаидопринелајесе
куларизацијисрпскогдруштваиуметности.31Какојепрема
појединим тумачењима сецесија као стилски правац уско

26РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(документационидосије),do.co,mo.
mo_србија,новембар2015.,23.12.2018.,http://www.docomomoserbia.
org/code/uploads/2017/10/4COMRS011a0002RobnimagazinSRw.
pdf;удаљемтексту:РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).

27Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.18.
28Frempton,K.(2004)Mo der na ar hi tek tu ra – kri tič ka isto ri ja,Beograd:Orion

art,str.79.
29Кадијевић,А.(2004)Дватока...,стр.55.
30Шкаламера,Ж.(1985)нав.дело,стр.11.
31Tubić, D. (2013)Umet nost se ce si je kao srp ska ra na mo der na (doktorska

disertacija),Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd,str.410.
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повезанасајудаичкомтрадицијом,32нужнојенапоменутии
дасуауторВикторАзриелинаручилацБенционБулибили
припадницистарихпородицабеоградскихЈевреја.33Значај
овогобјектамогућејепосматратииутомсветлу,нарочито
имајући у виду да се еманципација Јевреја на територији
српскедржавеодвијалауправонапреласкуиздеветнаестог
удвадесетивек.34

Улица краљаПетра (некадашњаГлавна чаршија) је своје
временобилаглавнатрговачкаулицаупрестоници,укојој
сусвојерадњеималинајвиђенијитрговци.35Крајемдевет
наестогипочеткомдвадесетогвека,билајенајшираулица
упрестониципоредКнезМихаиловеулице,првајепопло
чанапоузорунаевропскеградовеисматранаје„најфини
јомбеоградскомулицом”.36ДанасјеовајдеоКраљаПетра
улиценамењенпешачкомсаобраћајуиодспоредногјезна
чајауодносунаурбанистичкоокружење,укојемКнезМи
хаиловаулицадржиприматпопосећености,садржајности
иодвијањујавногживота.Уједно,данашњизначајлокације
Робногмагазина,огледасеуправоутомештоспадаупод
ручјеУлицекнезаМихаила,37идоприносиамбијенталним
квалитетимачитавогпотеза.Уконтекстуисторијскеважно
сти, Улица краљаПетра симболично представља укршта
њетрирелигије, аусебибаштининајразличитијеслојеве
наслеђа, архитектонских стилова и идеолошких премиса
„некадашњихБеограда”.38

Фор ма и ма те ри ја ли за ци ја

Парцелакојузаузимаобјекатјеускаидугачка,иподубини
себлагошири.Објекатцеломшириномзаузимапарцелуи
предњомфасадомизлазинарегулационулинију.Геометрија
основејеблаготрапезоидногоблика.Повертикали,објекат
сесастојиизподрума,приземља,двеетажеипоткровља.

32Клајн,Р.Сецесија:јеврејски(не)укус?,у:Ме но ра: збор ник ра до ва,при
редили Ердељан, Ј. и Макуљевић, Н. (2010) Београд: Универзитет у
БеоградуФилозофскифакултет,стр.133–174.

33Ђурић–Замоло,Д.(2009)нав.дело,стр.16;Рожман,М.(2017)нав.дело,
стр.8.

34Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.17.
35РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).
36Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)СусреткултурауУлицикраљаПе

трауБеограду,Но во па зар ски збор ник36,НовиПазар:Завичајнимузеј,
стр.71.

37Којемосимглавнеулицеприпадајуиспореднепопречнеулице.Видети:
ПодручјеКнезМихаиловеулице,Спо ме ни ци кул ту ре у Ср би ји, http://
spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=584 [Приступљено: 09.
11.2018]

38Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)нав.дело,стр.66.
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Организација унутрашњег простора условљена је специ
фичномнаменомобјекта.Готовочетирипетинеповршине
крозпрветриетаже,узоникаулазуобјекта,намењено је
продајномпростору.Којијеослобођенпреградаиодељенје
самосадванизаодпопетвиткихстубова.Стубовисуква
дратногпресекаизавршавајусестилизованимкапителима.
Продајни простор по вертикали чини јединствену целину
јерсукроздвеетажеизнадприземљаформиранегалерије
сагвоздениммостомусредини.Вертикалнакомуникација
сесаприземљаостварујепутемцентралнопозиционираног
степеништа,којесеодподестарачваудвауправнабочна
крака. Иза степеништа, у задњем делу објекта који је зи
домодељенодпродајногпростора,билесусмештенекан
целарије.Етажапоткровљабилајенамењенаскладиштењу
робе.39(слика2)

Слика2ЕнтеријерРобногмагазинасрединомпедесетих(лево)
итокомпрведецениједвехиљадитих(десно);извори:http://
beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/robni_magazin.html

(лево);http://beogradskonasledje.rs/wpcontent/uploads/2012/06/k4/
robni_magazin.pdf(десно)

Уентеријерупродајногпростора,утискупросторностидо
датноједопринелаибогатаосветљеносткојајепостигнута
путемпредњефасадеиправоугаонихлантернинакрову.Га
леријскеистепенишнеоградеобликованесу,удухусецеси
је,одкованоггвожђа.Оградастепеништаизмеђунивоапри
земљаипрвеетажејеобрађенаволутама,доксусвеостале
решенеуортогоналномрастеру.

Уконструктивномпогледунаобјектујепримењенаскелет
наконструкција.СтубовеигредечинегвоздениIпрофили,
уентеријеруобложенималтером,40доксутаваницеобјекта

39ИбрајтерГазибара,Б.(2011)нав.дело,стр.5.
40Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.44.
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израђене од армираног бетона. Конструктивни елементи,
носачиистубови,допремљенисуизАустрије.41

Прочељеобјекта јецентралносиметричнои транспарент
но,решенокаостаклена зидзавесаношенагвозденомре
шетком.Двабочнабеластуба,измеђукојихјефланкирана
фасада,елегантносуукрашенасецесијскомдекорацијоми
обложенамермером.Базепилонаизрађенесуодцрноггра
нита.Стубовиповертикалипробијајукровнураванапри
врхуимајустепенастообликованезавршеткеуформикули
ца,изкојихизвируукрасиодкованоггвожђа.Главнимотив
на стубовима представљају маскерони са женским ликом
ирасплетеномкосом,исподкојих јегеометризованасеце
сијскадекорација.Геометризованадекорацијасастојисеиз
испреплетених трака које формирају троугаоне и кружне
мотиве,аусвојимконтурамаподсећајунастрелеусмерене
увис.Изузевмаскеронасадекоративнимтракаманапило
нимасвафасаднадекорацијаизрађенајеуметалу,авелика
пажњапосвећенајековинама.42Стакленофасадноплатноје
повертикалиподељеноутризоне,штојепостигнутопутем
двавертикалнаносачавећегпресека.

Унутарових зона,површине сууситњенеизузетно склад
нимсекундарнимрастеромразличитихдимензија.Наета
жипоткровља,секундарнифасаднирастерјегустоуситњен
на поља истоветних димензија и завршава се сегментним
луком.Стилизацијулукачинефлоралнимотивиизведениу
плиткомрељефу.Хоризонталнумеђуспратнуконструкцију
нафасадипратедекоративнеоградеодкованоггвожђа,док
између друге етаже и поткровља овај профил украшавају
три истоветна флорално–геометризована орнамента. Гво
зденаограда јенанивоупрвог спрата сведеније орнамен
тике,докјенанивоудругеетажеистуренузанибалконса
оградомкојусачињаваскладнамрежазаталасанихмотива
флоралногпорекла.43Улазнапартијајенанивоуприземља
благоувученауодносунафасаднуповршину,анадвокрил
нимвратимасусеиздвајалирукохватиувидулабуда.Поред
овог зооморфногмотива,парапетизлога јеукрашеннату
ралистичкиизведениммотивомладолежа.44У зони крова,
изнад сегментног лука разапет је армирано бетонски но
сачкојисеравнозавршава.Изнадњеганалазисеоградаод

41ИбрајтерГазибара,Б.(2011)нав.дело,стр.5.
42Радовановић,Д.(1986)СецесијскековиненафасадамаБеограда,Збор

ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти22,НовиСад:Матицасрпска,
стр.308.

43Исто.
44Радовановић,Д.(1986)нав.дело,стр.284–285.
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кованог гвожђа танке профилације чија контура формира
лук,акојајетакођестилизованаудухусецесије,залученим
линијамаисуптилнимфлоралниммотивима.

Објекат Робног магазина представља један од најуспели
јихпримерастилскогправцасецесијеуБеограду.45Упот
пуности припада њеном интернационалном току, сматра
сеобјектомкојимсупревазиђенасвадотадашњаискуства
уновој стилској оријентацији,46 анаводи сеикаопример
„близакканонскојдефиницијитогстила”.47Наобјектуједо
следноспроведенпрограмсецесије,какоураспоредупро
сторија,обликовању,конструкцијииматеријализацији,48па
до свих примењених детаља и декорација. Духу сецесије
у потпуности одговара ињегово позиционирањемеђу су
седнимобјектима.Робнимагазинсеистичеикаоједанод
примерасвојевременовисинскидоминантних,иновативних
интерполација с почетка двадесетог века.49 Временом, не
посреднисуседисуобјекатнадмашилигабаритимаштодо
приносињеговомефектукрхкости.Овимнаносомјенаро
читоистакнутаелеганцијаинтерполираногобјектаифина
обрадањеговефасаде.

Ути ли тар на ди мен зи ја објек та кроз вре ме

Токомједанаестдеценијапостојања,узградисусесмењи
валеразнетрговинскефирме.50БилајеувласништвуБенци
онаБулијадоњеговесмрти(1933),паувласништвуФонда
„БенциониМатилдаБули”до1958.годинекадајенациона
лизована.51Проглашенајезакултурнодобро1966.године.52

45Шкаламера,Ж.(1985)нав.дело,стр.9.
46Кадијевић,А.(2004)нав.дело,стр.61.
47Tubić,D.(2013)нав.дело,стр.136.
48Секулић,Ј.иШкаламера,Ж.(1966)Ар хи тек тон ско на сле ђе гра да Бе

о гра да,[Књ.]2:ко ри шће ње, на ме на и пре зен та ци ја,Београд:Заводза
заштитуспоменикакултуре,стр.33.

49Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationofnewerBel
grade architecture, Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 43,
НовиСад:Матицасрпска,стр.247.

50Упериодудо1912.годинеобјекатјеносионазив„Трговачкарадњабра
ћеАмули”,накончегајеуњемубиласмештена„Трговиназагребачке
фирмеБотеиЕрман(BoteandEhrmann)”,апотом„Мануфактурнарад
њаПетраМилановића”,УпериодупослеДругогсветскогратауњему
субилесмештенерадњапредузећа„Текстил”,потом„Гратекс“и„Еуро
салон”;Видети:РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).

51Рожман,М.(2017)нав.дело,стр.45.
52Извор:РешењезаводазазаштитуспоменикакултуреградаБеоградабр.

1068/3,од30.12.1966.Видети:Робнимагазин,Ка та лог не по крет них 
кул тур них до ба ра на под руч ју гра да Бе о гра да,http://beogradskonasledje.
rs/kd/zavod/stari_grad/robni_magazin.html[Приступљено:09.11.2018]
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Упериодунакон2000.годинеуњојсубилесмештенеробне
куће великих робнихмарки, а 2015. године била је напу
штена.53Токомовогпериодаскретанајепажњада„...слој
наслеђакојиовазградаскривауопштенијечитљивсваком
пролазнику”.54Године2017.уобјекат јеусељена„Кафете
рија” која се бави угоститељском делатношћу, чиме је по
првипутизмењенањеговаоргиналнанамена.55(слика3)

Слика3ЕнтеријерРобногмагазинапослепромененамене;
извор:фотографијаауторарада,2019.

Прилагођавајућиовајобјекатновојнамени,оригиналнииз
гледРобногмагазинанијенарушен.Уентеријерусускину
теоблогесазидоваиподовачимејепостигнутаутентичан
рустичниизглед.Објекат јеопремљенкомадиманамешта
ја од дрвета, метала и коже који доприносе овом утиску.
Зидна платна су освежена уметничким делима, кроз прве
две етажеса сецесијскиммотивима,доксунадругој ета
жипосвећени знаменитимличностимасрпскеисторије.У
духусавременихтрендоваууређењуунутрашњегпросто
ра,цевисаинсталацијамаалиизеленилочинеинтегрални
деоентеријера.56Уподрумуобјектасмештенисуберберни
цаипродајниобјекат,док јеначитавомнивоупоткровља

53Најпре„Овиезе”(Oviesse),анаконтога„Бенетон”(Benetton);Видети:
РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(док.).

54Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)нав.дело,стр.72.
55Antonijević,M.ZdanjedobijapreobražajnajstarijarobnakućauBeogradu

odlaziuprošlost,Blic,18.02.2017.,13.12.2018.,https://www.blic.rs/vesti/
beograd/zdanjedobijapreobrzajnajstarijarobnakucaubeograduodlazi
uproslost/ckctzxm;Vulović,N.Kafeterija–uživanjeukafikaokodkuće,
Be fo re Af ter,23.maj2017.,28.11.2018.,https://www.beforeafter.rs/inter
vju/kafeterijauzivanjeukafikaokodkuce/

56АуторентеријерскогрешењајеархитектаЈеленаСтанојевићауметнич
каделапотписујеликовниуметникПавлеЦвијовић;Видети:Аnonim,
ZaviriteunajvećuKa fe te ri juuovomdeluEvrope,Kafeterija,07.04.2017.,
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играоницазанајмлађе.Названичномсајтуовогпредузећа
стојида јењиховамисија „одрживисистемвредностико
јикреираемоцијуипреносиједокрајњегпотрошача”.57У
контексту одрживости, нова уметничка дела на зидовима
објектакореспондирајусаидејомсецесионистао„тоталној
уметности”,58априменасавременогиндустријскогдизајна
уентеријерукореспондирасасимболикомРобногмагазина
који је у време своје изградње био весник „раномодерни
стичкеинжењерскеестетике”.59(слика4)

Слика4ФронтКраљаПетраулицесаобјектом,око1912.и2019.
год.;извори:Ђурић–Замоло,Д.(2009)Градитељи Београда 1815–
1914,Београд:МузејградаБеограда,стр.21(лево);фотографија

ауторарада,2019.(десно)
Но ва ис ку стве на ком по нен та

Променанаменеовогобјектасуштинскијепроменилаиску
ственукомпонентукојупружасвојимсвакодневнимпосети
оцима.Њиховочуловидавишенијеусмеренонапроизво
декојимасеуобјектутргује,већнасамобјекат.Увођењем
хедонистичке компоненте,60 унапређена је могућност спо
знајеобјектапутемсвакодневногискуства.61Следећиидеју

17. 11. 2018., https://www.kafeterija.com/zaviriteunajvecukafeterijuu
ovomdeluevrope/

57Ka fe te ri ja,https://www.kafeterija.com/onama/[Pristupljeno:17.11.2018]
58Бечкисецесионистиинтересовалисусезауметничкозанатствоипро

изводњусвихпратећихпредметаиздоменадекоративнеипримењене
уметности, а у циљу остваривања концепта о „тоталној уметности”
(Ge samt kun stwerk).Видети:Frempton,K.(2004)нав.дело,стр.81;Клајн,
Р.нав.дело,стр.145.

59Tubić,D.(2013)нав.дело,стр.410.
60Хедонистичкакомпонентанаводисекаоједаноделеменатапутемкојих

је потребнооствариватибаштинску комуникацију, а која подразумева
активноучешћеконзументаупреношењусазнања;Видети:Булатовић,
Д.(2005)нав.дело,стр.19–20.

61Наовакаввидспознајеуметничкогделасу,премаПјеруБурдијеу,„осуђе
ни”свикојинепоседујукласичнеинструментезањиховуперцепцију.
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да се свакодело ствара двапута, да га једном ствара сам
стваралацадругипутпосматрач,62Робнимагазинстворен
је по трећи пут поступком реанимацијефункције.Проме
номнаменеРобногмагазинаунапређенјењеговстатускао
културногдобра.Уконкретномслучају,ауконтекстусвих
питањакојасуотворенауовомраду,неможесесматрати
дајеархитектонскиобјекаттимчиномизгубионасвојојау
тентичности.Овимчином,самосумудодатановазначења
иполигонитумачења.Данасјезначајовогархитектонског
споменикаикултурногдобрамогућеразматратиикрозно
веинформацијскепроцесекоје јеуспоставиоуправоовом
променом.

Крозширивременскиконтекст,Србијајепочеткомдеветна
естогвекасматранасамопровинцијомОтоманскецареви
не.63Почеткомнаредногвека,Србијасетрансформисалака
прогресивном,капиталистичкомдруштву,тада јеизграђен
Робнимагазинкојисеможепосматратиикаопарадигматог
процеса.64Икаоштојесецесијакаостилскиправацпред
стављалаотцепљењеоддотадашњихуметничкихузора,та
коиданаскаодајепроменомнаменеовогобјектазаправо
проглашеноотцепљењеодтогистогкапитализма.Укојем
јепојединацсуштинскиостајаоусамљен,65насилноувучен
умашинуосвајањакапиталакакобииститрошио,итакоу
недоглед.Удвадесетипрвомвекурастезначајуправоове
способности,појединцаикултуре,дасеодупретомпорет
ку.Растеносталгијазанекимспоријим,прошлимвремени
ма.Уконтекстуколективненосталгије,заправодолазиседо
парадокса.Објекаткојијепочеткомпрошлогвекасимболи
зоваоеманципацијусрпскекултуреињеновишедеценијско
удаљавањеодутицајаОтоманскеимперије,почеткомовог
векаимсевраћа.НоваКафетеријаусебиобједињујебрен
дирањекултурногдобраиздобасецесијеидвадесетогвека,
сабрендирањемтрадицијеконзумирањакафекојапотичеиз
претходнихпериода.

У контексту развоја трговинске делатности у Београду,
овај објекат је почетком прошлог века одиграо значајну
улогу.Уовомвеку, туобавезупреузелисутржницентри,
каоамбасадори глобалистичкекултуреунасикао главни

Акојисестичуобразовањем;Видети:Burdije,P.(1978)Umetničkadelai
razvijanjeukusa,Kul tu ra broj41,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog
razvitka,str.14.

62Burdije,P.(1978)нав.дело,стр.13. 
63Manević,Z.(1986)нав.дело,стр.19.
64Tubić,D.(2013)нав.дело,стр.410.
65Vederil,R.(2005)Ko laps kul tu re,Beograd:Clio,str.90–91.
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прокламатори стицања и трошења као смисла постојања.
Скорашњапроменанаменепрвогтржногцентраизграђеног
уБеоградуипрвенственоспоменикакултуресе,утомсве
тлу,указујеикаомождамалииизоловани,алиипаквредан
примереманципованостиједнекултуре,спремнедапотро
шачкомдруштвуињеговомбесомучномконзумеризмупро
стоокренелеђа.

За кљу чак

Робнимагазинјеодсвојеизградњепредстављаовреданре
сурс,каојавниобјекатнаистакнутојлокацији,којијепочет
компрошлогвекаучествоваоукреирањудруштвеногми
љеаимућнебуржоазије.БудућидајенаконДругогсветског
ратаинационализације,уњемубилаобављанатрговинска
делатност водећих југословенских предузећа, овај објекат
је партиципирао у комунистичкој колективистичкој идео
логији.Упоследњимдеценијамапрошлогипочеткомовог
века, комерцијално–рекламна позадина у једном тренутку
озбиљнојеугрозилаархитектуруфасада,чијајеизворност
и аутентичност враћена тек у скорије време. Последњом
адаптацијом,Робнимагазинсигнализираојеквалитативну
променуудруштвено–социјалномамбијенту.Поновнимис
тицањемњеговихестетскихиуметничкихквалитета, овај
архитектонскиспоменикседоказаодостојнимбаштиником
једног времена, богате културе и традиције. Стога се ова
грађевина и не треба посматрати као општи универзални
модел,покојембиусвезаштићенеархитектонскеобјекте
намењенетрговинитребалоувестиугоститељскесадржаје.
Потребногајеистаћикаопримерпозитивногметодаувође
њановихсадржајаинаменауциљуочувањаизаштитеиз
ворнеаутентичностињеговеархитектуре.Тимејефизички
просторзаштићеногобјектаоплемењенновомдуховноми
временскомкомпонентом.

ЛИТЕРАТУРА:
Аnonim,ZaviriteunajvećuKafeterijuuovomdeluEvrope,Ka fe te ri
ja,07.04.2017.,17.11.2018.,https://www.kafeterija.com/zaviriteu
najvecukafeterijuuovomdeluevrope/

Antonijević,M.ZdanjedobijapreobražajnajstarijarobnakućauBe
ograduodlaziuprošlost,Blic,18.02.2017.,13.12.2018.,https://
www.blic.rs/vesti/beograd/zdanjedobijapreobrzajnajstarijarobna
kucaubeograduodlaziuproslost/ckctzxm

Bogunović,S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja XIX i XX ve ka: ar
hi tek tu ra, ar hi tek ti, poj mo vi. (1), [Ar hi tek tu ra],Beograd:Beogradska
knjiga,str.332–334.



366

АЛЕКСАНДРА ЈЕВТОВИЋ

Bogunović,S.(2005)Ar hi tek ton ska en ci klo pe di ja XIX i XX ve ka: 
ar hi tek tu ra, ar hi tek ti, poj mo vi. (2), [Ar hi tek ti],Beograd:Beogradska
knjiga,str.681–682.

Борисављевић,М.(1938)Проблемформеисадржинеуархитек
тури,Умет нич ки пре глед,књ.1,Београд,стр.328–329,у:
Борисављевић,М.(1998)Злат ни пре сек и дру ги есе ји,Београд:
Српскакњижевназадруга,стр.284–288.

Булатовић,Д.(2004)Баштинакаоbrandилимузејкаоекономија
жеље.Далироб на мар каулазиумузејилијеизњегапроиза
шла?,Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 2–3,Београд:Удружење
задруштвенуисторију,стр.137–148.

Булатовић,Д.(2005)Баштинствоилионезаборављању,
Кру ше вач ки збор ник 11,Крушевац:Народнимузеј,стр.7–20.

Burdije,P.(1978)Umetničkadelairazvijanjeukusa,Kul tu ra broj41,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.9–28.

Vederil,R.(2005)Ko laps kul tu re,Beograd:Clio.

Vulović,N.Kafeterija–uživanjeukafikaokodkuće,Be fo re Af ter,
23.maj2017.,28.11.2018.,https://www.beforeafter.rs/intervju/kafe
terijauzivanjeukafikaokodkuce/

Ђурић–Замоло,Д.(2009)Гра ди те љи Бе о гра да 1815–1914,
Београд:МузејградаБеограда.

За кон о кул тур ним до бри ма,СлужбенигласникРС,бр.71/94,
http://kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisiizoblastikulture/zakon
okulturnimdobrima.pdf[Приступљено:02.11.2018]

ИбрајтерГазибара,Б.(2011)Роб ни ма га зин,Београд:Заводза
заштитуспоменикакултуреградаБеограда.

ЈокилетоЈ.(2002)Аспектиаутентичности,Гла сник ДКС 26,
Београд:ДруштвоконзерватораСрбије,стр.11–16.

Кадијевић,А.(2004)ДватокасрпскогархитектонскогАр–Нувоа:
интернационалниинационални,На сле ђе 5,Београд:Заводза
заштитуспоменикакултуреградаБеограда,стр.53–70.

Kadijević,A.(2015)Interpolations–necessityandinspirationof
newerBelgradearchitecture,Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не 
умет но сти 43,НовиСад:Матицасрпска,стр.243–257.

КаталогнепокретнихкултурнихдобаранаподручјуградаБеогра
да, Роб ни ма га зин, http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/
robni_magazin.html[Приступљено:09.11.2018]

Ka fe te ri ja,https://www.kafeterija.com/onama/[Pristupljeno:
17.11.2018.]

Клајн,Р.Сецесија:јеврејски(не)укус?,у:Ме но ра: збор ник ра до
ва,приредилиЕрдељан,Ј.иМакуљевић,Н.(2010)Београд:
УниверзитетуБеоградуФилозофскифакултет,стр.133–174.



367

АЛЕКСАНДРА ЈЕВТОВИЋ

Manević,Z.SrpskaarhitekturaXXveka,u:Ar hi tek tu ra XX vi je ka,
prirediliManevićZ.,Domljan,Ž.idr.(1986)Beograd–Zagreb–Mo
star,str.19–31.

Маневић,З.ВредновањеурбаногнаслеђаБеограда.Једнолично
искуство,у:Очу ва ње гра ди тељ ског на сле ђа – Ствар но и мо гу ће:
збор ник ра до ва,приредилеЖивковић,Н.иДимитријевићМарко
вић,С.(2010),Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуреграда
Београда,стр.49–56.

Павловић,В.(1982)„Случај”Азриел,Но ва 1,Београд:Савез
архитекатаСрбије.

ПодручјеКнезМихаиловеулице,Спо ме ни ци кул ту ре у Ср би
ји,http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=584
[Приступљено:09.11.2018.]

Радовановић,Д.(1986)СецесијскековиненафасадамаБеогра
да,Збор ник Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти 22,НовиСад:
Матицасрпска,стр.283–315.

Рожман,М.(2017)Ви зу ел на кул ту ра и при ват ни иден ти тет  
по ро ди це Бу ли,Београд:ЗадужбинаАндрејевић.

РотерБлагојевић,М.Робнимагазин(документационидосије),
do.co,mo.mo_ср би ја,новембар2015.,23.12.2018.,http://www.
docomomoserbia.org/code/uploads/2017/10/4COMRS011a0002
RobnimagazinSRw.pdf

Секулић,Ј.иШкаламера,Ж.(1966)Ар хи тек тон ско на сле ђе гра
да Бе о гра да. [Књ.]2: ко ри шће ње, на ме на и пре зен та ци ја,
Београд:Заводзазаштитуспоменикакултуре.

Станковић,И.иГњатовић,М.(2013)СусреткултурауУлици
краљаПетрауБеограду,Но во па зар ски збор ник 36,НовиПазар:
Завичајнимузеј,стр.65–77.

Томић,С.(1983)Спо ме ни ци кул ту ре, њи хо ва свој ства и вред но
сти,Београд:НароднабиблиотекаСрбијеРепубличкизаводза
заштитуспоменикакултуре.

Tubić,D.(2013)Umet nost se ce si je kao srp ska ra na mo der na(doktor
skadisertacija),Filozofskifakultet,UniverzitetuBeogradu,Beograd.

Frempton,K.(2004)Mo der na ar hi tek tu ra – kri tič ka isto ri ja,Beograd:
Orionart,str.78–83.

Шкаламера,Ж.(1985)Сецесијаусрпскојархитектури,Збор ник 
На род ног му зе ја. Исто ри ја умет но сти XII–2,Београд:Народни
музеј,стр.7–12.



368

АЛЕКСАНДРА ЈЕВТОВИЋ

AleksandraJevtović
BelgradeBusinessAcademyofAppliedStudies,DepartmentBlace,Belgrade

ACULTURALMONUMENTASARESOURCE
INEVERYDAYLIFEONTHEEXAMPLEOFA

DEPARTMENTSTOREINBELGRADE

Abstract

By proclaiming an architectural object for a culturalmonument, the
protectionauthoritiesarefacedwithanumberofdilemmasconcerning
itspreservation.ThevalidCulturalPropertyLawleavesmanyissues
openforindividualinterpretations.Theproblemoftreatingtheoriginal
functionoftheobjectunderprotectionisobvious,becauseitisloosely
definedbytheLaw,butalsobecauseitrepresentsasignificantaspect
of the building’s architectural authenticity.Among various examples
from practice, a case study of the Department Store in Belgrade is
highlighted. This building was constructed in the Secession style.
Besidetheundoubtedlyhighlevelofitsartisticsignificance,ithasan
importantsociohistoricalvalue,primarilyasasymbolofintroduction
of new architectural programs into the Belgrade architecture. The
DepartmentStorewasthefirstofitskindinBelgrade.Sincethetimeof
itsconstructionin1907untilthebeginningofthisdecade,itsoriginal
purposehasremainedunchanged.Today, it functionsasahospitality
facility. In this paper, the above procedure is considered, both from
theaspectofculturalheritage theoriesanditsmeanings in thesocial

context.

Keywords: cultural heritage, cultural monument, architecture, seces
sion, Department store, branding of history, Belgrade
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прегледнирад

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА  
ДО МИ НА ЦИ ЈЕ И ОТ ПО РА У 

СТУ ДИ ЈА МА КУЛ ТУ РЕ
Сажетак: У ра ду ће мо се ба ви ти на чи ном на ко ји се у окви ру сту
ди ја кул ту ре схва та уло га по пу лар не кул ту ре у ус по ста вља њу иде
о ло шке до ми на ци је и пру жа ња от по ра тој до ми на ци ји. Да би смо 
ово ис тра жи ли по де ли ће мо раз вој сту ди ја кул ту ре на три пе ри
о да: пе ри од Фран скфурт ске шко ле, пе ри од осни ва ња Бир мин гем
ског цен тра и зре ли пе ри од сту ди ја кул ту ре у окви ру ко јег ће мо се 
ба ви ти ра дом Џо на Фи ска. У сва ком од ових пе ри о да ће мо ис тра
жи ва ти на чи не на ко ји ау то ри кон цеп ту а ли зу ју од нос по пу лар не 
кул ту ре и дру гих дру штве них сфе ра,ње ну уло гу у ства ра њу иде о
ло шке до ми на ци је као и ње не мо гућ но сти ар ти ку ли са ња от по ра. 
На ша те за ће би ти да су про ме не у кон цеп ту а ли за ци ја ма у сва ком 
пе ри о ду узро ко ва не од го во ри ма ау то ра на дру штве не окол но сти 
ко ји до би ја ју об лик на пу шта ња марк си стич ких те о риј ских на зо ра. 
Твр ди ће мо да ово ре зул ти ра у схва та њу кул ту ре као све ау то ном
ни је и све фраг мен тар ни јем схва та њу дру штва. На по слет ку ће мо 
твр ди ти да сту ди је кул ту ре у свом по сед њем пе ри о ду по чи њу да 
од го ва ра ју иде о ло шким ин те ре си ма нео ли бе рал ног ка пи та ли зма.

Кључне речи: сту ди је кул ту ре, иде о ло ги ја, хе ге мо ни ја, от пор, 
Франк фурт ска шко ла, Џон Фиск, Стју арт Хол

УсвомуводуутеоријепопуларнекултуреЏонСтори(John
Storey) посвећује читав одељак односу између појмова
„идеологија”и„култура”1.Иакодајевишедефиницијакул
турезанасјенајзначајнијаонакојаједефинишекаопроцес
„означавајућихпракси” тј. каопраксупродукције значења

1 Storey, J. (2009) Cul tu ral The ory and Po pu lar cul tu re, An in tro duc tion,  
London:PearsonLongman,рр.25.

МИЛАНУРОШЕВИЋ



370

МИЛАН УРОШЕВИЋ

креирањемиповезивањемсимболаурелативнокохерент
нецелинекојеназивамо„текстови”2.Дабиилустроваоме
ђуповезаносткултуреиидеологијеСторинаводиБрехтову
(Brecht) тврдњу да: „...свака позоришна представа пружа
одређену слику света”3.Он ово генерализује као станови
штекојесеможеприменитинасвакивидтексташтозначи
да се сваки културнипродуктможе видети као текст који
пружаодређенусликусветаонимакојигаконзумирају.Ова
сликасветајеуправооноштоназивамоидеологијом.Услед
њененераздвојнеповезаностисакултуромкултурнасфера
постаје поље политичких сукоба. Другим речима, оваква
перспектива упућује на неизбежну политичност културе
уследтогаштосеуњенимоквиримасуочавајуразличите,
конкурентне,визијесвета.

Наведеносхватањекултурејекарактеристичнозамултиди
сциплинарнутеоријскуперспективукојасенајчешћеназива
сту ди је кул ту ре(ређесузаступљениназивикултурнесту
дијеиликултуралнестудије).Можемоуочитидауоквиру
овеперспективекултурауследњеногодносасаидеологи
јомпостаједруштвенасиласареалнимматеријалнимучин
цима4.Подовимподразумевамодаауторикојиприступају
изперспективестудијакултуресхватајукултурукаофактор
којиимаравноправне учинкена деловањеразличитих ак
теракаоиекономскиилиужесхваћениполитичкифакто
ри5.Ускладусаовимтеманашеградасеможевидетикао
испитивањеполитичкогзначајапопуларнекултуреутради
цији културних студија.Да бисмо ово истражили подели
ћемо теоријско тело студија културена три теоријски али
ихронолошкидистинктивнадела.Усвакомодњихиспи
таћемоначиненакојиауториконцептуализујуулогупопу
ларнекултуреуобезбеђивањуидеолошкедоминацијекаои
различитемогућностипружањаотпораовојдоминацијиу
њенимоквирима.Уследзначајазацентралнутематикуна
шег рада позабавићемо се и питањима односа популарне
културесаосталимделовимадруштвеногтоталитета6каои
питањемактераидеолошкедоминацијеиотпора.Татриде
ласу:(1)периодФранкфуртскешколе,(2)периодоснивача

2 Исто,стр.12,113114.
3 Исто,стр.4.
4 Исто,стр.66.
5 Ђорђевић,Ј.(2015)Политичностстудијакултуре–путевиистрампути

це,Кул ту ра бр.146,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.14.

6 Појам друштвеног тоталитета схватамо као укупност политичке, еко
номскеикултурнесфере(илиподсистемаштојепојамкојисеусоцио
логијинајчешћеупотребљава)ињиховихмеђуодноса.



371

МИЛАН УРОШЕВИЋ

Бирмингемскогцентра,(3)зрелипериодстудијакултуреу
оквирукојегћемопревасходноиспитатирадЏонаФиска.

Уоквирунашегистраживањапоказаћемопроменутеориј
скеконцепцијепопуларнекултуре,асамимтимипромену
схватањањенеулогеуомогућавањуидеолошкедоминације
иотпора.Упрвомпериодуонасесхватакаопотпуносто
пљена са осталимелементимадруштвеног тоталитетаи у
складусатимкаопотпуноинструментализованауобезбе
ђивањуидеолошкедоминације,безикаквеулогеупружању
отпора.Удругоми трећемпериодупопуларна култура се
свевишесхватакаоаутономнадруштвенасферасасопстве
ниммеханизмимафункционисања,аувезисатимдолазидо
различитихконцептуализацијањенеулогеупружањуотпо
раидеолошкојдоминацији.Нашеобјашњењеовихпромена
ћесесастојатиизследећихаспеката:

(1)Ауторе у оквиру студија културе карактеришенапу
штање марксистичке типологије базе и надградње, а у
складусатимиидеје„владајућеидеологије7”каоидео
логијекојувладајућакласанамећецеломдруштву.Тона
пуштањепревасхдоноотпочињеудругомпериодуалисе
посебнозаоштраваутрећем.

(2) Ово им омогућава да концептуализују културу као
аутономнуалиуследтогауњиховојконцепцијинестаје
јединственатеоријадруштвеногтоталитетатегаонипо
чињусхвататикаофрагментираногнаразличитесфереса
сопствениммеханизмимафункционисања.Уследовакве
ситуацијеонибивајупринуђенидапосегнузаразличи
тимтеоријскималатиманебилиуспоставиликонекције
измеђукултуреиосталихдруштвенихсфера.

(3)Светоукомбинацијисанапуштањемидејевладајуће
идеологијекаоисаодређенимпроменамауполитичкој
сфери омогућују овим ауторима да одбаце инструмен
талистичкосхватањепопуларнекултуреида јеконцеп
туализујукаоместоуоквирукојегјемогућеформирати
отпоридеолошкојдоминацији.

Франк фурт ска шко ла и „кул тур на ин ду стри ја”

Уовомделурадаћемосепозабавитиауторимакојисенајче
шћеколективноозначавајукаоФранкфуртскашколауслед
њиховеповезаностисаИнститутомзадруштвенаистражи
вањаприУниверзитетууФранкфурту.Идејнипокретачовог
институтајебиоМаксХоркхајмер(MaxHorkheimer),осим
његанајистакнутијечлановечине:ТеодорАдорно(Theodor

7 Marx,K.andEngels,F.(1974)De la tom 6,Beograd:Prosveta,str.2233.
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Adorno), Херберт Маркузе (Herbert Marcuse), Ерих Фром
(ErichFromm),ВалтерБењамин(WalterBenjamin)идр.Овај
институт јеоснован1923.године,аподоласкуНацистич
ке партије на власт премешта се уЊујорк где се припаја
УниверзитетуКолумбија.Искуствасуочавањасанацистич
кимтероромкаоидолазакудодирсамасовномкултуроми
индустријомзабавеуСАДостављајуутисакнааутореове
школештосеодражаваинањиховтеоријскирад.Надаље
ћемосеуправопозабавитиаспектимањиховоградакојису
настали превасходно као реакција на додир са америчком
културом. Ради се о концепту „културне индустрије“ који
настајеиззаједничкоградаХоркхајмераиАдорна.

Појам културне индустрије настаје из монументалног де
ла под називом „Дијалектика просветитељства” у којем
Адорно и Хоркхајмер указују на апорије просветитељске
рационалностикојаизазиваефектесупротнеоднамерава
них.Онитврдедауоквирупросветитељскемислипосто
јиконтрадикцијаизмеђуоногаштоназивају„субјективни”
и„објективни”ум.Премањиховоммишљењу,субјективни
ум се бави прорачунавањем најефикаснијих средстава за
достизање одређеног циља док је објективни ум усмерен
ка преиспитивању самих циљева. Другим речима, субјек
тивниумјеоноштоуобичајеноназивамоинструментална
илитехничкарационалностдок јеобјективниумусмерен
капреиспитивањукрајњихциљеваускладусакритерију
мимаразума8.Просветитељство је,премаАдорнуиХорк
хајмеру,довелодоневероватногнапреткасубјективногума
штосеогледауразвиткунаукеитехнологије9.Развитаксу
бјективногумајеусмеренкаослобођењуљудскогродаод
владавинеирационалнихверовањаикапостављањучовека
наместогосподарасвојесудбине.Контрадикцијапросвети
тељстванакојуауториуказујусеогледаутомедаразвитак
субјективногумапарадоксалнодоводидо све већегпоро
бљавањаинеслободе.Наиме,ауторитврдедасубјективни
умапсорбујеусебеобјективнитедаирационалнициљеви
доминацијеигосподарењаопстајуалиуследразвитканауке
итехнологијеовициљевисесадамогуостваритинадалеко
ефикаснијиначин10.

Културнаиндустрија семожевидетикаоаналитичкикон
цепткојипроистичеизприменедијалектике субјективног
иобјективногуманасферукултуре.АдорноиХоркхајмер

8 Horkheimer, M. (1963) Po mra če nje uma, Sarajevo: Veselin Masleša,
str.1118.

9 Horkheimer,М.andAdorno,T.(2002)Di a lec tic of En lig hten ment. Stanford:
StanfordUniversityPress,pp.148149

10Исто,стр.34.
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истражујуначинеинструментализацијекултуреусврхуре
продукциједоминације,неједнакостиидржањапопулације
у стањупасивности.Изузетнонегативновиђењепопулар
некултуреуњиховомрадусеогледаусамомпојму.Појам
културне индустрије нам говори даАдорно иХоркхајмер
популарној култури не признају статус културе као такве.
Уњиховојперцепцијисавременакултурајемеханизовани
технологизовансистемкојислужиискључиводоминацији.
Значај појма индустрије у овом концепту можемо видети
акодубљеиспитамокакоонисхватајумеханизамњеговог
функционисања. Услед доминације инструменталне раци
оналности сфера културе постаје организована према ло
гици индустријске производње. Ово има за последицу да
производикултурнеиндустријепочињудапратепринципе
хомогенизације,стандардизацијеипредвидљивости.Хомо
генизацијаподразумевадапроизводикултурнеиндустрије
изузетноличеједнинадруге:„...филм,радио,ревијепред
стаљајусистем.Свакабраншајескладнаусебиисагласна
садругим”11.Овајпринцип је ускоповезан сапринципом
стандардизацијекојиподразумевадасепроизводикреира
ју тако да се прилагођавају хипотетичком потрошачу као
„најмањемзаједничкомсадржаоцу”.Тачније,онисупроиз
веденинатакавначинданаведуштовећибројпотрошача
на конзумацију. Oво ауторе доводи до схватања културне
индустрије као механизма који у потпуности схематизује
своје производе. Они тврде да постоји јединствена схема
којасеналазиупозадинисвихпроизводаидиктирањихо
веоблике, суштинскеразликеизмеђупроизводасеанули
рајуипостајучистоквантитативне12.Идејакојасеназире
у оваквом одређењу културне индустрије је концепција
доминацијеопштегнадпојединачнимтј.доминацијацели
ненадсопственимделовима.Утаквомсхватањукултурна
индустријасепредстављакаототализујућимеханизамко
јидокрајњихграницаформализујепроизводњукултурних
производакрозимплементацијујединственесхеме.Другим
речима,културнаиндустријаукидасвакумогућностконтра
дикцијеизмеђупојединачногкултурногпроизводаицелине
културнеиндустрије.

АкопоставимопитањекакоАдорноиХоркхајмервидеод
носизмеђукултурнеиндустријеиосталихделовадруштве
ногтоталитетауочићемодасеувеликојмерипридржава
ју класичног марксистичког схватања односа између базе
инадградње.Наиме,Марксјетврдиодасебазасастојиод

11Adorno,Т.iHorkhajmer,М.Kulturnaindustrija,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.67.

12Исто,стр.69.
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производних односа и производних снага док се на овој
основидижеправна,политичкаиидеолошканадградњако
јубазадетерминише13.AдорноиХоркхајмердоводеовакво
Марксово становиште до крајњих граница и културу кон
цептуализујукаопотпунодетерминисанујединственомин
дустријскомлогиком.Тачније,логикапроизводњеубазисе
проширујенасферукултуре.Овосеуодређенојмериразли
кујеодМарксовеконцепцијесобзиромдаМаркснијетвр
диодадетерминацијанадградњеодстранебазеподразуме
ваданадградњаусвајалогикуфункционисањабазе.Таква
концептуализацијапроистичеизАдорновеиХоркхајмерове
жељедакултуруприкажукаоједнуодделоватотализујућег
поробљивачкогмеханизмакојиусебеапсорбујесвеаспек
тељудскогживотаидиктиракретањесвакогелементадру
штвеногтоталитетајединственомлогиком.Културнаинду
стријајеједаноделеменатаовогмеханизмакојиобезбеђује
доминацију у оквиру забаве и доколице чиме ове аспекте
људског живота подређује његовој логици. Ово је најбо
љеилустрованоуњиховомсхватањуначинарепродукције
идеолошкедоминације.

Према њиховом мишљењу: „Забава је продужетак рада у
условимапозногкапитализма”14.Другимречима,логикадо
минацијесесарадногместапроширујенаслободновреме,
забавуидоколицу.ИзовогразлогапремаАдорнуиХоркхај
мерукултурнаиндустријаподражавалогикурадногместа
уначинунакојикреирасвојепроизводеипроцесењихове
конзумације.Онитврдедатипроизводипотрошачеуљуљ
кујуизаглупљујутеимонемогућавајукритичкумисаопо
штоодњихнезахтевајуникакавнапорприконзумацији15.
Уместо субјекатапотрошачипостајуобјектикултурнеин
дустријекојапланира,организујеидиктираметодеконзу
мацијесвојихпроизводаалииреакцијепотрошача.Према
АдорнуиХоркхајмеруовосепостижекрозконстатноупр
ошћавањекултурнихпроизводакаоињиховосвођењеис
кључивонаобјектеуживањаизабаве.Једанодимператива
производњеуекономскојсферијередукцијапроцесаконзу
мацијенебилисеотвориослободанпросторзаконзумацију
следећегпроизводаитимеувећалапотрошња,асамимтим
и профит. Културна индустрија ово постиже парцијализа
цијомкултурнихпроизводаиуклањањемпотребепотроша
чадаихлогичкимповезујучимеимсенегирамогућност

13Marks,K. (1985)Pri log kri ti ci po li tič ke eko no mi je, Beograd: Beogradski
izdavačkografičkizavod,str.2122.

14Adorno,Т.iHorkhajmer,М.Kulturnaindustrija,u:Stu di je kul tu re,priredila
Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.78.

15Исто,стр.79.
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развиткадухаикритичкемисли.Овоседешавауследтога
штосе,какоАдорноиХоркхајмертврде,свакичинконзу
мацијекултурногпроизводасагледавакаопарцијаланине
повезан саосталима тепотрошачиманиједоступнацели
нањиховогличногкултурногразвитка16.Попутрадникау
фабрици организованој према фордистичким принципима
потрошачипроизводакултурнеиндустријепостају„шрафо
ви”увеликоммеханизму:„Потрошачисукаостатистички
материјалнакартамаистраживачкихслужби,којесевише
неразликујуодпропагандних...”17.Овајпроцесидеолошке
доминацијекрозкултурнуиндустријујенанајбољиначин
истраженуАдорновиманализимастварањаислушањапо
пуларнемузике.Наиме,Адорнотврдидајеорганскупове
заностмелодија у оквиру целине песме заменила репети
тивносттедапојединачниделовипесамапостајумеђусоб
но заменљиви. Другим речима, пошто песме почињу све
вишедаличе,уследтогаштосупроизведенепоистојшеми,
њиховипојединачниделовисемогукомотномеђусобноза
мењивати.Каоштовидимоцелинаиуовомслучајудоми
ниранадсвојимделовима18.Овоимаозбиљнепоследицепо
слушаоцекојипремаАдорнузбоговаквогкарактерамузике
бивају навикнути на репетицију и заглупљујућа задовољ
ства19штојетакођеизоморфнопроцесурада.

Већ се може претпоставити да је уАдорновој иХоркхај
меровој концепцији културне индустрије отпор немогућ.
Крозкултурнуиндустријутотализујућимеханизамдомина
цијеинкорпорирасферу забавеидоколицеусвојеоквире
чимекултуракаотаквабиваинструментализована.Другим
речима,уследорганизовањакултурепремамеханизмутех
ничке рационалности репродукција и проширивање идео
лошкедоминацијепостајењенајединасврха.ЗаАдорнаи
Хоркхајмеракултурнаиндустријапостајепризмакрозкоју
потрошачи перципирају свет око себе: „Читав свет прола
зикрозфилтерекултурнеиндустрије”20.Уследтогаонаима
могућностдапотпунообликујењиховусвест.Крозконзу
мацијупроизводакултурнеиндустријемеханизамдруштве
ногтоталитетаупотпуности„заробљава”свестпотрошача.
КултурнаиндустријасеуАдорновојиХоркхајмеровојкон
цепцијиможеназвати„индустријасвести”.Закључујемода

16Исто,стр.7980.
17Исто,стр.69.
18Adorno,T.(2005)The Cul tu re In du stry,LondonandNewYork:Routledge,

pp.4750.
19Исто,стр.4755.
20Adorno,Т.iHorkhajmer,М.Kulturnaindustrija,u:Stu di je kul tu re, priredila

Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.71.
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аутори у великој мери задржавају класичнумарксистичку
концепцију друштвеног тоталитета у виду односа изме
ђубазеинадградњекаоиидејувладајућеидеологије,али
саодређенимизменама.Овеизменесенајвишеогледајуу
начину на који конципирају репродукцију идеолошке до
минације.Наиме, у класичноммарксизму је репродукција
идеолошке доминације замишљена као репродукција кроз
наметањеодређеногидеолошкогсадржаја(„идејевладајуће
класе”21).Уконцепцијикултурнеиндустријеоварепродук
цијасеодвијакрознаметањеодређенеформепроизводње
иконзумацијекултурнихпроизвода.Дакле,културнаинду
стријасенеможеупотпуностиизједначитисаконцепцијом
владајућеидеологије.Такође,собзиромдакултурнаинду
стрија репродукује идеолошку доминацију подражавајући
процесе на радном месту можемо закључити да она има
повратанутицајтј.даучвршћујеодносеуекономскојсфе
ри.Другимречима,АдорноиХоркхајмер,уграмшијанском
маниру,признајуповратанутицајкултуретј.надградњена
базу22.

Бир мин гем ски цен тар и ау то но ми ја кул ту ре

Уовомодељкуосврнућемосенатеоријскидопринососни
вачаБирмингемскогцентразаистраживањесавременекул
туречијимоснивањем1964.годинеотпочињеисторијауже
схваћенихстудијакултуре.Ауторекојиспадајууосниваче
овогцентракарактеришекритикатеоријакојекултуруни
жихслојевавидекаопростуизаглупљујућукаоизалагање
за афирмацију ове културе као једнако вредне.Услед тога
они померају теоријски фокус са преовладавајућих тео
ријамасовне културе23 ка антроплошки схваћеној култури
каосвеукупномначинуживота24.Собзиромнатоауторисе
окрећумарксизму,алиганеусвајајуупотпуностиjержеле
даразвијутеоријскуперспективукојаћекултурипридава
тиаутономију.НадаљећемосепозабавитиРејмондомВи
лијамсом(RaymondWilliams)као једнимодоснивачакоји
јетежиодаразвијеобједињенутеоријукултуре.Удругом
делу овог одељка ћемо се окренутиСтјуартуХолу (Stuart

21Marx,K.iEngels,F.(1974)De la tom 6, Beograd:Prosveta,str.2233.
22Gramši, А.Hegemonija, intelektualci, država, u: Stu di je kul tu re, priredila

Đorđević,Ј.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.148154.
23ЗаовеаутореглавнитеоријскипротивникбиојеЛивисињеговосхва

тањемасовнекултуре,видети:Livis,F.R.Masovnakulturaicivilizacija,
u:Stu di je kul tu re, priredilaĐorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,
str.4350.

24Đorđević,J.(2009)Post kul tu ra, Beograd:Clio,стр4546.
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Hall)каоауторукојисесматраједнимодоснивачастудија
културеалитакођепредстављакарикукатрећемпериоду.

Вилијамсовраднајбољеописујенасловједногодњегових
ранихчланака– „Култура јеобична”25.Онкултуру схвата
као социјални супстрат, образац живљења који прожима
све активности чланова једног друштва26. Taкво схватање
културеуВилијамсовомрадудостижеврхунацуконцепту
„структуреосећања”.Тајконцептонразвијакаоалтернати
вупојмовима„погледнасвет”или„идеологија”санамером
даозначиспецифичанаспектпрактичне,свакодневнесвести
којапрожимасвеактивностиитворевинeкултурногживо
та27.Вилијамстврдидасеовајпојамможедругачијеназвати
„структураискуства”поштоозначаваспецифичанначинна
којиприпаднициодређеногдруштваиисторијскогпериода
доживљавајусветокосебекаоиначиннакојирепродукују
културнеактивности28.Видимодаонсхватакултуруизузет
нопроцесуално,каоскупактивностиилипракси.Дабиу
свомсхватањукултуриобезбедиоаутономију,алијеуисто
времеповезаосаосталимелементимадруштвеногтотали
тета,Вилијамсомекшавакласичномарксистичкосхватање
односабазеинадградње.Започетаконистичедасенибаза
неможевидетикаоригиданскупобјекатанитикаонепро
менљиво стањевећ се такођеможе схватитикаонизпро
цесаизкојихсенемогудиректнодедуковатиособиненад
градње29.Потомпролазикрозразличитепојмовекаоштосу
медијација, коресподенција, хомологија и типификација у
жељидапронађеодговарајућикојибимуомогућиодапове
жебазуинадградњу,алидаистовременонадградњипризна
аутономију30.Решењепроналазиуредефинисањупојмаде
терминацијакојиуњеговомодређењупрестаједаозначава
директнуконтролунадградњеодстранебазеисадаподра
зумевапостављањеграницаивршењепритисака31.Култура
једаклерелативноаутономанпроцесактивности,ограђен,

25Williams, R. (1989) Re so ur ces of Ho pe, London and New York: Verso,
pp.319.

26Vilijams,R.Analizakulture,u:Stu di je kul tu re,priredilaĐorđević,Ј.(2008),
Beograd:Službeniglasnik,str.128129.

27Williams, R. (1977)Mar xism and Li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,pp.128132.

28Исто,стр.133134.
29Вилијамс, Р. (1974) База и надградња умарксистичкој теорији култу

ре,Кул ту ра бр. 26,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.6970.

30Williams, R. (1977)Mar xism and Li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,str.95107.

31Вилијамс, Р. (1974) База и надградња умарксистичкој теорији култу
ре,Кул ту ра бр. 26,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,
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алинедиректноконтролисан,процесимакојипроистичуиз
економскебазе.

КадајеупитањуидеолошкадоминацијаВилијамссеовде
окрећеГрамшију(Gramsci)ињеговомпојмухегемонијеко
јиповезујесасвојимсхватањемкултурекрозпојамструк
туре осећања.Вилијамс види хегемонију као процес кроз
којивладајућакласаобликујекултурууодређеномдруштву
натакавначиндаобезбеђујепристанакподређенихнасоп
ственувладавину32.Резултатхегемонијејеспецифичнооб
ликованаструктураосећањакодподређенихкласакрозкоју
они„живе”хегемонијупутемразличитихкултурнихактив
ности.ХегемонијауВилијамсовојтеоријипостајеултима
тивни хоризонт живота подређених класа, ове класе при
ступајуреалностикрозструктурекојехегемонијакреира33.
ПроцескреирањахегемонијезаВилијамсаможеиматираз
личитеоблике,каоштојестварањеразличитихинституција
крозкојесекултурнаактивностобавља.Одовихобликаза
његајенајважнијиметод„селективнетрадиције“.Тајоблик
подразумевадасеодређенимоделивршењакултурнихак
тивности из прошлости представљају као привилеговани
моделизаобављањеовихактивностиданас34.Онисекори
сте за стварањепритискана савремене културне активно
стиикаообликлегитимацијехегемонихкултурнихпракси.
КадајеупитањуотпортребанапоменутидаВилијамсхе
гемонијутакођевидикаопроцескојитежиконстантномин
корпорирањусвевећегбројапостојећихкултурнихпраксиу
друштву.Онтврдидахегемонијаникаданеможеупотпуно
стидовршитипроцесинкорпорацијетедаусвакомдруштву
постоје „резидуални” и „емергентни” облици културних
пракси35.Вилијамстврдидајесвакахегемонијалоциранау
специфичномисторијскомпериодутејенужнодауњеним
оквиримапостоје„остаци”претходнихпериодакојепосто
јаћахегемонијанијеуспеладаинкорпорираусебе.Овиоб
лицикултурнихпраксинеморајунужнобитиуопозицији
сапостојећомхегемонијомзаразликуодемергентнихкоји,
премаВилијамсу,настајууоквиримапостојећихподређе
нихкласаи усмерени супротивхегемоне културе36.Овде
он прави аналитичку дистинкцију између опозиционих и

стр. 6771;Williams,R. (1985)Keywords, NewYork:OxfordUniversity
Press,pp.93102

32Williams, R. (1977)Mar xism and Li te ra tu re, Oxford: Oxford University
Press,pp.110111.

33Исто,стр.112114.
34Исто,стр.116117.
35Исто,стр.121125.
36Исто,стр.124.
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алтернативнихвидоваемергентнихкултурнихпракси.Иако
суобаобликаусмеренапротивхегемонекултуре,алтерна
тивниподразумевајуонепраксекојесупревасходноконцен
трисаненаизградњуновихначинакултурногживота,доксу
опозициониувећојмериусмереникауништењухегемоне
културеиуниверзализацијиновогобликакултуренацело
друштво. „Једноставно је теоријско разликовање алтерна
тивног од опозиционог, односно између некога ко просто
откриједрукчијиначинживљењаижелидабудеостављен
намируинекогакооткриједрукчијиначинживљењаиже
лидапроменидруштвоутомсмислу”37.

Ако се сада окренемо Стјуарту Холу приметићемо да се
његова теоријска позиција може видети као преформула
цијаВилијамсовоградаусветлуфранцускогпостструкту
рализма.Холоватеоријанастајекаоспецифичнамешавина
концепатаразвијенихкодранихауторастудијакултурекао
штосуВилијамсиТомпсон(Thompson),теоријеАнтонија
Грамшија,ЛујаАлтисера(LouisAlthusser),ЕрнестаЛаклауа
(ErnestoLaclau),МихаилаБахтина(MikhailBakhtin)идр.

ХолујекаоиВилијамсусталодотогадасвојутеоријуиз
гради на такав начин да у оквиру друштвеног тоталитета
културуконцептуализујесарелативномаутономијом.Онто
постижеокрећућисеАлтисеровимидејамаодруштвукао
„комплекснојструктури”и„надодређености”38.Овадвапој
масуускоповезанаињихАлтисерразвијаусвојојкритици
ортодоксногмарксизма39.ПремаАлтисеруортодокснимарк
сизам је друштвени тоталитет схватао као „експресиван”
штозначидајесвефеномененадградњевидеокао„одразе”
догађајаубази.Заразликуодтогаидејакомплекснеструк
туреподразумевадасебазаинадградњавидекаофеномени
усложенојповезаности40.Другимречима,базаинадградња
долазеудодиркрозкомплексанскупмеђуодноса,алибаза
немапрвенствовећсуразличитидруштвенифеномениде
терминисанисложеноммрежомодносасаосталимфеноме
нима,штоАлтисерназиванадодређеност41.Дабисебиобез
бедиопојмовниапаратзамишљењедруштвеногтоталитета
наовајначинХолсеокрећеЛаклауовомпојмуартикулације.

37Вилијамс, Р. (1974) База и надградња умарксистичкој теорији култу
ре,Кул ту ра бр. 26,Београд,Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.77.

38Hall, S. (1982) Signification, Representation, Ideology:Althusser and the
Post–StructuralistDebates,Cri ti cal Stu di es in Mass Com mu ni ca tion,god.
2,br.2,London:Routledge,pp.91–114.

39Altise,L.(1971)Za Mark sa, Beоgrad:Nolit,str.85115.
40Исто,стр.103105.
41Исто,стр.9798.
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ПодовимпојмомХолподразумеваскупразличитихпракси
којеуспостављајуодносеизмеђуелеменатадруштвеногто
талитета,алионоштојезначајноједасуовиодносикон
тингентниинисупредодређениникаквомисторијскомну
жношћу42.Оношто је важнокодпојма артикулације једа
елементикојибивајуартикулисаниуцелинууњеномокви
рудобијајуспецифичнозначењеиулогукојудотаданису
имали43.МожемоуочитидајезаХолауправоструктуракао
таквадетерминишућаинстанца,другимречиманиједанеле
ментнемаприматвећдетерминацијапроизилазиизначина
њиховеповезаности44.Таквосхватањедруштвеногтотали
тетаидетерминацијеупотпуностиодговараВилијамсовом.
ОвосенајвишеогледауХоловомтексту„Проблемидеоло
гије:марксизамбезгаранција”,укомукраткоизлажесвоју
теоријскупозицију.НакрајутогтекстаХолсвојесхватање
детерминације формулише идентично као и Вилијамс од
ређујућигакао„постављањеграница”којеодређенимдру
штвенимсферамапостављаскуподносаукојемсеналазеса
осталим45.ВидимодасеразликаизмеђуХоловеиВилијам
советеоријскепозицијепревасходноогледауХоловомусва
јањупостструктуралистичкихтеоријскихконцепаташтому
омогућавадасвојупозицијутеоријскибољеелаборира.

ДабисморазумелиХолововиђењекултуреиидеолошкедо
минацијеморамопоменутидаон,попутВилијамса,базуи
надградњуневидикао„стање”нитикаоскупобјекатавећ
процесуално,каоскупрадњи.Оновообразлажеусвајајући
Алтисеровосхватањебазеинадградњекаоскупа„пракси”
коједолазеумеђусобнеодносе46.УскладусатимХолкул
турувидикаоспецифичнупраксучијијезадатакпроизвод
њаициркулацијазначењакроздруштвенитоталитет47.Да
биближеобјасниопраксукултуреХолсепоновоокрећепој
муартикулацијеалиијошједномЛаклауовомпојму,појму

42Hall,S.andGrossberg,L.Onpostmodernismandarticulation,in:Morley,
in:Stu art Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es,(eds.)Huan–KsingD.
andC.,London:Routledge,pp.141142.

43Laclau, E.Mouffe, C. (2001)He ge mony and So ci a list Stra tegy, London:
Verso,p.105.

44Grossberg,L.History,politicsandpostmodernism:StuartHallandcultural
studies,in:Stu art Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es(eds.)Huan–
KsingD.andC.,London:Routledge,p.156.

45Hall,S.TheProblemof Ideology,MarxismWithoutGurantees, in:Stu art 
Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es(eds.)Huan–KsingD.andC.,
London:Routledge,pp.4445.

46Altise,L.(1971)Za Mark sa. Beоgrad:Nolit,str.162172.
47Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’;returnoftherepressedinmediastudi

es,in:Cul tu re, Me dia, Lan gu a ge,Hobson,H.S.,Lowe,D.andWillis,A.P.
(eds.),NewYork:Routledge,p.63.
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„празногозначитеља”48.Наиме,ослањајућисенаБахтинов
рад,онсматрадазначењепроизилазиизмеђуодносаозна
читељатј.изсаместруктуреукојојсеналазе49.Ускладуса
тимпразанозначитељ је заХола онај означитељкоји још
увек није интегрисан у структуру односа са другим озна
читељима. Зањега је пракса културе пракса артикулације
ових означитеља у целине50 у оквиру којих добијају соп
ственозначење51.ЗаближеразумевањеовепраксеуХоловој
теорији можемо се окренутињеговом тексту „Кодирање /
декодирање”укомеобјашњавациркулацијуипроизводњу
медијскихдискурса.Акотврдњеуовомтекстугенерализу
јемонацелокупнукултурнусферу,праксакултуреуХоло
војтеоријићенамсеприказатикаовеликикомуниколошки
модел.Другимречима,праксакултуреподразумевакодира
њедискурсакојипотомулазеуразличитедруштвенепраксе
уоквирукојихбивајудекодирани52.Уоквирупроцесако
дирањаидекодирањанастајузначењакојасепридајураз
личитим концептима у оквиру ових дискурса, али такође
ифеноменимаи догађајимана које се наведени дискурси
односе53.

ПримећујемодауовомкомуниколошкоммоделузаХолаиз
узетнозначајнуулогуиграпојам„кода”.Акоближепогледа
монаведенимоделкултуревидећемодазањегаонсадржи
триинстанце:кодирање,улазакдискурсауструктуредру
штвенепраксеидекодирање54.Холистичедасекодирање
вршиуразличитиминституцијамаиорганизацијамадокпо
уласкууструктуредруштвенепраксе„публика”тј.широки
друштвенислојеви,састављениодразличитихдруштвених
група,вршењеговодекодирање55.„Kод”јесредствопутем
којегсевршипраксаартикулацијеозначитеља,другимречи
мапутемкодасеобављапраксакултуретј.креиразначење.

48Laclau,E.andMouffe,C.(2001)He ge mony and So ci a list Stra tegy,London:
Verso,p.127.

49Bahtin,M.(1980)Mark si zam i fi lo zo fi ja je zi ka,Beograd:Nolit,str.17.
50Oвезначењскецелинеможемо,следећиХола,другачијеназвати„дис

курси”,видети:Hol,S.Kodiranje,dekodiranje,u:Сту ди је кул ту ре, при
редилаЂорђевић,Ј.(2008),Београд:Службенигласник,стр.277278.

51Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’;returnoftherepressedinmediastu
dies,in:Cul tu re, Me dia, Lan gu a ge(eds.)Hall,S.H.,Lowe,D.andWillis,
A.P.,NewYork:Routledge,p.63,73,Hall,S.TheWhitesofTheirEyes,in:
Gen der, Ra se and Class in Me dia,(eds.)Dines,G.andHumez,J.M.,Lon
don:SagePublications,p.18.

52Hol,S.Beleškeоdekonstruisanju„popularnog“,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.277278.

53Исто,стр.278.
54Исто,стр.277279.
55Исто,стр278279.
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УправојекодзаХолаоноштобисмомоглиданазовемоиде
ологија.Oнсматрадасеидеологијаможевидетикаоскуп
несвеснихправила,уобликујезика,представаиметафора,
путемкојихсеозначитељимеђусобноповезујудабиимсе
придалозначењеитимекреираодискурс56.Другимречима,
идеологијајескупздраворазумскихпретпоставкикојимасе
кодирајуидекодирајудискурсиитимекреиразначење,она
је„алат”којимсепраксакултуреврши57.

АкосеускладусатимпоновоосврнемонаХоловкомуни
колошкимоделкултуреможемо јасније разлучитињегово
разумевањеидеолошкедоминацијеиотпора.Oнистичеда
разумевање сваког дискурса подразумева његово декоди
рање, али да се током процеса декодирањањему немора
придаватиистозначењекојејеуњегаусађенотокомкоди
рања58.Значењекојећенекомдискурсубитипридодатото
комдекодирањазависиодкодакојисеупотребљавауовом
процесу.Ситуацијаукојој јепостигнутаидеолошкадоми
нација је ситуацијаукојој седискурсдекодиракористећи
истионај кодкојим јеонкодиранод странедоминантних
институцијавладајућегпоретка59.ПремаХолуоваситуаци
јанијенужнауследтогаштопроцескодирањанеможеде
терминисатипроцесдекодирања,алимусвакакопоставља
одређене границе60. Oн наводи још две могуће ситуације:
ситуацију договорног кода и ситуацију опозиционог кода.
Прваподразумевадасетокомдекодирањаосновназначења,
усађенаудискурстокомкодирања,прихватајунаодређеном
апстрактномнивоу,алисенеусвајајусвењиховеимплика
ције61.Ситуацијаопозиционогдекодирањаподразумевада
седискурсдекодиратакоштосењеговазначењадеконстру
ишу, а у њима се уочавају интереси одређених инстанци

56Hall,S.TheProblemof Ideology,MarxismWithoutGurantees, in:Stu art 
Hall, Cri ti cal Di a lo ges in Cul tu ral Stu di es,(eds.)Huan–KsingD.andC.,
London:Routledge,pp.2526.

57Hall,S.Therediscoveryof‘ideology’;returnoftherepressedinmediastudi
es,in:Cul tu re, Me dia, Lan gu a ge(eds.)Hall,S.H.,Lowe,D.andWillis,A.
P.,NewYork:Routledge,p.67.

58Hol,S.Beleškeоdekonstruisanju„popularnog”,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.283.

59Исто,стр.282284.
60Исто,стр.283.
61Холтврдидајеовајтипдекодирањачестопрепунконтрадикција.Онов

денаводипримеррадникакојиприхватаобјашњењеновогзаконаораду
(којиподразмевасмањењењеплата)као„националногинтереса”алије
уистовремеспремандауђеуштрајкусопственојфирмизарадвећих
плата,видети:Истостр.284285.
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моћи62.ОвонасдоводидоХоловогсхватањапопуларнекул
туре.Зањегасенапољукултуреумодерномдобупојављују
двановаактера–„народ”и„блокмоћи”.Поштоумодерном
добувишенепостојикултуракојунижислојевиаутентнич
но стварају они морају конзумирати различите дискурсе
којепласирајуинституције.Ониоведискурседекодирајуи
придајуимсопственоодређенозначењекојеможе,алиине
мора,битиу складусапретходнокодираним63. ЗаХола је
популарна култура управо простор у коме се одвија наве
денипроцескодирања,пласирањаидекодирања64.Оновај
просторсхватакаопросторборбеукоменастаје,какоиде
олошкахегемонија,такоиотпор,овајпросторјеконстант
нофлуиданипроменљив,асукобисунепрестани65.Главни
одмакодмарксизмакојиовдеможемодаприметимосупој
мови„народа”и„блокамоћи”.ЗаХоласукобиупопулар
нојкултуринисуупотпуностихомологникласномсукобу,
култура је,какоонтврди,„измештена”уодносунакласе.
Онтврдидајеглавниразлогтогатоштонепостојинеис
торијска„класна”културавећкласеуисторијскомкретању
бивајуартикулисанесаодређенимкултурнимелементима.
Појам„народа”постајеисторијскиконтингентнаартикула
цијаразличитихкласаињиховихкултурнихпраксикојесу
у том периоду историје маргинализоване и потлачене. Са
другестранеблокмоћиподразумеваартикулисансавезкла
сакојесеналазеуопозицијиса„народом”икојеусвојим
рукамадржедоминантнеинституције66.

Главнитеоријскидоприносовогпериодасвакакопредста
вља концептуализација културе као релативно аутономне
друштвене сфере. Услед тога култура се више не схвата
као инструментализована од стране одређених актера већ
каопољеуоквирукојег се различити актери сукобљавају
запревласт.Популарна култура се, дакле, схвата као сфе
расасукобимаиактеримакојисуспецифичнизањуине
могусесвестинаверзијекојепроистичуиздругихсфера,
аукултурнојсамопроналазесвој„одраз”.Уовомпериоду
онасевидикао„улогуборби”67,узависностиодисториј
скихоколностиуњенимоквирима јемогуће успоставити

62Холовденаводипримернекогакопојам„националногинтереса”,уод
ређенојмедијскојпоруци,декодиракао„класниинтерес”,видети:Исто,
стр.285.

63Hol,S.Beleškeоdekonstruisanju„popularnog”,u:Stu di je kul tu re, priredila
Đorđević,J.(2008),Beograd:Službeniglasnik,str.317318.

64Исто,стр.318.
65Исто,стр.327328.
66Исто,стр.327.
67Исто,стр.328.
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хегемонију али такође и пружити отпор. Таква теоријска
променаидерукуподрукусанапуштањеммарксистичког
појмавладајућеидеологијекаолажнесвестикојаприкри
вареалностиусвајањанеутралногсхватањаидеологијекао
погледана свет одређенедруштвене групе.Овимпотезом
популарна култура почиње да се схвата као пољеидеоло
шкихсукобауоквирукојегседруштвенегрупеборезапо
стављањесвогпогледанасветкаохегемоног.

Узроцитаквепроменемогусетражитиутеоријскојсфери
алииудруштвенополитичкимоколностимаукојимасуови
аутористварали.Овајпериодкарактеришеразвојпостструк
турализмакојиизФранцускепочињедасеширикрозака
демскусферунаостатаксвета.Идејеоветеоријскеструје
омогућавају концептуализацију културних, дискурзивних
појаванадалекопрефињенијиначинштоауторимастудија
културепружасредствазанередукционистичкомишљење
културе.Удруштвенополитичкојсферидолазидодубоких
промена прогресивних левих покрета којима аутори овог
периодастудијакултуремахомприпадају.Тепроменечини
инкорпорацијаразличитихпоткултурнихимањинскихдру
штвенихгрупаулевичарскедруштвенепокрете.Собзиром
дасетегрупацијеокупљајуокопревасходнокултурнихпи
тањањиховоучешћеуполитичкимборбамасенијемогло
мислитикласичниммарксистичкимсхватањемреволуцио
нарногсубјекта68.Уследтогааутористудијакултурекреи
рајудругачијутеоријукојапризнајеаутономијусукобимау
оквирукултурнесфере.

На крају је битно поменутиМекгуиганов (JimMcGuigan)
освртнаауторекојесмоуовомпоглављупоменули.Ону
свомделу„Културнипопулизам”пружа генезу специфич
ногпопулистичкогсентиментакојипроналазиурадовима
аутора у оквиру студија културе. Према Мекгуигану овај
сентимент,измеђуосталог,подразумевавеличањекултуре
„обичногнарода”каоаутентичнеинеискварене69.Зачетак
тог сентимента он проналази у радовима Вилијамса, Хо
гарта(RichardHoggart),ТомпсонаиХола.ОвеаутореМек
гуиганупоређујесаранимромантичаримаињиховомпер
цепцијомкултуренижихслојевакао„органске”и„праве”
насупротформализованеимеханицистичкекултуревиших,
интелектуалнихслојева70.Иакоихнесматракултурнимпо
пулистимаупуномсмислутогпојмаМекгуиганурадовима

68Đorđević,J.(2009)Pot kul tu ra, Beograd:Službeniglasnik,str.5354.
69McGuigan,J.(2003)Cul tu ral Po pu lism, LondonandNewYork:Routledge,

str.1333
70Исто,стр.911.
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овихауторауочаваклицуоногаштоћеназвати„некритич
ки популизам” за чијег главног представника узимаЏона
Фиска,штонасуводиунашследећиодељак.

Зре ли пе ри од – Џон Фиск и хи пер тро фи ја от по ра

Уовомодељкућемосеосврнутинапериодуразвиткукул
турних студија који се најчешће назива „идолатријским”
или„популистичким”уследперцепцијепопуларнекултуре
којасетокомњегаразвија71.ФокусираћемосенарадЏона
Фиска (JohnFiske), когМекгуиганузима занајпрепрезен
тативнијегпредставникаовогпериодаустудијамакултуре,
којиименује„новиревизионизам”72.

Каоиуслучајуосталихауторазапочетакћемоелаборира
тикакоФисксхватадруштвенитоталитетиместопопулар
некултуреуњему.Онсматрадауоквирудруштвапостоје
дватипа„економије”–културнаифинансијска73.Уокви
руфинансијскеекономијесепроизводеициркулишуробе
каоекономскекатегорије,сациљемстварањапрофита.Са
другестранекултурнаекономијаподразумевапроизводњуи
циркулацијузадовољставаизначења.ЗаФискајезначајно
да између ових економија не постоји преклапање, другим
речимафинансијскаекономијанеможедетерминисатикул
турну.Оновоелабориратврдњомдафинансијскаекономи
јаподразумевапостојањепотрошачакојиробуконзумирају
чимесењенациркулацијазавршава.Заразликудотогакул
турнаекономијаподразумеваконстантнокружењезначења
изадовољставакојасетокомкружењарепродукују,произ
водеимењају.ФискследиХолаутврдњида„народ”умо
дернимдруштвиманемасредствазапроизводњукултурете
дајепринуђендакористионоштомупласирајудоминантне
инситуције74.Тачкаукојојћемоуочитиразликууодносуна
ауторедругогпериодасеогледаусхватањупојмапопулар
накултура.МожеморећидасезаФискапопуларнакултура
премештаизпољаукомесесукобљаванародиблокмоћи
урезултаттогсукоба.Тачније,усвомослањањунарадове
деСертоа75,онтврдиданародпоседујеогроманбројтакти
какојекористизаманипулацијупроизводимакојеимблок

71Đorđević,J.(2009)Pot kul tu ra, Beograd:Službeniglasnik,str.293.
72McGuigan,J.(2003)Cul tu ral Po pu lism,LondonandNewYork:Routledge,

pp.6175.
73Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.3441.
74Исто,стр.3537.
75DeSerto,M.Pronalazak svakodnevnog, u:Сту ди је кул ту ре, приредила

Ђорђевић,Ј.(2008)Београд:Службенигласник,стр.232246.
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моћипласира76.Ускладусатимонодбијасвакумогућност
успостављањахегемонијеитврдидајепопуларнакултура
одговорнапокушајењеногстварања.77

Акосеосврнемонапитањеоулозипопуларнекултуреуод
носу идеолошке доминације и отпора,можемо закључити
дајеФискконципирауправокаорезултатотпора.Популар
накултурајезањегаонакултуракојународстваракрозсво
јеодговоренапокушаједоминацијеодстранеблокамоћи.
АктереовихсукобаФискнеодређујепрецизно,имплицит
ноинспирисантеоријамаинтерсекционалностионтврдида
јецелодруштвопрожетосукобиманалинијамакласе,пола,
расеистарости.Ускладусатимонинстанцукојатежиус
постављањухегемонијечестоназива„белипатријархални
капитализам”. Фиск тежњу ове инстанце за идеолошком
доминацијом схвата као покушај хомогенизације значења,
идентитетаизадовољставакојепотрошачиизвлачеизкул
турне економије78. Тачније, блок моћи тежи да успостави
контролунад„разликама”којепостојеуоквирупопулације
навекторимакласе,расе,полаистаростииуредиихпрема
својиминтересима79.ОдговорнаовепокушајеуФисковој
теоријидобијаоблик„борбезаплурализам”укојојприпад
ницинародатежепролиферацијиразликаитимесесупрот
стављајутежњамаблокамоћи.Зањегасеовајобликотпора
дешавауоквирусвакодневногживотатокомкогнародкори
стикреативнетактикеипласиранимпроизводимапридаје
разназначењакојауњеганисубилаусађена.Оветактике
Фисквидикао„трикове”иманипулацијекојиманародпри
лагођава оноштому јефинансијском економијом обезбе
ђено80.Другимречима,праксеотпораподразумевајуинкор
порацијупроизводаизфинансијскеукултурнуекономијуу
оквирукојеонизадобијајузначењекојеимнародпридаје.

Фискова теорија се нашла под Мекгуигановом жестоком
критиком.Онгаоптужујезапомерањефокусастудијакулту
ресаграмшијанскеидејехегемонијеуидеалистичкисубјек
тивизам81.МекгуиганистичедаФискпроучавањепопулар
не културе нужно мора да сведе искључиво на хермене
утику конзумације културних производа82. Узрок овоме

76Fisk,Dž.(2001)Po pu lar na kul tu ra,Beograd:Clio,str.37.
77Исто,стр.54.
78Исто,стр.3840.
79Исто,стр.28,38.
80Исто,стр.4243.
81McGuigan,J.(2003)Cul tu ral Po pu lism,LondonandNewYork:Routledge,

р.74.
82Исто,стр.74,8384.
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је чињеница да Фиск друштвени тоталитет у потпуности
фрагментиратакодапопуларнакултурапостајеапсолутно
аутономнасфера.Собзиромдајеодноспопуларнекултуре
саекономскомидругимсферамапосредовансубјективним
тумачењимапотрошачатј.народа,јединиемпиријскиобјект
којиФискупреостајезаистраживање јеуправоњиховсу
бјективитет.Овојеускоповезаносаполитичкимаспектом
Мекгуигановекритике.Наиме,Мекгуиганпроналазислич
ностизмеђуФисковогвиђењапопуларнекултуреинеоли
бералне идеје о „суверености потрошача”. Он истиче да
припадницинародакојиуФисковојтеоријипружајуотпор
изузетно личе на ho mo eco no mi cusа класичне политичке
економијеи la is sezfa i reполитичкихидеологија83.Фискова
конструкцијасубјектакојикреирапопуларнукултурујере
зултат чињенице да потпуно одваја популарну културу од
другихдруштвенихсфератесууследтогасубјектикојије
креирајуослобођенисвихдруштвенихдетерминација.Ње
говутеоријутакођеможемоповезатисадруштвенимокол
ностимаукојимајестварана.СледећиидејуТодаГитлина
(ToddGitlin),развојстудијакултуреуанглосаксонскимзе
мљамауовомпериодуможемовидетикаоодразнеолибе
ралних реформи. Развој неолиберализма утиче тако да се
студијекултуреповлачеизексплицитнополитичкесфереу
областисвакодневногживотаукојиматражезнакеполитич
кевиталностинароднихслојева84.Студијекултуренаовај
начин постају „утешна награда” пошто пружају ауторима
наду да није сав народни отпор уништен неолибералном
реформом85.

За кључ на реч

Закључујемо да је развој студија културе био обликован
кроздијалектикудруштвенихутицајаитеоријскихпромена
каоодговоранатеутицаје.УпрвомпериодуФранкфуртска
школапесимистичкипреобликујемарксизамикултурусхва
такаопотпуноинструментализовануодстраненарастајуће
бирократскедржавеимонополскогкапитала.Ауторидругог
периодасесуочавајусапобуномлевичарскихпокреташто
ихнаводинатеоријскуинвенцијууформиусвајањанових
концепатаидодатнемодификацијемарксизма.Таинвенција
зациљимаконцпириањекултурекаорелативноаутономне
сферештонамсеуказујекаовидтеоријскогприлагођавања

83Исто,стр.7173.
84Gitlin,T.TheAntipoliticalPopulismofCulturalStudies,in:Cul tu ral Stu

di es in qu e sti on, eds.Ferguson,M.andGolding,P.(1997),London:SAGE
Publications,p.33

85Исто,стр.3334.
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новонасталим друштвеним околностима. Тенденције ко
јенастајуутомпериодудокрајњихграницадоводиФиск
уоквирутрећегпериода.Уследкапитулацијелевичарских
покретаипартијапреднеолибералнимполитичкимснага
ма студије културе престају да реферирају на политичко
економскусферуиповлачесеуобласти„микрополитике”.
У теорији то се огледа уФисковом схватању културе као
потпуноаутономнедруштвенесфере,независнеодеконом
скихиполитичкихпроцеса.Митврдимодајетакавразвој
студијакултурепоследицаконтрадикцијакојенастајуудру
гомпериоду.Наиме,утомпериодунијенатеоријскиаде
кватанначинрешенпроблеминтеграцијекултуресадругим
друштвенимсфреама.Тајпроблемсеогледауконцепту„ре
лативнеаутономије”којиуказујенаконтрадикцијуизмеђу
схватањакултурекаоаутономнеипотребезањеномартику
лацијомсаосталимдруштвенимсферама.Таконтрадикци
јабиваразрешенакрозпотпунуаутономизацијукултуреу
трећемпериоду.Натајначинсусетеоријскеконтрадикције
устудијамакултурепоклопилесаполитичкимпоразомоних
друштвенихснагачијисуинтереспрвобитнозаступале.
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DIALECTICSOFDOMINATIONAND
RESISTANCEINCULTURALSTUDIES

Abstract

In this paper we will deal with the way in which cultural studies
understand the role of popular culture in establishing ideological
domination and in creating resistance against it. Inorder to research
this, we will divide the development of cultural studies into three
periods:theperiodoftheFrankfurtSchool,theperiodofthefounding
of theCentre forContemporaryCulturalStudies inBirminghamand
thematureperiodinwhichwewillconsidertheworksofJohnFiske.
Ineachoftheseperiods,wewillexplorethewaysinwhichtheauthors
conceptualizetherelationshipofpopularculturetoothersocialspheres,
itsroleincreatingideologicaldominationanditscapacitiesforcreating
resistance.Our thesiswill be that the changes of conceptualizations
in each of these periods are caused by authors reacting to social
circumstancesandthatthesereactionstaketheformofgradualrejecting
oftheMarxisttheoreticalpositions.Weclaimthatthishasresultedin
theunderstandingofcultureasmoreandmoreautonomousandalsoin
afragmentaryconceptualizationofthesociety.Intheend,wewillclaim
thatinthethirdperiod,culturalstudieshavebeguntocorrespondtothe

ideologicalinterestsoftheneoliberalcapitalism.

Keywords: ideology, hegemony, cultural studies, resistance, Frankfurt 
School, Stuart Hall, John Fiske
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СВЕТЛАСЕНТЕРУКЕ
НАДНАМА

НАТАШАПОЛОВИНА:САВА
НЕМАЊИЋ–СВЕТИСАВА,

ПРВОИЗДАЊЕ,ШКОЛСКАКЊИГА,
НОВИСАД2016.

МеђуиздањимапоследњихгодинапосвећенихделуСветога
Саве, пажњу привлачи ово, млађим читаоцима намењено
издање,закаквимједужевременапостојалапотреба.Ау
торица књиге, доцент за средњовековну књижевност на
Филозофскомфакултету уНовомСаду, је у складу са на
меномкњигеистунаписалачитљивимнаучнопопуларним
стилом.Једноодњенихводећихнастојањабилојепритом,
дасечитаоцимапонудиисправљеновиђењесредњегвека,
насупротувреженојпредставио„мрачномдобу”уисторији
цивилизације.УједносеисамСветиСава(Рас1175–Тр
ново 1236) представља као личност уроњена у средњеве
ковниживотнисвет,сасвимњеговимкултурним,политич
кимидр.особеностима.Поврхтога,каочовексредњегвека
којијетоликоприсутанунашемвремену–премошћујући
дакле вишестолетну историјску дистанцу.Те на тај начин
бивајући паралелно једном историјском фигуром из дав
нихвременаиистодобнонашимдуховнимсавремеником,
којисвојимпостојанимутицајемзрачитакођеусамунашу
савременост.КњигапружаскицувизијеСветогаСаве,као
личностиодкојепочињеисторија„српскекултуре,држав
ности,законодавства,књижевности”,алитакођеимедици
не, ктиторства, црквене управе, светитељства...Штавише,
утврђујеседајеонизузетнапојаваучитавојисточно-хри-
шћанској традицији.Његово дело се приказује у времен
скомраспонуодпримањамонашкогчина1192. додругог
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ходочашћа у Свету земљу 1234–1235. године, када је пре
поласканапутовањеархиепископскитронпрепустиосвом
ученикуАрсенију–чијесемоштиданасчувајууманастиру
Ждребаоник кодДаниловграда.Кроз читаву књигу се на
глашава неуобичајеношироки спектарњегових заживота
развијенихактивности,каоисвојственаслојевитостиком
плексностличностиидела.Каоштојесобзиромнаструку
ауторицебилоизаочекивати,највишепажњесепосвећује
управокњижевноисторијскимаспектиматогдела,укључу
јућиктиторство,нештомањеинедовољноосталим.Попут
нпр.онимвезанимзаобластмедицине.Такобинајозбиљ
нији приговор који семоже упутити овомиздањубио, да
јенесразмерномалопросторапосвећено(црквено)правној
итеолошкојдимензијиделаСветогаСавеињеномтумаче
њу. Рецимоњеговој познатојКрмчији, као једном важном
и своједобноутицајномправномдокументу.Стогабипри
припремамадругогиздања,којеовакњигасвакакозаслужу
је,билозапрепоручитиауторициобухватнијеукључивање
итихаспеката,узконсултовањеистручнуподршкунаших
историчараправаитеолога.Уодносунабиографскиаспект,
закојиглавниизворпружајудважитија(Доментијан,Тео
досијеХиландарац),сесаправомуказује,дајеуњиховом
средиштубиланефактографијасветовногживотаСветога
Саве,негопреношењедуховнихпорука:„Битнојебилопред
ставитидуховневрлинеглавногјунака,уверитичитаоцада
јењегасамБогизабраодачинивеликаделаиподвиге,и
показати како је својим узорним понашањем, залагањем,
алиичудимакојајечиниопослесмртизаслужиодапоста
несветитељ”.Такодаондаданас„писатиоСавиНемањи
ћу значиписатиоономештооњему знамо,алииооно-
мештонезнамо,иштоможемосамопретпостављати”.
Изузимајућипретходнопоменутитематскимањак,аутори
ца је највећим делом успела уверљивим начином и у јед
номнаучнопопуларном стилу реконструисати целовитост
личности, животног пута и оствареног деловања Светога
Саве.

Додатну вредностовогиздањачинедоброодабраникњи
жевниприлозиизпераЈ.ЈовановићаЗмаја,В.Илића,В.По
пе,Д.Максимовић,М.Бећковића,М.Црњанског.Посебно
суупечатљиведве строфеПопе, које снажнимпесничким
изразомизврснокарактеришуделосветитеља:

Левоодњегатечевреме,

Десноодњегатечевреме,

Путујебезпута,

ипутсезањимрађа.
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Дакле, ради се о једномделу отпорномна утицаје проти
цањавремена,којесвојимсмисломиснагомтрансцендира
свагдашњаисторијскадешавањауњиховојмени.Тетаквог
дела,којесамимсвојимодвијањем,путовањем,отвараци
вилизацијскипутсрпскогнарода.ТакодајеондаиЦрњан
скисаправоммогаоконстатовати,дајесветласентеруке
наднамасачувалаонај„морал,високиморал,крозвекове,
највећегделанашегнарода”,штоје„чињеницајаснаииз
весна”.Овоиздање јепо свомприступуи стилуврлопо
деснозакоришћењеусредњимшколамаистаријимразре
димаосновнешколе.Поредоваквихнесумњивовреднихи
веомапотребнихнаучнопопуларнихиздањачијупојавуса
задовољствомрегиструјемо,требауказатинаоколност,да
практичнојошувекнерасполажемокритичким,системат
скинаучнообрађенимидетаљнокоментарисанимиздањем
свеукупнерукописнезаоставштинеСветогаСаве.Угодини
великогјубилејаправослављаунас,биобиправитренутак
дасезапочнесатимзахтевнимпослом,чијеобављањеће
најпрепредстављатиодуживањедугапремапремавеликом
светитељу.Уједноу значајнојмериодговоритипотребама
нашегавременазаосмишљенимреаговањимаусклопусу
очавања са дилемамаиизазовимановогмиленијума. Реа
говањима, за које се може потражити извесно надахнуће
такођеиунаслеђенимвредностимасветосавскогпредања.

ЦркваманастираВаведењаПресветеБогородице,Београд;
фото:РајкоР.Каришић
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ПОЗОРИШТЕКАОУМЕТНИЧКАСИНТЕЗА,
ФАКУЛТЕТДРАМСКИХУМЕТНОСТИ,

БЕОГРАД2018.

УзавршномделусвојекњигеСветозарРапајићпримећује
дасуовдашњикритичари,кадабижелелидаистакнууспе
шностнекепредставеуПозориштунаТеразијама,најчешће
наглашавалидајеупитањуизузетакидајеуспехпостигнут
упркослошимусловиматеразијскесцене.Тоупркосчестоје
пратилоуспехемузичкогпозоришта,штостојиудиректној
везисапредрасудомкојупозоришнајавност–атонијесамо
овдашњислучај–гајипремамузичкимжанровима,сматра
јућидасуњиховепретензијеидометискромни.Светозар
Рапајић,својимвишегодишњимкреативним,теоријскими
педагошким радом, показао је да музичко позориште мо
жебитииместоредитељскеумешностиипредметпроми
шљања.КњигаМузичкопозориштекаоуметничкасинтеза
представљауједноиједнуврстусинтезеРапајићевогдуго
годишњег теоријског рада, који је надахнут искуством из
уметничкеипедагошкепраксе.Синтезасе,изразнихуглова
посматрано,намећекаокључнаречнашегприказа.

Књигасесастојииз15поглавља:Музичкопозориште:син-
теза;Уместоувертире;Музичкопозориште,ритуал,тра-
гедија,опера;Primalamusicaepoileparole;Метастазио:
радњаи/илиемоција;Молијерикомедија-балет;Шекспир
умузичкомпозоришту:случајРомеаиЈулије;Музичкопозо-
риштеизмеђуживотностииапстракције;Просјачкаопера
затригроша;Црногорскавеселаудовица;Одбалад-опере
домодерногмјузикла;ПозориштепокретаЈованаПутни-
каизмеђустареиновеавангарде;Режијаупрвомпериоду
радановосадскеОпере(1947–1961);Музичкопозориштена
Теразијама–првихшездесетгодина;Уместофинала.

ОГЊЕН ОБРАДОВИЋ
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Упрвомпоглављу–Музичкопозориште:синтеза–аутор
износитврдњуда јесинтезаосновасвихобликамузичког
позоришта од његових почетака до данас. Тачку прекида
означава доминација грађанског реалистичког позоришта,
које одваја говорно од певаног и плесног. Рапајић сматра
да јепозориштесинкретичкауметносткојаидеал синтезе
најприближниједотичеуразноврснимоблицимамузичког
позоришта.У складу с тим, ауторовај појам схваташире
одуобичајеног.Поредмузичкихжанровакојибинамодмах
палинапамет,подкишбранмузичкогпозориштапотпадају
исвиониоблиципозоришнеуметностиукојимаседрамска
радњаобликујеналикмузици.

Како би доказао своју хипотезу, Рапајић се враћа унатраг,
доантичкетрагедије,подсећајућидајемузикабилаважан
аспектовогжанра,којиседанасчестопревиђа.Позивајући
сенапознатукњигуФлорансДипонАристотелиливампир
западногпозоришта,РапајићупоглављуМузичкопозори-
ште,ритуал,трагедија,операистичедајеантичкатраге
дијабилапресвегаперформативногимузичкогкарактера,
адасутекстовикојисудонасдошлисамоједан,редукова
нидеопрвевеликестепеницеуисторијизападноевропског
позоришта.

Следепоглављаукојимааутор,усветлуаргуменатакојису
трасираниууводномделукњиге,изоштраванекеодважних
темазаразумевањемузичкогпозоришта.Primalamusicae
poi le parole бави се односомдрамеимузике умузичком
позоришту, чији би сусрет требало да води оној идеалној
синтези,анедоминацији једногоделемената.Уовомпо
глављуРапајић говорииофирентинтскоји венецијанској
опери,одкојихпрвадајепредностдрами,адругамузици.
СледећепоглављефокусирасенарадМетастазија,којијеу
драматуршкупроизвољностбарокнеопереувеоредичвр
сту структуру, смењујући речитативе (развијају радњу) с
аријама(изражавајуемоције).НареднопоглављеМолијери
комедијабалетједнојеоднајуспелијихукњизи.Уњемусе
спајајутеоријскапрецизностиготовопрозниквалитет,па
се,паралелносаразматрањемжанракомедијебалетаисцр
тавакривудавасудбиначувеногписца.Укомедијибалету,
музичкоплеснодрамском жанру, француски комедиограф
допустиојебарокној,необузданојстранисвојемаштепун
замах. Чак трећина Молијеровог опуса припада помену
томжанровскомодређењу,анајвиталнијимпоказалисусе
насловипопутЖоржаДандена,ГрађанинаплемићаиУо-
браженогболесника.НезаобилазниШекспирнашаојесвоје
место и умузичком позоришту.У одељкуШекспир уму-
зичкомпозоришту:случајРомеаиЈулијеРапајићразматра
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заштојебаштрагедијаверонскихљубавниказаслужиланај
већибројтранспозиција,скрећућипажњунанајуспешнији
пример–легендарнипрекретничкимјузиклПричасазапад-
нестране.Унаставкукњигеоткривамодасунекеодкључ
нихфигурапозоришнеуметностиималииоперскустрану
личности, коју честопревиђају и посвећениистраживачи.
АпијаиСтаниславски,двапоетичкисукобљенааутора,су
срећусеуРапајићевојкњизиусвојојљубавипремаопери
иважнојулозиупрогонуокошталихпозоришнихшаблона
удвадесетомвеку.МузиканалазисвојеместоиуБрехто
вом опусу.ЊеговаОпера затри гроша у ствари је обра
да најпознатије енглеске баладопере. У складу са својим
виђењем уметности, Брехт позориште није посматрао као
синтезу већ као скуп елемената који семеђусобно очуђу
ју.Избаладоперенастаојеинајвиталнијижанрмузичког
позоришта–мјузикл,којимсеРапајићдетаљнобавиујед
номодпоглавља.Умјузиклусесрећуибројнидругиути
цајиитрадиције,стапајућисеунови,аутентичнижанр.Као
каменемеђашеуразвојумјузикла,којијесвојпутзапочео
каоескапистичказабава,РапајићистичеОклахому(1943)и
социјалноосвешћенуПричуса западнестране, каоредак
примерсинтезедрамске,музичкеиплеснефактуре.Весе-
лаудовицаФранцаЛехара, вероватнонајуспешнијеинај
играније дело оперетског репертоара, открива занимљив
феномен комичког третмана другости, тј. самозадовољног
погледасупериорнекултуренаонекојисукомичниусвојој
умереној егзотичности–уисто време тако сличнии тако
далеки.Наиме,какоистичеРапајићупоглављуоЛехаровој
оперети,радњајесмештенауградЛетиње(читај:Цетиње)
и инспирисана авантурама црногорских принчева, чија су
аутентичнаименазадржанауделу.Уследилесубројнепре
радеиапропријацијеВеселеудовице,аодфилмскихсеиз
двајајуонеурежијиЛубичаиШтрохајма.

УРапајићевојкњизиможесеизвдојитииједанподток,ко
јипредстављадрагоцениисторијскипрегледмузичкогпозо
риштананашимпросториматокомXXвека.Ауторскреће
пажњунаЈосипаКулунџића,којијепромишљаоистварао
оперскаделаупрвојполовинивека,алиинаскромне,ма
да незанемарљиве напоре новосадске Опере (1947–1961).
Посебно поглавље посвећено је стваралачком опусу Јо
ванаПутника. Рапајић сматра да је управо овај ауторбио
најближипозоришномсинкретизмуидаје,упркосчестим
промашајима, био испред свог времена, антиципирајући
извођачкепраксеневербалногиплесногтеатра.Уодељку
Позориште на Теразијама – првих шездесет година дата
јепрегледнаиважнасистематизацијарадаовепозоришне
куће, која се, мењајући имена и зграде, профилисала као
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јединиансамблкојипримарнопроизводимузичкосценске
обликетипаоперете,мјузиклаимузичкекомедије.Натом
путуРапајићпосебноистичедоприносСојеЈовановић,која
јеумеладапостигнечиткостпричеипронађепоезијуиспод
наизгледбаналнихзаплета.

КњигаМузичко позориште као уметничка синтеза изда
тајекаопрвинасловуновоједицијиСтудијепозориштаи
извођења(уредник:ИванМеденица),којапредстављанову
етапууиздавачкојделатностиФакултетадрамскихуметно
сти.ПромишљањакојасмоназначилисамосудеоРапаји
ћевеСинтезе,илијошбоље–синтеза–које,безсумње,за
служујудабудуместоинспирацијеисусретанекихбудућих
стваралацаипроучавалацапозоришта.

ЦркваВаведењаПресветеБогородице,манастирБођани,
кодБача;фото:РајкоР.Каришић





INMEMORIAM
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АРХИТЕКТА  

ПРЕДРАГ ПЕЂА РИСТИЋ 
(1931-2019)

ПреминуојесветовимаПредрагРистић,укрунскомБеогра
дурођен17. јануара1931,одоцаПетра,Јагодинцахерце
говачког порекла, имајке Јелене одТабаковића изАрада,
стариномистоизХерцеговине.Учекићастосрпастоммра
вињакуродногградаРистићјепркосноизрастаоичасноод
живео,ауистомграђанскомглобалномзасеокуупокојиосе
5.августачудне2019.године.

Збогфизичке испошћености у послератној младости про
званјеИсус,аиздуховних,хуморнихитрпилачкихразлога
такозанавекизаповестназиван.

Дотемерејебиосвојдасекаогрехсадачиниписатиму
охлађени опроштај, и фиксирати у привременој људској
вечности и на хартији нешто што није најличније. Треба
зборити,посмртнословоодржатионакокакобионнајви
шеволеоиценио, каоСпартанацДијенек,истовременои
страшанидуховит,слажућисесаПауломФајерабендомда
науканеможенебитиуметност.

Обавеза личног говора нарочито важи за чланак намењен
кућикојујесамРистићправио,Заводузапроучавањекул
турногразвитка,гдејењеговадуховностуграђенаузидове,
размереипросторесветлаиваздуха.

Ристићјебиоискреновољениоплаканодмногих,аодма
лобројнихништамањеискренопрезрен,каодајеумладић
ству1940ихи1950ихнедовољномученуТитовимлубјан
кама—гдесумуодмахнаконДругогсветскогратаиотац
и други блиски били такође мрцварени на научним осно
вама,изнапреднијегсветастиглим,чакидрогамаистине.
Биласутовременацрнебајкеицрвеногсунца,ондакадаје
омладинасопственезавичајетретиралакаоокупиранузону.

УСПОМЕНА
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СамМајсторјеоповргаозаблудудакадагоростасиодлазе
нама остављају наследства сваких врста.Напротив, ничег
туугодногибезбедногиопипљивогнема.Скороданијеби
лослучајеваодлажењанекогвеликогадатонијеоставило
незапушивуинезајажљивупразнину.Наслеђеотишлогдива
је за јаке, не за слабе, треба га поново измислити, рекон
струисати,васкрснути.Невољајесамоштојезатајпосао
потребноаконестотине,ондадесетиненасдругачијих,који
лилипутанствоморајучудимадалечеидаодлучевредили
се„тиме”бавити—онимштојенаивицизанесењаштваи
немогућег,алиједебелоузонинесигурногиопасног.

Изражавао се често анегдотама— неукима звучећим као
јуродиве, алињему субилеуточиште смисла.Поука. Још
ненаписана,истинскаисторијањеговогнарода.

КадауСФРЈскорониконијесмео—билоодгађења,било
од страха, било одмржње—дапомислина необележена
стратишта и неоплаканежртве, увежбаном суседскомили
братоослободилачкомрукомослобођене теретаживота зе
маљскогуДругомРатуипродуженомПораћу–ПредрагРи
стићјеишаодинарскимнизом,дубокејамепоспремао,хра
мовенесрећницимаподизао,дасезнадасупостојали(да
бималокаснијеопетихрамовииспоменибилисатирани).

Његова улога у делатности, али и дугорочномпросторно
звучном одјеку Медиале је јасна или ће постати — али
где су остале уметности?! Како да данас из успутно
сретаних, фрактализованих парчића појмимо тежину
његовог доприноса музици, цртежу, калиграфији, филму,
документаризму?Какознатиграницеделовањаипоимања
каданасјеизненађиваодопоследњегданаразумевањеми
сведочењем, рецимо, о органском израстању ликовности
ЉубеПоповићаизпредратногавантуристичкогстрипа,или
бригомдасебриљантникарикатуралниопуспреранозгасле
звездеЉубеИлијћа,братаодтетке,спасеиобјави.

Изнадсвегајебиотитанкојијеодмах,удипломскомраду
1956,обновиоу свомнараштајуконцепт српске свештене
исветеархитектуре,кријућипројекатцркве(православне,
да...)исподвелаакустичкихпитањаконцертнедворане,на
стављајући дијалогматерије и звука, камена имузике, по
начелима свог великог професора Григорија Самојлова.
(Професор ћему оставитии један аманет стручнеприро
де, који јеПеђа завештао у последњем тренутку следећој
генерацијиаокојојћемоускорочути).

Допоследњегдаха,билисмогодинамасведоци,бринуосе
да васкрсне формула српског звоноливства и друге наше
тајнеградитељске.
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Идругипрофесор,АлександарДероко,јесвомнекадашњем
студентуРистићузавештаонештовелико:газдовањенадиз
ворнимпројектомХрамаСветогСавенаВеликомВрачару.
ЗаштоондапротомајсторнијепостаоПредрагРистић,пита
мосе,алиобјаснићевећЗемљаНебукаддођевремевечне
садашњости.

Апретогапитања,потребнојепописатиграђено.Мајстор
је направио стотину (песничког ли броја) храмова, својих
личнихВрачараширомХелмаиземљиногшара.Бићеве
личанственасликакадаједномауторскамонографијаархи
тектеПредрагаРистићапостроји,каовојскуисподзастава,
храмове протомајсторове, као тему изнад свих тема наше
(аштали јенаше?) културе.Дали јеРистићпоновоизу
меосрпскосакралнонаслеђе?Далићеседунђерскепојаве
уСрбаљапремањемумерити,иводоравноиповисини,у
просторуи времену стешњеноммеђунараштајима?Наша
слутња је— да! Један део нашег градитељства изистин
скићебити самераванпремаидеалној слициХрамаРеда,
КућеСвесвета иМатерицеСвемира коју јеПротомајстор,
нашовдашњидемијургпоставио,каодајелепенскимумом
исечкекруговаразмерио.

Инијебиоодградитељакојимајевремеспороишло.Заба
виосевишепутаосвомзвонкомсмехуунутарзаједничког
муклогплача.Туђмеђусвојима, својмеђутуђима,прото
мајсторРистићистериванјесаградилиштасвојихцркава–
управо од својих. Колико је цркава добило ауторску ноту
локалногпредузимача,владике,пароха,имућника,алиши
лосеристићевскогодсамогРистићаХристића(изговорити
оводруго каодеминутив).Није тунашмајстормногоиз
губио,ниједнојцрквиниосновниобликакамолисуштину
нисууспелидазаистапромене.Истоважизасвеперипетије
окопрофесуреококојесусетакођемучили—студентиће
Пеђуаненекогдругогчитати,математикумистичкогколача
дадешифрују,увируживотаизнањадамирноплутају.

ЗатоонајобавештеноРистићевомопусу,јошиздалекакад
види куполу осети малу вибрацију у соларном плексусу,
звонокојенемазвук(башкаоонајГласкојегзвонопокуша
вадаопонаша).ЧовекприлазећихрамунасталомизРисти
ћевогума,усвакомпогледуособеног,јошиздаљиневиди
дајетајхраммакетанеба,аономакетаНебесагдејесвеу
светлуисилииматематичкојсаливеностиодноса.Аонико
јисугапрогањалииуструцисебисусавестнаметнулидок
ихиманаовојравни.

Многићеучениинжењери,којимиследасузанат,струку
инаукувећдовољнопрелисталииобавестилисе,досмрти
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остати уверени да Ристићеве титуле Доктор и Професор
крију још један одмангуплука београдског асфалта (а ас
фалтунијеверовати),идатонијетакочврстокаокоднеких
других,вероватновреднијихиумнијихчија јесвакатиту
лабилаодразреалнечаршијскеипартијскемоћи,анетек
еснафскеспособности.

ЗавараниосмехомиблудећимпогледомРистићапрабитни
каипротохипика,слободногСлавјанинасаАде—који је
преконашеграменазуриоивећедаљинеинебескекуполе
гледао,имериоихдругом,сакралномматематиком—мно
гисугапотцењивалииакојеимаовишеобразовањаизфун
даменталних наука, инжењерства и реалног градитељства
негосвионизаједно.

Алинијетоистицао,башкаоничињеницудасумујошза
младостибилипризнатифизичкаснагаиспремност,гвозде
навољакојајескоромоглабитисамерљива.Тосумутоле
рисалијерсумислилидајећакнутидруштвенобезопасан
зањиховепозиције.

Невоља је долазила када су тењиховепозиције постајале
очигледне,провидне,распршиванекаовампирскотелопод
јутарњомсветлошћу.Утаквимданимасеодједномувиђа
ло ко је ко, а нарочито према Ристићу који је биомера и
самерењезасведруге.

Нијебиојединиукогсмосемимлађиугледалиикојисунас
интригирали.Уназадбимоглидапоетизујемоикажемода
јеовајград,исвештоумомисећањемзнамо,држанживим
и безбедним само на нитима праведничке мреже златних
(ималидругеречи?)људиижена,скромнихидуховитих,
којисенисууједнуидејуиликалупмоглизгурати.

МеђусвимањимасвојенајличнијебојејеимаоПеђаИсус,
ињеговурођенишарм,забавност,топлина,људскаичове
чанскадобронамерносткојанијемрзеланинепријатеља,а
камолисупарникаиликонкуренцију.

Опраштаонамје, јерјезнаоданезнамоштарадимо.По
казивао једасесвеможенаучити, акосеодбијекукавич
лук, униније, калкулација и ситносопственички поглед на
договорену реалност за коју је знао да је често гола лаж
смештенадонеобученепреваре.

Оникојисуималиприликедапроводенекодужевремес
њим имали су један посебан осећај златне светлости око
очијуПредрага Ристића, оне која није имала везе са при
роднимбојама,осветљењемирасветом.ПеђаИсусјезени
цамаисијаваоизсвогунутрашњегплеменитогогња,даби
наманишчима сваковрсни мрак растеривао у временима
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кадасетврдилодајемракразуман,алииувременимакада
супочелиданамговоредајемрактопаоибезбедан,ида
ћенасбанкари,домаћинисветаизнунатиизабавити,дасе
безразложносвогхипермодерногсвињцаипаметногкоко
шињцанетребаплашити.ОсмехомјепрозреоПоредаккоји
мислизасебедајенови,аустваријенајстарији,најмртвији
инајпокопанији.

Онкојијеузсвељудскеимаоипокојуособинуправедника,
свечовека, није био уских схватања. Уз очекивано
промишљање висина и понора руске културе, неретко је
био у дијалогу и суштинском разумевању са немачком и
енглескомтрадицијом,даспоменемонеке.

ПеђаИсус—Мајстор,Професор,Доктор,Витез—знаоје
даробжелидабудероб,ида је оноуумувиђено ствар
нијеодсвакогсхоластичкогдоказаизакојеглежемагаци
нитопузаикама.Хтеонамјерећидабудемосвојиидане
заборавимодасерадујемо.

Урадиојеизнадсвихуисторијинашесакралнеархитектуре,
сабраћесеитоједномнарачун.Аимаојеснагеизавише,
али је спречаван колико год је то вештина прогресивиста
могладаосмисли.

Алинештојеинамаоставиодаурадимо.

Благословенисунараштајикојима јеПредрагРистићпре
дочавао знање и истину, а кроз смех и — утеху, забаву,
мудрост,смисаоилепоту.

Јошћеблагословенијибитионикојићеихнаистимосно
вамапоновостварати.

ЗоранСтефановић

УСремскомБеограду,АндрониковомиМетодијевом

14.9.2019.
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РАДОВИ  
ЗА ЧАСОПИС КУЛТУРА 

УПУТСТВО
Култура је научни часопис који је на предлог Матичног 
научног одбора категоризован од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
као водећи национални часопис са ознаком М 51.

1. Рад се предаје у следећем облику: 
1.1. путем УСБ уређаја; 

1.2. слањем на е-mail адресу: kultura@zaprokul.org.rs

2. Сваки текст треба да садржи:
2.1. Wоrd документ са основним текстом, напоменама, 
кључним речима (4 до 7 речи на српском и 4 до 7 речи на 
енглеском језику) и сажетком на српском језику (до 150 
речи).

2.2. Wоrd документ са насловом текста и резимеом на 
енглеском језику (до 300 речи). 

2.3. Wоrd документ са списком илустрација (ако их има) са 
назначеним местима на која би требало да дођу илустрације. 
Примају се само црно-беле илустрације или које су 
препознатљиве када се одштампају у црно-белом формату 
(до 7). Обавезно навести порекло илустрација. 

2.4. Податке о аутору текста. Име и презиме аутора, година 
рођења (потребно ради увида у научни рад одређеног аутора 
у централној бази података Народне библиотеке Србије и у 
складу са тим одређивања УДК броја чланка у часопису), 
поштанска адреса, број мобилног телефона, е-mail адреса, 
афилијација (наводи се пун, званични  назив и седиште 
установе у којој је аутор запослен или назив установе у којој 
је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама 

УПУТСТВО
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наводи се укупна хијерархија; на пример: Универзитет у 
Београду, Филозофски факултет – Одељење за социологију, 
Београд).

3. Опште одреднице
3.1. Текст чланка са списком литературе не треба да прелази 
обим од 10 до највише 15 описаних компјутерских страница, 
укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента и 
да се фокусира на саму аргументацију. 

3.4 Текстови који се достављају часопису треба да буду 
ослобођени словних грешака насталих током куцања текста, 
у складу са правописом, граматички, језички и стилски 
доследни.

3.5. Текстови који се достављају на објављивање часопису 
Култура подлежу антиплагијат контроли коју врши  
Центар за евалуацију у образовању и науци – ЦЕОН. Поред 
тога, од аутора се тражи дигитализована изјава са потписом 
којом гарантује да је текст који је доставио оригиналан.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

4.5. Библиографске референце у фуснотама и литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Ако је 
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литeратура која се цитира штампана ћирилицом и референце 
у напоменама и списку литературе треба да буду наведене 
ћирилицом, ако су штампане латиницом, онда треба да буду 
наведене латиницoм. Цитати и позивање на литературу у 
фуснотама треба да потпуно одговарају списку литературе 
на крају текста. 

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.

Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
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(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.

Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна. Пример: Татић, Д. 
(18. јул 1998) Истина о неимарима, Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним. Пример: 
Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти о 
савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids”, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html
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