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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛНОСТИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Писци чланака поводом 800 године аутокефалије СПЦ су:
др Мирко Сајловић, ред. проф на Православном богослов
ском факултету у Фочи, др Далибор Петровић, ван. проф. на
Православном богословском факултету у Фочи, др Дражен
Перић, ван. проф. на Православном богословском факулте
ту у Београду, др Сава Милин, доцент на Православном бо
гословском факултету у Београду, и мр Милош Павловић,
православни катихета из Алексинца.
Организујући научни скуп, поводом 800 година аутокефа
лије СПЦ, узима се у обзир незаобилазни културно-исто
ријски, и верско-просветитељски идентитет нашега народа
у коме је водећу улогу, у стварању српске државе, имала
Српска православна црква.
Стварање независне српске државе, у време Великог жупа
на Стефана Немање, из основа је променило политичке и
друштвене односе на Балкану. Под његовом влашћу нашле
су се све српске земље, а освајањима византијских просто
ра створени су оквири и за другачију црквену организацију.
Вођен, не само државним разлозима, него и   личним пра
вославним надахнућем, Стефан Немања широко je помагао
и развој Српске цркве, која је забележена у свим писаним
историјским изворима. Тако се име „Sorbulia” помиње у
историјским изворима до средине XII века као назив за зе
мљу Србију. Василије II, сломивши Самуилову државу, пот
пуно је завладао балканским земљама и 1020. године епи
скопију у Расу потчинио Охридској архиеп
 ископији. Иако
су српске земље биле под снажним притиском папске ку
рије, Захумље, Требиње, Србија, Котор, Бар и Улцињ нису
били под влашћу Дубровника. На другој страни, устанак
кнеза Стефана Војислава у Зети и његова успешна одбрана
пред византијском офанзивом, почетак су новог стања у тим
областима. Након слома владавине династије Комнина, која
је освојила јужну Угарску, Босну и Далмацију, Дукљанска
држава после пада краља Бодина, 1101. године, доживљава
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период слабљења. Краљевина Србија помиње се у дубро
вачким повељама средином дванаестог века. Након смрти
византијског владара Манојла I Комнина, Стефан Немања је
успео да одржи у Србији све приморске области, и оне ко
је је Охридска архиеп
 ископија сматрала својим подручјем.
Стога је Стефан Немања вођен, не само државним разло
зима, него православном ортопраксијом, помогао развој цр
кве. Од његових задужбина истичу се црква Пресвете Бого
родице и Св. Николе у Топлици, Ђурђеви Ступови у Расу,
Студеница, Жича, и др. Организовани друштвени живот, у
средњевековној Србији, не може се замислити без потреб
ног броја цркава и манастира, који су били знак развијеног
духовног живота у унутрашњости државе. Ктиторским де
латностима истицала се епоха Немањића  прожета идејама
православног хришћанског света, у којима је главну уло
гу имао Свети Сава, у решавању црквених потреба за свој
народ. Његова личност је специфична у томе што је успео,
у себи, да обједини праву веру и прави живот, као ортодок
сију и ортопраксију, засновану на библијско светоотачком
сведочанству, која се у српском народу доживљава и назива
Светосавље, тј. православље, српског живота и искуства.
То се нарочито види у тези да је идејни поредак стварања
цивилизоване државе замишљен у контексту православне
еклисиологије, јединства цркве и државе, и на сазнању да су
црква и држава упућена једна  на другу у „хармонији”, или
„симфонији”.
Међутим, сав тај духовни преображај словенског етникума
није био плод вешто искоришћених црквено-политичких
прилика почетком XIII века, него  извесна духовна (црквена)
зрелост Срба, која је још започета православном евангели
зацијом моравске браће Св. Ђирила и Методија, и њихових
петочисленика, а која је кулминирала оснивањем српског
царског манастира Хиландара на Светој Гори. Важна уло
га манастира Хиландар огледа се и у томе што је био пр
ви српски манастир ван Србије, који је као српска црквена
институција био међународно признат, одлуком византиј
ског цара, тиме и византијске цркве. Одлуком византијског
цара, Хиландар је постао носилац трајне и неотуђиве ле
гитимности српске царске постојаности унутар светогор
ске заједнице. Повељама српских ктитора, монаха Симеона
(Немање) и српског владара Стефана Првовенчаног, Хилан
дар је стављен под трајно туторство српске владарске ку
ће. Оснивање Хиландара, као царског манастира, и његово
институционално повезивање са српским двором, несумњи
во је допринело међународном угледу, али и испоштованом
канонско-црквеном поретку у добијању аутокефалности за
самосталну Српску цркву у Никеји, 1219. године.
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У Никеји 1219. године, према Доментијановом казивању,
Свeти Сава је замолио васељенског патријарха Манојла
Сарантина, а на предлог византијског цара Теодора Ласка
риса, да самоосвећено буде његово отачаство као што је
Божијом помоћу и самодржавно. Према томе, у исту ра
ван ставља се „самодржавност” и „самоосвећеност” отача
ства, што се несумњиво односи на политички суверенитет
српског владара и државе, док се под „самоосвешћеношћу
отачаства” подразумева аутокефалност (самосталност) Срп
ске цркве. Зато је и у стварању српске хришћанске културе,
огромну и немерљиву улогу и значај имао Стефан Немања
и Свети Сава који је издејствовао 1219. године у Никеји ау
токефалију за Српску цркву и постао први „архиеп
 ископ
српских и поморских земаља”. Новопрокламовани аутоке
фални статус Српске цркве подразумевао је да она, само
стална, има канонску и административну независност, сама
бира свог архиеп
 ископа и своје епископе, и да не зависи ни
од какве више духовне власти , с тим да Српска црква оста
је у канонском и евхаристијском јединству са другим поме
сним црквама. Теолошки смисао „институције аутокефал
ности” јесте да је утемљена на еклисиолошком канонском-
црквеном предању.
Неопходно је напоменути и  стваралачку активност Светог
Саве која се односила на књижевна дела, писана  на српско
словенском и на  српском народном језику, и комбиновањем
тих изражајних система у текстовима. Од њега и почиње ди
глосија у српској писмености, и онога што сачињава функ
цију „вишег стила”, који сачињава властелинство цркве и
учености (Хиландарски и Студенички типик), док је „нижи
стил” народног језика био пригоднији за свакодневну упо
требу (песме, приповетке). Немерљив је његов утицај и у
фреско-сликарству и у подизању цркава и манастира, у ор
ганизацији њене епархијске и свештеничке стуктуре на це
лој државној територији, која је истовремено регулисала и
катихетску делатност и описмењивање народа,  и развијање
монашког живота по типицима и црквеним уставима. Та
кав црквено грађански зборник „Крмчија Светог Саве” је и
конституисан је за потребе стварања једне нове аутокефалне
цркве, и независне државе. Сa Номоканоном, Србија је до
била, почетком XIII века, кодекс чврстог правнога поретка и
постаје правна држава, у коју је уграђено и богато наслеђе
грчкоримског права, с којим је Србија и постала равноправ
на земља европске и медитеранске цивилизације.
За српско хришћанство, и шири јужно-словенски простор,
не само у средњем веку, од пресудног значаја јесте свети
тељска и просветитељска личност   Светог Саве. Период
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архиеп
 ископије Српске цркве траје од 1219. до 1346. године,
када се на трону Светог Саве, променило дванаест архиеп
 и
скопа, у време најпознатијих наших краљева из династије
Немањића. У време владавине краљева Драгутина, Милу
тина, Стефана Дечанског, нарочито цара Душана, Српска
држава је проширена по целом Балкану, обухватајући Те
салију, подручје Свете Горе, до Христопоља (данас Кавала),
Епир и Албанију. Цар Душан прогласио се, 1346. године,
за цара, а Архиеп
 ископија је подигнута на степен патријар
шије. У времену османизације, обновљена је Пећка патри
јаршија (1557–1766) која је духовно објединила све српске
етничке просторе, и успела да оснује нове епархије (40) које
су обухватале расељене Србе на простору од Будима до реке
Дрима у Албанији, и од западне Бугарске до Јадранског мо
ра. Веома тешке последице по наш народ и цркву имао је ау
стријско-турски рат, који се водио у време пећког патријарха
Арсенија III Чарнојевића и Арсенија IV Јовановића-Шака
бенте, праћен миграцијом и сеобом српског народа 1690.
године према Угарској. Након укидања Пећке патријарши
је, 1766. године, српске земље биле су у границама Отоман
ске империје, Аустро-Угарске и Млетачке републике, када
су  створене Карловачка и Црногорска митрополија, право
славне српске епархије у Далмацији, Босни и Херцеговини,
Јужној Србији и Мекедонији. Након завршетка Првог свет
ског рата 1918, обновљена је некадашња Пећка патријарши
ја 1920. године, а први српски патријарх био је митрополит
Србије, Димитрије Павловић.
Обележавањем 800 годишњице аутокефалије СПЦ, жели се
нагласити, српској интелигенцији, али и благоверном наро
ду, да се светосавски путоказ темељи на православној вери
и животу у Господу Христу, као путу у живот вечни,  да сви
узрастамо, као и Свети Сава, ортодоксијом и ортопраксијом,
у безмерну меру раста висине Христове и Светотројичног
Царства Небеског.  
У Београду, др Срђан Симић
На дан Преподобнемученице Параскеве – Свете Петке
08. 08. 2019. лета Господњег
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САЗРЕВАЊЕ
АУТОКЕФАЛНОСТИ
СРПСКЕ ЦРКВЕ
Сажетак: Према источно-римској (византијској) црквено-поли
тичкој теорији, да би један народ добио од Васељенске патри
јаршије црквену аутономију морао је да задовољи извесне држав
но-политичке, црквене и културолошке стандарде које су од ње
га захтевале надлежне институције Византијског царства. Од
времена досељавања српских племена на ове просторе током VI
века, преко њиховог покрштавања,описмењавања и стварања ма
њих па потом и већих удружених „политичких” заједница, текао
је процес културног уздизања Срба сходно хришћанско-ромејском
обрасцу. Након вишевековног узрастања у хришћанском животу,
стицање аутокефалности Српске цркве 1219. године био је јасан
показатељ духовне зрелости српскога народа, као и места и улоге
Срба на геополитичкој карти југоисточне Европе почетком XIII
века. Од овога времена српски црквени поглавар (архиеп ископ) зва
нично добија своје место у поретку (диптиху) православних погла
вара, а српски краљ заузима високо место у византијском систему
хијерархије политичких владара. У раду се, дакле, указује на основ
не токове преображаја српскога народа од паганства ка хришћан
ству и поступност у његовом сазревању на плану црквеног живо
та до 1219. године, када Срби и званично бивају уврштени у ред
хришћанских цивилизованих народа.
Кључне речи: аутокефалност, самосталност, архиеп ископ,
Српска црква, Србија, Сава, Симеон
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Увод
У савременој историографији, како српској тако и страној1,
питање стицања аутокефалности српске цркве почетком 13.
века, углавном је расправљано са двоједног црквено-поли
тичког аспекта. Имајући у виду да је у ово време између хри
шћанског Ромејског царства и Цркве заиста постојала бли
ска сарадња која је почивала на јединственом хришћанском
систему вредности и философији живота, на једној догмати
ци и етици, а не као данас на потпуно подвојеним системима
вредности Цркве и државе, овакав приступ тематици чини
се сасвим адекватним.
Аутокефалију Српске парвославне цркве званично је про
гласио у Никеји (данашњи град Изник у Турској) 1219. го
дине, тадашњи васељенски патријарх Манојло Сарантин
(1217–1222). На предлог византијског цара Теодора Ла
скариса (1204–1222), за првог архиеп
 ископа српских и по
морских зeмаља рукоположен је светогорски монах у чину
архимандрита Сава (Немањић). Царева интервенција код
патријарха по овом питању била је канонски сасвим ис
правна,2 јер је хиландарско монашко братство било у реду
византијског царског монаштва, тј. директно потчињено ца
ру.3 Новопрокламовани аутокефални статус Српске цркве
1 Од стране литературе, по питању политичких прилика у Византији по
сле 1204. године, тј. у време стицања аутокефалије Српске цркве, као
незаобилазна литература и даље остају нека старија издања: Μηλιαράκη,
Α. (1898, реиздање 1994) Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του Δε
σποτάτου της Ηπείρου, Leipzig (реиздање: εν Αθήναις): Τυπογραφείον
Αδελφών Περρή; Nicol, D. M. (1957) The Despotate of Epirus, Oxford:
Cambridge University Press; Wolff, R. L. The Latin Empire of Constantino
ple, in: Studies in the Latin Empire of Constantinople, (1976), London: The
University of Chicago Press.
2 Радојчић, Н. (1935) Свети Сава, у: Годишњица Николе Чупића, књ. XIV,
Београд: Државна штампарија Краљевине Југославије, стр. 35-36; О пи
тању каноничности стицања аутокефалије Српске цркве, видети студи
је: Радојчић, Н. Свети Сава и автокефалност српске и бугарске цркве, у:
Глас Српске Краљевске академије, CLXXIX, други разред, (1938), Бео
град: Српска Краљевска академија, стр. 179-180; Гардашевић, Б. Кано
ничност стицања аутокефалности Српске цркве 1219. године, у: Свети
Сава, Споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175–1975, Бео
град: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, стр. 33-77;
Ферјанчић, Б. Аутокефалност Српске цркве и Охридска архиеп
 ископи
ја, у: Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање; Међународни
научни скуп САНУ, уредник Ђурић, В. (1979), Београд: Српска акаде
мија наука и уметности, стр. 65-72. О питању хронологије у вези ауто
кефалности, видети: Laurent, V. (1971) Les regestes des Actes du patriarcat
de Constantinople 1/4., Paris: Institu français ďétudes byzantines, p.1225.
3 Сајловић, М. (2019) Молба проте Герасима и питање оснивања срп
ског манастира Хиландара, Богословље 78/1, часопис Православног
богословског факултета, Београд: Православни богословски факултет,
стр. 115.
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подразумевао је да она, као самостална помесна Црква, има
потпуну канонску и административну независност, те да са
ма бира свог првојерарха (архиеп
 ископа) као и своје еписко
пе. Такође, овим се подразумевало, да аутокефалном Срп
ском црквом самостално управља њен архиеп
 ископ и да при
томе не зависи ни од какве више духовне власти, и наравно
да Српска црква остаје у канонском и евхаристијском једин
ству са другим помесним православним Црквама.
Услови за стицање овакве црквене самосталности одређене
области, државе или народа у Византији нису били стрикт
но канонски прописани. Сходно источно-римској црквенополитичкој теорији, да би један народ добио од Васељенске
патријаршије црквену аутономију морао је да задовољи из
весне државно-политичке, црквене и културолошке стан
дарде епохе које су од њега захтевале надлежне институције
Византијског двора. У бурној епохи Светога Саве, тј. после
Четвртог крсташког рата и тадашњег нередовног стања ви
зантијских институција, није лако поуздано одредити чисто
црквено-канонски карактер захтеваних византијских стан
дарда. Ипак, посматрано кроз пресек ранијих векова, могло
би се констатовати да је као главни разлог за додељивање
аутокефалности увек узимана црквена зрелост једног на
рода, а што се процењивало са аспекта његове политичке
(државотворне) постојаности и степена духовне просвеће
ности. Наравно, овде је реч о средњовековном критеријуму
процене степена цивилизацијског достигнућа једног наро
да са јединственог (нераздвојивог) верског, политичког и
културолошког апекта.

О термину аутокефалија
Црквени
термин
аутокефалија
(αὐτοκέφαλία
или
αὐτοκέφαλον; αὐτός – сам,исти; κεφάλη – глава; αὐτοκέφαλία
– букв. самоглавље, „независност”) имао је свој етимоло
шки развој током византијске епохе. У прво време, између
IV и V века, када се термин аутокефалија почео користити,
он је значио ограничену аутономију одређене мање црквене
области (месне цркве, епархије) у односу на митрополију.4
У том смислу термин „аутокефални архиеп
 ископ” по први
4 Фидас, В. (2001) Канонско право – богословска перспектива, Београд:
Богословски факултет СПЦ, Хиландарски фонд, стр. 141-142. За раз
лику од данас, током раног византијског периода митрополија је пред
стављала самосталну област помесне цркве. Тако, током VI-VII века,
„према канонском поретку није било могуће да постоји Митрополија
без подложних јој тронова, тј. без епископија.” Међутим, у време Па
леолога (после ослобођења Цариграда 1261. године), митрополити нису
више имали себи потчињене епископе. Од тог времена почиње да се
умножава број епископа у звању митрполита. Видети: Παπαδοπούλου,
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пут сусреће се у црквеној литератури код светога Епифа
нија Кипарског (+403).5 Касније је архиеп
 ископ6, звање које
је најчешће узимао аутокефални црквени поглавар, ослобо
дивши се у потпуности од надлежности митрополита или
преузевши исте његове ингеренције, директно био зависан
од патријарха.7 У даљем развоју црквеног устројства на Ис
току митрополитански систем био је у сталном опадању, а у
корист надолазећег патријаршијског устројства. Међутим и
поред јаких богословских апологија успостављеног система
пет патријаршија (пентархије) и његовог уздизања до сте
пена освештаног предања,8 већ ће током IX века, под ути
цајем нових политичких прилика доћи и до новог система
црквене организације. Наиме, тада ће на захтеве Бугарске
цркве и државе9, тамошњи аутокефални архиепископ успе
ти да се у значајној мери ослободи зависности од васељен
ског патријарха, те у црквеном јерархијском поретку да се
уздигне изнад митрополита, заузимајући место одмах после
патријарха. Дакле, посматрано из диах ронично-историјске
перспективе, под термином „аутокефалија” у црквеној тер
минологији, подразумева се један облик црквене аутономије
који је временом прерастао у потпуну независност.10
Χ. (1935) Ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου, Θεολογία 13, τεύχος 4, Αθήναι : Η
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, p. 291.
5 Милошевић, Н. Црквена аутокефалија под призмом устројства и ор
ганизације Цркве, у: Српска теологија у двадесетом веку: истражи
вачки проблеми и резултати, књ. 9 (2011), Београд: Православни бо
гословски факултет, стр. 200. О етимолошком развоју термина „архи
епископ” видети: Στεφανίδου, Β. (1990) Εκκλησιαστική ιστορία, τομ. Α’,
Αθήναι: Εκδοτικός οίκος „Αστήρ“, p. 279; Παπαδοπούλου, Χ. (1935) Ο
τίτλος του Αρχιεπισκόπου, Θεολογία 13, τεύχος 4, Αθήναι: Η Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος, рp. 289-295.
6 Слично као и термин „аутокефалија” и звање „архиеп
 ископа” имало је
свој историјски семантички развој. Првобитно звање „архиеп
 ископа”, у
периоду IV и V века, био је у смислу управне и почасне службе првога
степена посвећења, тј службе епископа. Ово звање први је носио епи
скоп Александрије, потом Рима те прваци других великих црквених
центара. Потом је, крајем V века па надаље, звање архиеп
 ископа доби
ло други смисао, ниже од митрополита. Видети: Θρησκευτική και ηθική
εγκυκλοπαιδεία (1963) τομος 3, Αθήναι: Εκδότης Αθ. Μαρτίνος, p. 317.
7 Παπαδοπούλου, Χ. (1935) p. 290; Κονιδάρη, Γ. (1963/4) Περί τον τίτλον του
«Αρχιεπισκόπου», Αθήναι, рp. 17-19.
8 Више о теми пентархије, видети: Φειδάς, Β. (1977) Ο Θεσμός της
Πενταρχίας των Πατριαρχών – προΰποθεσεις διαμορφώσεως του θεσμού (απ’
αρχής μέχρι το 451), Αθήναι.
9 О овој теми, видети: Ταρνανίδη, Ι. (1976) Η διαμόρφωσις του αυτοκέφαλου
της Βουλγαρικής Εκκλησίας (864–1235), Θεσσαλονίκη: Ετερεία
Μακεδονικών Σπουδών.
10 Παπαδοπούλου, Χ. (1935) Ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου, Θεολογία 13: Η
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, pp. 289-295; Τρεμπέλα, Π. (1957)
Άρχαί κρατήσασαι έν τη ανακηρύξει του αυτοκέφαλου, Θεολογία 28: Η
Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, pp. 5-22; Κονιδάρη, Γ. (1943) Η
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Данас се прави јасна разлика између аутокефалних и ауто
номних православних цркава. Под аутокефалном црквом
подразумева се независност одређене помесне11 цркве у
смислу њеног унутрашњег административног поретка, док
се под аутономном црквом мисли на нижи вид унутрашње
самосталности помесне цркве која је ипак зависна од ау
токефалне Мајке Цркве. Аутономна црква, иако има своју
територијалну и административну независност, налази се у
саставу аутокефалне цркве. Зависност се огледа у томе што
избор кандидата за првојерарха аутономне области, који
врши епископски сабор те области, мора бити верификован
од стране архијерејског сабора Мајке цркве.
За разлику од аутономне, аутокефална црква је администра
тивно и канонски потпуно независна од било које друге
самосталне Цркве. Главна одлика суверене власти (ауто
кефалије) једне помесне области, тј. патријаршије или ар
хиеп
 ископије, била је и јесте право самосталног бирања и
устоличења свога првојерарха (архиеп
 ископа, патријарха)
од стране свог помеснога сабора епископа, као и право из
рицања суда над својим епископима.12 Помесни архијереј
ски сабор одређене аутокефалне Цркве јесте њен највиши
ауторитет власти и управе. Аутокефална црква сама себи
припрема свето миро, канонизује своје светитеље, саставља
нове обреде и напеве, ужива пуну аутономију аутокефалне
цркве у области администрације и судских поступака. Све
аутокефалне цркве, као делови „једне, свете, саборне и апо
столске Цркве” међусобно су догматски, евхаристијски,
светопредањски и канонски повезане и зависне. Све оне у
свом унутрашњем устројству придржавају се истоветних
свештених канона, примењујући их на своје локалне услове.
Дакле, термин аутокефалија еволуирао је у складу са дело
вањем и историјским потребама живота Цркве, а што се све
мењало од епохе до епохе. Црква је, пак, прописујући нове
θέσις τής αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής Κύπρου έναντι του Οικουμενικού
Πατριαρχείου κατά τόν Θ’ και τον Ι’ αίώνα, Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών
18, Αθήναι: Ακαδημία Αθηνων1949, pp. 135-146.
11 Под појмом „помесна Црква” мисли се на ширу црквену област која је
састављена од неколико епархија (епископија, „месна Црква” – Црква
под једним епископом). Милошевић, Н. (2011), стр. 200, напомена 5. Па
тријаршијски систем – уједињавање неколико локалних Цркви (митро
полија) у систем шире црквене организације, патријаршије – јавља се
од V века. Φειδάς, Β. (2002) Εκκλησιαστική ιστορία Α΄, Αθήναι: Διήγηση,
pp. 804-806.
12 Фидас, В. (2001) нав. дело, стр. 142. Према референтном запажању вели
ког канонолога XII века Зонаре, у самосталној црквеној управи „главно
и најважније јесте хиротонија епископа”. Ράλλη-Ποτλή (1952) Σύνταγμα
των Θείων και Ιερών Κανόνων, τομ. 2, Αθήναι: εκ της Τυπογραφίας Γ.
Χαρτοφύλακος, p. 129.
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законе (каноне) сходне приликама епохе, временом допуни
ла и довршила своје релевантно законодавство по питању
додељивања степена црквене самосталности (аутокефали
је). Истовремено, треба имати у виду, да је ово црквеноканонско предање донесено из историјског Живота Цркве,
као и да се оно тиче савременог Живота Цркве, односно да
је прилагодљиво епохи у којој живимо. Према изванредном
запажању митропилита Максима Сардског „канони не прет
ходе историјским догађајима живота Цркве, већ напротив,
догађаји доживљени кроз искуство и савест Цркве, посте
пено доводе до усвајања канона, који прецизно изражавају
доживљај и искуство историјских догађаја, изображавајући
тиме савест Цркве.”13 Имајући у виду, чини нам се, овај са
свим исправан приступ питању приступа тумачења канона,
а тиме и питања „аутокефалије”, онда је лакше разумљива
и чињеница зашто ни у једном случају додељивања степе
на аутокефалије нису биле јасно канонизоване обим приви
легија новопромовисане аутокефалне Цркве. Тако, за сваки
случај проглашене аутокефалије од највећег значаја било
је време (епоха) у којем је реализовано дато унапређење
црквене самоуправе. Такође, на начин остварене аутокефа
лије, у великој мери утиче процена и одлука Мајке Цркве
када ће и како некој области уступити самоуправу.14 Про
сто речено, поред општих важећих црквених канона, нијед
но питање аутокефалије не решава се по потпуно идентич
ном шаблону, већ сваки засебно сходно црквено-народном
предању области и у сагласју са приликама епохе. Током
историје може се констатовати једно једино принципијелно
држање Цркве приликом додељивању аутокефалије. Наи
ме, развој система аутокефалних цркава унутар јединствене
(Васељенске) Православне Цркве увек је имао за примарни
циљ снажење црквеног живота „аутокефалисте” и његово
очување јединства живота унутар Васељенске Цркве, тј. жи
вота унутар истините (православне) вере и љубави. На тај
начин смисао „институције аутокефалности” не исцрпљује
се само јачањем православног живота помесне Цркве, већ и
јачањем свеукупног православног живота и јединства Васе
љенске Цркве. При томе, чини се, већа одговорност пада у
удео „аутокефалисти”, јер он треба да покаже завидну зре
лост у вођењу своје институције. Овде пре свега мислимо

13 Μαξίμου μητρ. Σάρδεων (1972) Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχείον ἐν τῇ
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πατριαρχικού Ιδρύματος Πα
τερικών Μελετών, p. 122.
14 Ταρνανίδης, Ι. (19882) Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη:
εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, pp. 36-38.
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на опасност „латентне јереси”15 филетизма. Наиме, то што
Православна црква, по својој основној структуралној орга
низацији, сваком народу признаје његов властити богослу
жбени језик и пуну административну и законодавну ауто
номију кроз систем аутокефалних Цркви, тиме се излаже и
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)
Цркве када се у одређењу њеног идентитета ставља „нацио
нално” испред Христа. Од времена велике шизме на Истоку
(451.) када су се монофизитски насторјени Копти, вођени
својим етнофилетистичким тежњама, отцепили од Право
славне Цркве, кроз цело средњовековље па до данас, јерес
филетизма („националног егоизма”) у својим разним фор
мама постоји као стална претња у православљу.16
Питање права на степен црквене аутокефалије актуел
но је и у данашње време и врло бременито. Иако се кроз
свеправославни дијалог покушавало изнаћи јединствен ка
нонски образац за додељивање аутокефалије у савременом
црквено-политичком контексту17, од договореног је мало
тога на делу. Најбољи пример таквог нејединственог и не
принципијелног држања међу православним јесте случај
са скорашњим додељивањем аутокефалности у Републици
Украјини.18

15 Benc, E. (2004) Duh i život Pravoslavne crkve, Beograd: Čigoja štampa,
str. 209.
16 Benc, E. (2004) нав. дело, стр. 82-88. Неки од „савременијих” случаје
ва где се подлегло искушењима етнофилетизма јесу: јеладски раскол
(1883–1850), бугарски раскол (1872–1945), украјински раскол (1992),
те појаве разних парацрквених организација као што су тзв. македон
ска православна црква (1967), унутрашњи бугарски раскол (1992–1998),
ткзв. црногорска православна црква (1993) и др.
17 Фидас, В. (2001) нав. дело, стр. 141-156; Такође видети: Аутономија
и начин њеног проглашења (у зборнику: Свети и велики сабор Право
славне цркве – Учешће и сведочење Српске православне цркве на Крит
ском сабору о Педесетници 2016), (2017), Цетиње-Београд: Штампари
ја Издавачке фондације Архиеп
 ископије беог радско-карловачке СПЦ,
стр. 162-167.
18 Новонастале проблематике у Парвославној Цркви по овом питању, ко
је не само збуњују верујући народ већ доводе и до подела и раскида
канонског заједништва, проистичу из принципијелног питања: ко чи
ни примарни ауторитет у давању аутокефалије – Мајка Црква одређене
области или Васељенска патријаршија? Према ставовима Руске право
славне цркве то је Мајка Црква, а за цариградски трон то је Васељенска
патријаршија.
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Духовно (црквено) сазревање Српског народа
Неки од чиниоца који битно утичу на успостављање нове
аутокефалне Цркве, како некада тако и данас, јесу политич
ка независност територије на којој би требало да се формира
аутокефална црква, њена географска удаљеност, те етничка,
културолошка или језичка разлика региона од главне тери
торије Мајке (управне) цркве. Међутим, сами ови факто
ри нису довољни за аутокефалност. Апсолутно неопходан
услов за оснивање аутокефалије јесте већ постојећи степен
црквеног живота на датим просторима, већ установље
не епископске катедре, парохије и манастирски систем, те
оправдане црквене, а не националистичке или политичке,
тежње за аутокефалијом дотичног црквеног сабора са зна
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
датим просторима. Одлуку о томе доноси надлежна Мајка
Црква, која издаје Томос о аутокефалном статусу одређене
области и који подноси на увид свим другим аутокефалним
црквама.19
У српском случају, испуњавање ових критеријума ишло
је поступно и систематски. Стицање аутокефалије Српске
цркве био је плод вишевековног духовног сазревања српско
га народа, а не „само”, како неки интерпретирају, вешто иско
ришћених црквено-политичких прилика почетком XIII века.
Реч је о вишевековном процесу „свеук упног духовног сазре
вања” српског народа, о процесу његовог цивилизацијског
уздизања до степена зрелости или пунолетства. Срби су у
овај процес културолошког преображаја или културолошке
адаптације хришћанским грчко-римским стандардима ушли
одмах по насељавању овдашњих простора током VI века, а
званичну потврду цивилизацијског пунолества добили тек
1219. године. Цео овај пут српског хришћанског преобра
жаја и еманципације могао би се поделити на два периода:
први до Стефана Немање и други период време делатности
Стефана Немање и његових синова Светога Саве и краља
Стефана Првовенчаног. Уколико ретроспективно осмотри
мо први период, тј првих шест векова преображаја српског
народа од његовог паганског до хришћанског стила живота,
лако се може констатовати да су ту од предсудног значаја
била прва покрштавања која су Срби добили током VII и
VIII века, а посебно током IX века за време мисионарског
рада Свете браће Кирила и Методија и њихових ученика,
19 Фидас, В. (2001) нав. дело, стр. 141-156.
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те упоредо са тим формирање народног ћириличног писма.
Треба нагласити да је тадашње покрштавање или христија
низација једног паганског народа имало вишеструки значај.
Крштење у буквалном смислу, како на личном тако и на ши
рем друштвеном плану, означава нови почетак после кога
треба да уследи дуги процес узрастања. Сходно епохи и при
ликама на српским територијама, покрштавање или хришћа
низација Срба значила је истовремено и њихово описмења
вање, њихово црквено, културолошко, правно, економско и
друштвено-политичко упознавање са хришћанском и грчкоримском традицијом. На ширем, пак, међународном плану,
крштење Срба значило је њихово ступање у једну, свету и
васељенску Цркву Христову, односно ступање у једноверну
вишенационалну породицу православних народа. Међутим,
званично пуноправно примање у ширу хришћанску зајед
ницу једног новог хришћанског народа, није за претпостав
ку имало само његово пуко покрштавање, већ је захтевало
испуњење и више црквено-канонских претпоставки. Јеван
ђелска мисао једно је тело, јер је један Дух, у византијском
црквено-политичком контексту, захтевала је осим задово
љења зрелости црквеног живота, испуњење и одређених
црквено-политичких византијских норми, као што су, пре
свега, државотворност тог народа, те идеолошко-политич
ка и црквено-канонска усаглашеност са Цариградом. Дакле,
од времена досељавања српских племена на ове просторе
током VI века, преко њиховог покрштавања, описмењавања
и тровековног баштињења ћирило-методијевског предања,
стварања мањих па потом већих удружених „политичких”
заједница, текао је и процес културног уздизања и адаптаци
је Срба према хришћанско-ромејском обрасцу. Овај процес
освајања српског духовног хришћанског самобитија може
се поузданије и са више појединости пратити од времена
Великог жупана Стефана Немање, односно његовог држав
но-политичког уједињења Срба и све већег интензивирања
православног живота у Србији. У периоду до Немање, Срби
нису имали своје јаке друштвене институције а њихова ду
ховна оријентација зависила је од других, тј геополитичких
прилика на југоистоку Европе и интересних сфера великих
политичких сила. Ситуац
 ија на овом плану значајно се ме
ња од времена политичког и црквено-политичког деловања
Стефана Немање, краља Стефана Првовенчаног и Светога
Саве када се српска државотворност дугорочно стабилизу
је и узраста од великог жупанства до степена краљевства, а
кроз разгранат манастирски систем Срби стичу своје прве
духовне институције које су деловале у континуитету и ду
жем временском трајању. Интересантно је приметити, уко
лико изузмемо српске владарске титуле, да је прва званична
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српска институција која је добила међународно признање
била ван Србије. Био је то манастир Хиландар. Хиландар
је прва српска црквена институција која је основана на бази
међународног признања. Одлуком византијског цара, а тиме
и византијске цркве, Хиландар је основан као манастир са
царским привилегијама, тј. да буде самоуправан и слободан
од сваке друге инстанце власти на Светој Гори, како држав
них тако и црквених, до непосредно потчињен само цару.
Тиме је Хиландар постао носилац трајне и неотуђиве леги
тимности српске „царске” постојаности унутар светогорске
заједнице. Повељама пак српских ктитора, монаха Симеона
(Немање) и српског владара Стефана Првовенчаног, Хилан
дар је стављен под трајно туторство српске владарске куће.
Оснивање Хиландара као „царског манастира” и његово ин
ституционално повезивање са српским двором, несумњиво
је допринело увећању црквено-политичког угледа српског
народа како на Светој Гори, тако и у целој Византији.20 Ово
ме свакако треба додати и чињеницу да ће управо преко Хи
ландара византијски двор и црква бити упознати са свети
тељским ликом бившег српског владара Симеона Немање.
Стога, нема сумње да је установљење самосталног српског
манастира на Светој Гори био најзначајнији међународни
институционални искорак Срба у процесу стицања аутоке
фалности Српске цркве.
Сагласно казивањима историјских извора, цео пројекат око
проглашeња аутокефалности Српске православне цркве ба
зира се на животу и делу два света лика: Светога Саве и
његовог оца Светог Симеона Мироточивог. Сагледавајући
ово њихово дело са данашње историјске дистанце, може се
лако констатовати одређена промишљена опредељеност и
доследност у њиховом раду. Они су били креатори и актери
неколико значајних догађаја који су преломно утицали на ко
начно стицање црквене аутокефалије Срба, а то су: стварање
уједињене српске државе која ће узрасти у достојанство кра
љевства, оснивање манастира Хиландара на Светој Гори као
потпуно слободног, самосталоног и самоуправног царског
манастира, чудо истакања светога мира из моштију Светога
Симеона и његово прибрајање збору светогорских светите
ља од стране вишенационалног светогорског сабора, пренос
његових светих и мироточивих моштију у манастир Судени
цу и заживљавање његовог култа код Срба, те на крају, осни
вање Савине Студеничке архимандрије у склопу које је, под
заштитом српског владара, самостално и слободно од било

20 Живојиновић, М. (1998) Историја Хиландара I – од оснивања манасти
ра 1198. до 1335. године, Београд: Просвета, стр. 57-71.
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које друге власти деловало још шест српских манастира21,
а што је несумњиво био нуклеус будуће црквене самостал
ности Срба.22 Да је црквени живот у Србији у њихово време
био на завидном нивоу, о томе сведочи и највећи противник
аутокефалности Српске цркве, охридски архиеп
 ископ Дими
трије Хоматијан, када каже: Србија Божјом милошћу живи
побожно и хришћански на темељу положеном од апостола
и пастирски надгледана од архијереја кога су joj оци дали23.
Дакле, може се констатовати да су Срби почетком XIII века
у потпуности испуњавали све црквене и црквено-политичке
византијске стандарде за добијање црквене аутокефалности.
О овоме, на себи својствен начин, приповеда нам и Савин
биограф Доментијан. Описујући Савине активности на пла
ну остварења аутокефалног статуса Српске цркве, он нам,
на директан или индиректан начин, говори који су то били
неопходни услови за остварење овог Савиног плана. Према
Доментијановом казивању, Сава је у Никеји 1219. године за
молио васељенског патријарха да самоосвећено буде његово
отачаство као што је Божијом помоћу и самодржавно24.
Доментијан, дакле, у исту раван ставља „самодржавност” и
„самоосвећеност” отачаства. Несумњиво, да се под самодр
жавним отачаством овде подразумева политички суверени
тет српског владара и државе, док се под самоосвећеношћу
отачаства подразумева аутокефалност (самосталност) срп
ске цркве.25 Смисао оваквог Савиног држања и легитимног
захтева пред патријархом евидентно треба тражити у реал
ном стању црквено-политичких прилика у Србији и њихове
усклађености према важећем византијском црквено-поли
тичком систему. Сасвим је извесно да је према Савином са
гледавању стварности већ било сазрело време да самостал
на српска држава има и своју самосталну цркву, тј. да су
Срби црквено-политички већ били стасали да самостално
креирају свој духовни идентитет. Оба ова достојанствена
суверенитета српског народа, који сходно схватањима епохе
један другом претходе и међусобно се надопуњују, стечена
21 Свети Сава (1986) Сабрани списи, Београд: Просвета, Српска књижевна
задруга, стр. 91-92.
22 Петровић, М. (1986) Студенички типик и самосталност Српске цркве,
Београд: Дечје новине, стр. 11-41.
23 Острогорски, Г. Писмо Димитрија Хоматијана св. Сави и одломак Хома
тијановог писма патријарху Герману о Савином посвећењу, у: Византи
ја и Словени (1970), Београд: Просвета, стр. 181.
24 Доментијан (1988) Живот Светога Саве и живот Светога Симеона,
Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, стр. 137.
25 Благојевић, М. Архиеп
 ископ Сава – вожд отачаства, у: Свети Сава у
српској историји и традицији, Међународни научни скуп САНУ, уред
ник Ћирковић, С. (1998), Београд: Српска академија науке и уметности,
стр. 70.
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су путем међународног признања у исто време: 1217. годи
не стицање краљевске круне, а 1219. аутокефалност Српске
православне цркве. Они који су најзаслужнији за крунисање
вишевековног српског духовног узрастања били су Велики
жупан Стефан Немања (свети Симеон Мироточиви) и њего
ви синови први српски краљ Стефан Првовенчани и Свети
Сава, први српски архиеп
 ископ. Стога су они у српској исто
рији и препознатљиви као камени међаши између српског
хришћанског адолесценства и пунолетства.
По званичном добијању аутокефалије 1219. године, свети
Сава је био у обавези да изврши нову организацију црквеног
живота и управне администрације Срба. Управо по начину
како је извео организацију аутокефалне Српске цркве, где
је у склопу универзалних хришћанских идеја и јудео-хри
шћанског концепта историје нашао место, начин и форму за
историју српског народа, први српски архиеп
 ископ Сава Не
мањић оставиће свој трајни печат код Срба. Сава је успео да
српску националну историју на адекватан начин укључи у
универзалну хришћанску историју, а што је све происходи
ло из његове визије Цркве Христове код Срба. Организацију
аутокефалне Српске цркве он је извршио у складу са канон
ским и еклисолошким предањем Православне цркве. То је
значило да аутокефална Српска црква, утемељена на уни
верзалном црквено-канонском предању Православне Цркве,
није аутокефалијом постала чврста и изолована јединка из
међу других православних народа већ, напротив, њихов ин
тегративни, кохезиони и надграђујући део. Посматрано са
еклисиолошког аспекта, аутокефални статус једног народа
даје се ради надградње његовог црквеног живота. Аутоке
фалија се стога и препознаје као постојаност оргиналности
живота Цркве на једној области са свим културолошким,
државно-политичким и црквено-народним карактеристика
ма народа те области или државе. Аутокефалност се не даје
једном народу као награда због његових чисто националних
достигнућа, већ напротив због узрастања нације на општечовечанским или хришћанским универзалним идејама.
Из свега реченог може се закључити да је српска духовна
(црквена) еманципација нераздељиво била повезана са раз
војем српске политичке (економске и војне) моћи. Након
вишевековног узрастања у хришћанском животу, стицање
аутокефалности Српске цркве 1219. године био је јасан по
казатељ духовне зрелости или црквеног пунолетства срп
скога народа, а што недвојбено посведочава и место и уло
га Срба на геополитичкој карти југоисточне Европе почет
ком XIII века. Од овога времена, српски црквени поглавар
(први архиеп
 ископ) званично добија своје место у поретку
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(диптиху) православних поглавара, а први српски краљ зау
зима високо место у византијском систему хијерархије по
литичких владара. Дакле, сам чин добијања аутокефалије
Српске цркве јесте показатељ свеукупне зрелости српског
народа, зрелости њиховог црквеног и друштвено-политич
ког живота, културне просвећености, економске, војне, и
друштвено-политичке организованости. Срби су овим чи
ном овенчали своје свеукупно вишевековно цивилизацијско
напредовање.
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EVOLUTION OF THE AUTOCEPHALITY 
OF THE SERBIAN CHURCH
Аbstract
According to the Eastern Roman (Byzantine) ecclesial/political theory,
in order for a nation to be granted church autonomy by the Ecumenical
Patriarchate, they had to meet certain statesmanship, political, ecclesial
and culturological standards required by competent authorities of the
Byzantine Empire. From the settlement of the Serbian tribes in these
regions during the 6th century, the process of cultural elevation of the
Serbs involved their Christianisation, popular education and creation
of first smaller and then bigger “political” communities, in accordance
with the Christian patterns of the Eastern Roman Empire. After several
ages of rising into the Christian life, granting of autocephality to the
Serbian church in 1219 was a clear indicator of spiritual maturity of
the Serbian people, as well as of the place and role of the Serbs on the
geopolitical map of Southeast Europe at the start of the 13th century.  
Since then, the head of the Serbian church (archbishop) was officially
granted a  place in the hierarchy of Orthodox leaders (diptych) while
the Serbian king obtained a high position in the Byzantine hierarchal
system of political rulers. The paper points to the basic trends of
transformation of the Serbian nation from paganism to Christianity and
its gradual evolving in terms of ecclesial life until 1219, when the Serbs
were officially recognized among civilized Christian nations.
Key words: autocephality, independence, archbishop, Serbian church,
Serbia, Sava, Simeon
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ЕПАРХИЈАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА
АУТОКЕФАЛНЕ
СРПСКЕ ЦРКВЕ 1219. ГОДИНЕ
Сажетак: Организовање и оснивање српске цркве од стране Све
тог Саве представљало је, како у националном тако и у организа
ционом смислу, изузетан историјски догађај. Први пут је дошло
до формирања једне институције која је независно од других цен
тара могла да планира и истовремено изграђује систем вријед
ности по мјери која је најбоље одговарала и највише доприносила
општенародном добру. Непогрешиви осјећај Светог Саве да пре
позна онај вид практиковања хришћанске вјере који најбоље од
говара српском националном бићу показао се и у пракси. На дјелу
се показала Савина црквено-државничка одмјереност и одговор
ност. У том смислу треба посматрати његов приступ првобит
ној епархијалној организацији Српске цркве која је у потпуности
одговарала тадашњим потребама и постављеним циљевима др
жавног и духовног руководства немањићке државе.
Кључне ријечи: аутокефалност, хришћанство, организација
Цркве, Жича, Цариград, Рим

Увод
Црквена организација на простору немањићке Србије у по
четку њеног остваривања као самосталне националне држа
ве била је у великој мјери компликована. У вријеме када
Стефан Немања врши консолидацију већег дијела српског
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етничког простора, на којем је основана најзначајнија сред
њовјековна српска држава, постојало је неколико међусобно
преклапајућих црквених организација. Особеност овог вре
мена, али и постојећих црквено-канонских односа огледала
се у међусобно супротстављеним погледима и доживљајима
хришћанског исповиједања вјере који су долазили из разли
читих црквених центара. Основна подјела се односила на
прихватање и организацију црквено-канонског поретка у
односу на два најзначајнија црквена центра Цариград и Рим.
Ове древне патријаршијске катедре су на простору Балка
на настојале да организују такав црквено-правни поредак
исповиједања и упражњавања хришћанства истовјетан њи
ховом предањском насљеђу. Стога се релативно рано фор
мирају различити митрополијски центри из којих се врши
практични утицај на простор Балкана. Данас о таквим од
носима и постојању тих центара можемо да стекнемо увид
на основу разних пописа епископских сједишта и митропо
лија. На основу тих пописа у датом времену настојало се, у
свјетлу различитих потреба, поткријепити и доказати посто
јаност канонско-литургичког правца који су заступали Рим
или Цариград кроз дугу историју својих комплексних одно
са. У науци је ово питање будило доста интересовања па је
стога дошло до објављивања зборника спискова различитих
митрополијских сједишта и њима потчињених епархија на
Балканском полуострву.1 За нас је вјероватно најинтересант
нија Notitia X у којој имамо попис епископа односно епар
хија Дукље, Скадра, Дриваста, Пилота и Бара. Исто тако,
познати су пописи епархија које су потпадале под митро
полију Драча, а која је у канонском смислу била потчиње
на Цариградској патријаршији. Ова митрополија је органи
зована као противтежа Бугарској патријаршији и црквеној
организацији Самуила Македонског. Истовремено, поред
наведеног, њен задатак је био да заустави спуштање римо
католичког црквеног утицаја и организације која је ишла
обалом Јадранског мора ка јужним предјелима Балкана.2
Борба на црквеном пољу између Цариграда и Рима снажно
је утицала на цивилизацијску и културолошку оријентацију
народа који су у ово вријеме насељавали Балкан. Због тога
се у тијесној вези налазило и питање избора рјешења ор
ганизовања неког одрживог државно-правног система у ко
јем би се колико толико поштовале народне особености као
1 Можда једно од највриједнијих дјела у којем су сакупљене нотиције
(пописи) ових старих митополија или епархија јесте дјело: Darrouzes, J.
(1981) Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, Paris.
2 Popović, S. (2002) The Serbian Episcopal sees in the thirteenth century (Срп
ска епископска седишта у XIII веку), Starinar 51, Beograd: Arheološki
institut, str. 173.
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једног од важних кохезивних елемената у процесу форми
рања малих националних држава.3 Посебно је то било осје
тљиво питање на Балкану. Нажалост, и до данашњег дана
избор одговарајућег приступа је остало изузетно осјетљиво
политичко, безбједоносно, религијско и културолошко пи
тање. У средини каква је била Немањина и Савина Србија
развијених културолошких и просвјетних центара није би
ло. Таквих центара је било у предјелима данашње Турске,
Грчке или у Бугарској. Бугари су веома рано увидјели да
су им културно-просвјетни и црквени центри неопходни у
креирању сложених односа са Цариградом. Већ крајем де
ветог и почетком десетог вијека схватили су да без развоја
ових центара и ширења њиховог утицаја у народу нису мо
гли очекивати организацију и одбрану модерне националне
државе са свим њеним потребним атрибутима. Природан
сарадник у промјени цивилизацијског нивоа највећег бро
ја поданика као неопходног предуслова организовања једне
средњовјековне државе се налазио у самој Цркви. Међутим,
да би Црква у овом случају и у овом времену могла да пру
жи максимум подршке, морала је имати образован кадар ко
ји је спреман да изнесе терет развоја административне ор
ганизације. Због тога нам се чини да су све оне радње које
је подузео Свети Сава по питању организовања самосталне
Српске цркве представљале плод једног дугогодишњег пла
нирања и промишљања о избору најбољег модела и времена
за подузимање одлучујућег корака у смјеру добијања ауто
кефалности 1219. године у Никеји. Исто тако на овом мјесту
не можемо занемарити ни чињеницу о великом доприносу у
формирању снажнијег опредјељења у избору хришћанског
облика исповиједања вјере. Зато се са доста сигурности мо
же устврдити да је донемањићки период пресудно утицао
на јасније испољену оријентацију значајног дијела српског
народа ка томе да свој вјерски сензибилитет и религијски
идентитет пронађе у источно-православној теолошкој ми
сли, предању и пракси. Свакако да је у утврђивању овог
правца одлучујућу улогу одиграла и епархијска организаци
ја Српске цркве, а која се показала као једна од најистраја
нијих институција у српској историји.

Пут ка самосталности
Истакли смо да је Савин избор времена, потеза и органи
зације који су довели до реалног формирања самосталне
3 Свјесни смо да у овом времену није постојао доживљај нације какав
имамо у савременој историји. Ипак, сматрамо да је одређена блискост
по културолошком, обичајном, језичком или економско-безбједоносном
принципу била одлучујућа по питању формирања одређених државо
творних заједница из којих су настајале познате државе у историји.
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Српске цркве са сједиштем у манастиру Жичи представљао
дугогодишњи процес планирања и промишљања. Поку
шај уређења црквене организације која би имала подудар
не ставове са српским државно-народним интересима било
је и раније. Међутим, пронаћи савезника у овом подухвату,
као што смо истакли, било је изузетно тешко. Први корак
по овом питању дала је Римска курија али на начин који је
одговарао њеним интересима и остваривању њених зами
шљених циљева.  Она је, првобитно, уз пристанак и почет
ну иницијативу од стране српског владара Дукље, Михаила
Војисављевића, основала Барску надбискупију 1067. годи
не.4 Надбискупија је основана булом папе Александра II
(1061–1073) а папском булом, против папе Климента III
(1080–1100) од 1089. године потврђено је и достојанство и
права барског надбискупа у односу на дубровачког. Поред
тога је барски надбискуп добио право ношења надбискуп
ског плашта или палијума.5 Ово је била црквена организаци
ја која је његовала западну богословско-литургијску праксу
и богословски правац исповиједања хришћанске вјере. Исто
тако ова црквена организација је, политички гледано, ин
тензивно дјеловала у смислу инкорпорирања те државе у
Римску сферу утицаја и политичко-безбједоносних односа.
Колико је то одговарало српској држави у једанаестом и два
наестом вијеку је из данашњег угла гледано доста спорно.
Истине ради, потребно је нагласити да је и сам кнез Вукан
иницирао обнову ове надбискупије пред сам крај XII ви
јека.6 Он је то учинио како би повећао своје изгледе у све
отворенијем и извјеснијем сукобу са братом Стефаном по
питању преузимања власти у Србији послије Стефана Не
мање али изгледа и из личног сензибилитета према римока
толичком облику исповиједања хришћанства.
С друге стране Ромејска односно Византијска власт и др
жава налазећи се у периоду експанзије на Балканском по
луострву послије слома Самуиловог македонског царства
свакао да није благонаклоно гледала на јачање и културно4 Dr Marković, I. Dukljansko-barska metropolija u: Tri studije o DukljanskoBarskoj nadbiskupiji, priredio Jovović, I. (2014), Bar: Matica crnogorska,
ogranak Bar  i Nadbiskupski ordinarijat Bar, str. 59-60.
5 Др Кашић, Љ. Д. (2010)  Историја Српске цркве са народном истори
јом, књига I, Београд: Свети архијерејски синод СПЦ, стр. 66.; Dr Gru
ber, D. O dukljansko-barskoj i dubrovačkoj nadbiskupiji do polovice XIII
soljeća u: Tri studije o Dukljansko-Barskoj nadbiskupiji, priredio Jovović, I.
(2014), Bar: Matica crnogorska, ogranak Bar i Nadbiskupski ordinarijat Bar,
str. 351-352.
6 Јанковић, М. (1985) Епископије и митрополије српске цркве у сред
њем веку, Беог рад: Историјски институт у Београду – Народна књига,
стр. 13.
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религијско одвајање српске државе. Поготово је ово било
за Византију важно питање пошто је цјелокупни српски ет
нички простор она доживљавала као своју територију ко
ја је само привремено отуђена од осталог дијела царства.
Због тога је она настојала да српски етнички простор увијек
држи у контролисаној позицији и зависности у односу на
њену врховну власт. С тим у вези је свакако било од најве
ћег значаја питање црквене самосталности или аутономије
на коју Цариград, прије светог Саве, никада није пристајао.
Из Цариградске перцепције питање аутокефалности неке
црквене области је поред низа других питања било повезано
са његовим политичко-безбједоносном рачуницом. Царска
дипломатија је користила сва средства и полуге политике
како би остваривала своје циљеве. Уколико је аутокефал
ност неке црквене области могла донијети одређену страте
шку предност царству онда је политичко вођство као крајњу
мјеру то и користила. Истине ради, морамо нагласити да је
Цариград веома ријетко посезао за овом могућношћу због
непредвидивих црквено-правних али и друштвено-правних
посљедица. У периоду када се питање црквене јурисдикције
на Балкану појавило, у Цариграду се увиђа постојање из
вјесне сагласности између представника цркве и представ
ника свјетовних институција.7 Ово сагласје је омогућило да
се по питању промјене канонског статуса Балканског полу
острва подузимају конкретни подухвати са крајњим циљем
снажења одбрамбених могућности царства.
За Србе је већ током XI вијека опредјељење ком виду упра
жњавања хришћанства ће се приклонити по питању нацио
налног јединства имало другачији ефекат. Управо на овим
просторима и у снажније испољеној мјери се пројављује ви
шевјековна борба и супарништво два вида и два доживља
ја хришћанске вјере а који су касније, током цијелог другог
миленијума имали изразито тешке посљедице по национал
но јединство, вјерску припадност и уопште опстанак Срба
као националне заједнице на овим просторима.8 Све до по
јаве Светог Саве на српском етничком простору одвијала се
доста изједначена борба између источног и западног обли
ка исповиједања хришћанске вјере. Срби су као народ кроз
своју историју покушавали да заузму став који би највише
одговарао њиховим колективним духовно-културолошким
осјећањима и потребама без обзира на сву историју бурних
7 Коматина,  И. (2016) Црква и држава у српским земљама од XI до XIII
века, Београд: Историјски институт, стр. 91- 123.
8 Богдановић, Д. (2000) Преображај српске цркве у: Историја српског на
рода, књ. I. Од најстаријих времена до Маричке битке (1371), треће
издање, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 315.
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односа два велика и древна црквена центра на Балкану. 9 Сва
како да је Свети Сава, у зрелијим годинама, послије одласка
на Свету Гору и упознавања са богословским насљеђем и
њеном монашком традицијом која је тада била у пуном за
маху, увидио да би Црква у његовој домовини дала најбоље
резултате уколико би била самостална. Јерархију те црквене
организације би требало да сачињавају, углавном, људи који
су потекли из његовог народа и који би на тај начин могли да
окончају христијанизацију српског народа. Та Црква би, иа
ко национална, ипак оставила могућност очувања духовне
везе са патријаршијом у Цариграду, односно у овом случају
у Никеји.10  Када Свети Сава одлази на Свету Гору формално
започиње ток догађаја који су довели до формирања аутоке
фалне српске цркве. Подухват Светог Саве око организације
Српске цркве истргнуо је српски народ из неугодног нацио
нално-културолошког загрљаја Охридске архиеп
 ископије и
обновљене бугарске архиеп
 ископије 1204. године са једне
стране и римокатоличке цркве и Угарске са друге стране.11
Опасност се огледала у чињеници да ни један од горе поме
нутих црквено-политичких центара није имао благонаклон
став према очувању и развоју српске духовности а самим
тим и културе као њеног природног израза. У крајњој мје
ри то је пријетило да српски народ изгуби свој идентитет
при чему би и сви покушаји оснивања неке државотворне
заједнице у самом почетку били осуђени на пропаст.  

Епархијална организација
Узимајући у обзир све речено, можемо да фокус нашег инте
ресовања усмјеримо на саму просторну перспективу Сави
не српске архиеп
 ископије и њене епархијалне организације.
Питање броја епархија које су улазиле у састав нове архие
пископије коју је Свети Сава са сарадницима основао 1220.
године у нашој стручној јавности је једно вријеме изазивао
појачану пажњу. Проблем се није толико огледао у питању
броја епархија које је Свети Сава основао колико је он био
евидентан у чињеници  о прихватању броја епархија које је
Свети Сава затекао на терену у тренутку саме организације
Српске архиеп
 ископије.12 Рашка и Призренска епархија су
9 Коматина, И. нав. дјело, стр. 47-50.
10 Еп. Вуковић, С. Хришћанско просвећивање српског народа, у: Епископ
Сава Вуковић, Изабрани богословско-историјски радови, приредио
Јованчевић, Н. (2011), Крагујевац: Каленић, стр. 128-129.
11 Станојевић, С. Свети Сава у: Свети Сава, приредили Вељко Топаловић
и Бранислав Бркић (1989), Београд: Издање приређивача, редакције и
сарадника, стр. 10-11 и 17.; Јанковић, М. нав. дјело. стр. 27.
12 Јанковић, М. нав. дјело. стр. 24-32.
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релативно рано у тим расправама прихваћене као неспорне
епархије које је Свети Сава затекао на тлу Стефанове држа
ве. Недоумицу је изазивало питање о постојању Липљанске
епархије, па и Нишке у крајњој мјери. Наравно Нишка је
тек касније ширењем српске средњовјековне државе дошла
у састав српске цркве. Међутим, она исто као и Липљанска
очигледно није могла да дође у састав српске архиеп
 иско
пије из оквира Охридске архиеп
 ископије јер још од оснива
ња Другог бугарског царства 1186. године и обнове бугарске
архиеп
 ископије 1204. године Липљанска епархија а сљед
ствено томе и Нишка, се нису налазиле у саставу Охридске
архиеп
 ископије.13 Полемика до које је поводом овог пита
ња дошло довела је у крајњој мјери до једног позитивног
рјешења којим се у највећем могућем обиму утврдило да је
Свети Сава на терену у оквиру државе свога брата Стефана
затекао три епархије рашку, призренску и липљанску. На
равно, ове епархије су у вријеме Савине просторне подјеле
српске цркве морале претрпјети одређене територијалне ко
рекције. Охрид на ове промјене, поред оних кадровских ко
је је Свети Сава подузео узимајући у обзир чињеницу да је
основао нову црквену организацију, није благонаклоно гле
дао. За ову нашу тврдњу имамо примјер Хвостанске епар
хије. Наиме, канонска територија новоосноване епархије је
некада у цјелости била потчињена јурисдикцији призренске
епархије из чијег јурисдикцијског подручја је издвојена јер
је тако одговарало новозамишљеној просторној организаци
ји српске архиеп
 ископије.14 Због тога и овај чин можемо да
повежемо са околностима које су везане за питање призрен
ског епископа охридске архиепископије. То је епископ који
се помиње у познатом Хометијановом писму у којем опту
жује Светог Саву да је оснивањем српске архиеп
 ископије
нарушио важећи црквено-канонски поредак у држави свога
брата Стефана и да је између осталог „принудио” призрен
ског епископа охридске архиеп
 ископије да да оставку на ње
гову епископску катедру.15 Нисмо сигурни да је Свети Сава
принудио поменутог епископа да да оставку само да би на
13 Исто, стр. 27; Божилов, И. и Гюзелев, В. (1999) История на среднове
ковная Бъгария VII-XIV век. Дял пети. България при Асеневци. Глава
първа. Възобнова на Българското царство. 1. Асеневци и българите в
1186 г. https://chitanka.info/text/30003/34#textstart. Преузето 27. мај 2019.
14 Марковић, М. У време првих Немањића (од 1168. до смрти краља Ми
лутина), у: Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији.
Историја, идентитет, угроженост и заштит, уредници Војводић, Д.
и Марковић, М. (2017), Београд: Српска академија наука и уметности,
стр. 221.
15 Благојевић, М. (1989) Србија у доба Немањића. Од кнежевине до цар
ства: 1168-1371. Илустрована хроника, Београд: ТРЗ Вајат –ИРО Бео
град, стр. 72.
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његово мјесто поставио „свог” кандидата. Међутим, овдје
на овом примјеру можемо да додатно појмимо сву фрустри
раност охридског архиеп
 ископа Димитрија Хометијана који
и на овај начин покушава да оспори величанствени чин Са
виног подухвата. Дакле, да се вратимо на задату нам тему.16
Познато је да је Свети Сава послије Васкрса 1220. године у
Жичи хиротонисао, највјероватније, осам епископа за осам
епархија српске архиеп
 ископије. Сви они су послани у на
значене епархије и епархијска сједишта. Поред тога сви они
су од Светог Саве добили неопходне богослужбене и цркве
но-правне књиге на основу којих су могли вршити епископ
ска чинодејства и управљати повјереном им епархијом. У
овом случају се очигледно радило о препису Крмчије. Што
се тиче самог типика Свети Сава није много експерименти
сао по овом питању. Дакле типик-устав по којем је вршен
сав дневни и седмични круг богослужења највјероватније
је био утемељен на светогорско-студитско-евергетидском
уставу које је појединачне али и измјешане форме он на
лазио у предјелима српске архиеп
 ископије, на самој Светој
Гори и у самом Цариграду.17 Сматрамо да је на овом мје
сту битно напоменути то да је Свети Сава овом приликом
преузео провјерену и примјењену праксу епархијског ор
ганизовања Цариградске патријаршије.18 Ово су све одавно
познате и неоспориве чињенице које свједоче о Савином
темљном и одговорном приступу организацији Српске цр
кве. Све епархије су по устаљеној пракси због лакшег упра
вљања и уједначавања богословско-пастирске праксе и слу
жбе подијељене на протопрезвитеријате, а ови опет на мање
јединице, парохије.19 Међутим, пошто парохијом управља
парохијски свештеник, а у околностима када је српска цр
ква реално имала мали број свештеника, онда сматрамо да
ова подјела у почетку и није могла бити у потпуности из
ведена. Сматрамо да су парохије више имале симболички
карактер све до оног периода када се стање у образовном
смислу поправило те су се на основу тога стекли услови
да се увећа број свештеничких кандидата који би били на
16 Због саме задате теме овом приликом нећемо се задржавати на детаљ
нијем приказу Хометијановог писма и околности које су Светог Саву
навеле да заобиђе Охридску архиеп
 ископију и самосталност за српску
цркву издејствује у Никеји.
17 Грујић, М. Р. (1936) Палестински утицаји на св. Саву при реформисању
монашког живота и богослужбених односа у Србији, Светосавски збор
ник књ. 1. расправе, Београд: Српска краљевска академија, стр. 7.
18 Исто, стр. 9.
19 Др Кашић, Д. Свети Сава, у: Српска православна црква 1219–1969. Спо
меница о 750-годишњици аутокефалности (1969), Београд: Свети архи
јерејски синод Српске православне цркве, стр. 26.
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челу одређених парохија на терену. Оно што би ми овом
приликом жељели да истакнемо јесте чињеница да је сама
епархијска организација која је, да тако кажемо, мапирана
од стране Светог Саве, се у основи и до дана данашњег у
одређеним случајевима, није промијенила.
Дакле Свети Сава је основао осам нових епархија. Основане
су: Жичка, Моравичка, Топличка, Дабарска, Будимљанска,
Хвостанска, Хумска и Зетска, поред већ постојећих Рашке,
Призренске и Липљанске. Организација архиеп
 ископије је
уређена, највјероватније, по оном моделу по ком се таква
врста организације примјењивала у областима под цари
градском духовном јурисдикцијом. Податак да је Свети Сава
сваком епископу приликом његовог отпуштања у назначене
епархије дао по један препис Крмчије говори нам о једној
чињеници. Сви ти новоизабрани епископи су очигледно би
ли назначени да имају у својим рукама и одређену извршну
власт. Савин Номоканон имао је и двадесет глава свјетовног
права. Ова чињеница нам може указати на могућу Савину
жељу да на основу одредби записаних у Номоканону омогу
ћи епископима јасније повлачење границе између своје ду
ховне и извршне власти. Свакако да је ова чињеница игра
ла велику улогу у координисању вршења власти са чисто
свјетовном оличеној у представницима краљевске власти
уопште. Познато је да је Крмчија дуго времена била једини
законодавно-правни зборник по којем је дјеловала извршна
власт у словенским православним земљама.20  
Чињеница да није сачувана сама повеља или томос о давању
аутокефалности за српску архиеп
 ископију отежава јасније
сагледавање неколико важних питања. Стога ми данас са
потпуном сигурношћу не можемо тврдити да ли је Свети
Сава добио пуну слободу по питању организације или је у
том подухвату имао одређену врсту сугестије од стране Ни
кејског патријарха. Чињенице које су на основу историјских
свједочанстава дошле до нас говоре нам о својеврсној Сави
ној слободи у процесу организације. Међутим, писани траг
о постојању претходне сагласности Никејског патријарха за
његове поступке око организације и устројства Српске
цркве није сачуван. Исто тако, занимљиво питање за нас је
сте питање због чега је Свети Сава основао осам нових
епархија које су углавном концентрисане у сјевернијим ди
јеловима Стефанове државе? Поставља се питање зашто тај
број није био већи? Поред архиеп
 ископије Жичке он је
основао још само седам епархија. Што се тиче недоумице
20 Дуго времена Крмчија је била незаобилазни правни кодекс по ко
јем се равнала извршна власт како у удеоним кнежевинама тако и у
Московском великом књажевству.
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по питању да ли је у почетку постојала Жичка епархија рје
шење се може пронаћи у древним канонима – правилима
тзв. Правила Св. Апостола. На основу 34. правила Светих
Апостола се закључује да сваки архиеп
 ископ или предстоја
тељ Цркве у ширем организационом смислу мора имати и
конкретну епархију којом управља. Значи, да би могао бити
„први међу једнакима” он мора као сваки други епископ из
његове митрополије, архиеп
 ископије или патријаршије
предстојавати конкретном епархијом.21 Зато сматрамо да
Свети Сава као одличан црквени правник и каноничар није
могао направити такав превид па да не оснује и ту првопре
столну епархију. Истовремено, избор „локације” за смјештај
управне епархије у архиеп
 ископији није било најсретније
рјешење, а што се показало релативно брзо у вријеме када је
српском државом управљао краљ Владислав. Због монгол
ског упада постало је јасно да се тако важна институција не
може на одговарајући начин одбранити уколико се налази у
неком граничном подручју у каквом је тада био манастир
Жича.22 Првопрестона епископија изгледа да просторно ни
је била велика јер је обухватала само десетак жупа између
Западне и Велике Мораве.23 Поред територијалних корекци
ја које су претрпјеле призренска и липљанска епархија и ра
шка је, у сваком случају, била подвргнута територијалној
прекомпозицији у новооснованој архиеп
 ископији. Поводом
питања око броја епархија које је Свети Сава основао и њи
хове евидентне концентрације у сјевернијим дијеловима та
дашње српске државе намеће се неколико потенцијалних
одговора. Један од могућих одговора могао би се тражити у
чињеници да је Србија имала гушћу насељеност у предјели
ма гдје је Свети Сава сконцентрисао навећи број епархија и
њихових сједишта. Исто тако, одговор би се могао тражити
у чињеници да су ове епархије у великој мјери морале да
штите крхку духовно-националну идеју формирања, на но
вим основама, нове државе. Претходно смо већ поменули
које су државно-црквене организације и институције пола
гале права на територију, имовину и сам народ средњовје
ковне српске државе, а са којима се та иста држава морала,
на свим пољима, свакодневно да се бори. Ипак, наглашава
ње
тог
мисионарско-одбрамбеног
карактера
у
21 Црквена правила светих апостола, у: Дела апостолских ученика, пре
вод краће уводе и напомене написао епископ Јевтић, А. (1999) Врњачка
Бања-Требиње: Манастир Хиландар, Манастир Тврдош, Братсвтво св.
Симеона Мироточивог, Браћа Станишићи Никшић, стр. 465.
22 Ћирковић, С. (1995) Срби у средњем веку, друго издање, Београд: Из
давачка задруга Идеа Београд, Војноиздавачки завод Београд, Маркет
д.о.о. Београд, стр. 62-63.
23 Исто, стр. 59.
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позиционирању епархија српске цркве од стране Светог
Саве не смијемо посматрати само у том свјетлу историјског
дјеловања. Црква је у својој основи мисионарска организа
ција која проповиједа Христову науку и свједочи Христа
кроз историју. По свом усмјерењу Црква је позвана да шири
Благу Ријеч у свим временима и поднебљима без обзира на
националну или расну припадност људи гдје она дјелује ка
ко би им предочила саму Христову науку о спасењу уопште.
Сматрамо да је Свети Сава ово добро знао те стога његова
црквена организација и није била просто сконцентрисана
само на унутрашњост Стефанове државе. Очигледно је за
датак архиеп
 ископије, између осталог, ишао ка усмјеравању
и ширењу њеног утицаја на становништво које је блиско
гравитирало спољним границама српске државе. Наравно,
оваква намјера, уколико је постојала, могла је да представља
веома велику опасност за саму српску цркву и српску држа
ву. Међутим, пошто је Сава имао изузетну способност вође
ња дипломатских мисија, онда не можемо а да не посумња
мо да је и са оваквом стратешком поставком епархија он
имао у виду будуће ширење утицаја и непосредне власти
српске државе на околне области. Сава је у епархијалној ор
ганизацији Српске цркве очигледно морао добро да обрати
пажњу на римокатоличку организацију на територији Сте
фанове државе. Разлога за овакав опрез је свакако било мно
го. У том контексту можда би могли да се сложимо са мно
гим нашим историчарима који су примијетили да он није
нарушио вјерски мир и толеранцију са римокатоличком цр
квом у држави свога брата Стефана.24 Мада, по питању ода
бира сједишта за Хумску и Зетску епархију би се могло кон
статовти да су ове радње проузроковале одређено помјера
ње римокатоличке јерархије због чега је она касније знала
да протестује.25 Снажнија реакција је вјероватно изостала
због ширих геополитичких прилика у којима је римокато
личка црква имала значајну улогу. Цариград је будући у ла
тинским рукама имао и латинског патријарха потчињеног
папи у Риму.26 Наравно, постојала је снажна узвратна реак
ција грчког елемента некадашње моћне државе. Прогнани
ци окупљени, превасходно, око Никејског цара и Никејског
патријарха били су достојни противници западној коалици
ји. Због тога заокупљен очувањем стечених области на исто
ку папа у датом моменту и није реаг овао на Савино „убаци
вање” двије епархије, Хумске и Зетске, у средину која је тра
диционално припадала Западном, односно Римском
24 Др Кашић, Д.  нав. дјело, стр. 28.
25 Ћирковић, С. нав. дјело, стр. 59.
26 Исто, стр. 60.
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црквено-цивилизацијском миљеу. Градови у приморју као и
њихово ближе залеђе је вијековима одољевало утицајима са
континенталног дијела Балкана. Исто тако, ови приморски
градови су много пута у својој историји успјешно одлијева
ли разорним варварским најездама али и каснијим покуша
јима освајања од стране различитих држава формираних у
дубини континенталног дијела Балканског полуострва.
Истовремено, може се у неку руку стећи утисак да је Свети
Сава, управо због осјетљивости питања, поједине крајеве и
градове намјерно оставио без веће епархијске концентраци
је. Стога се стиче утисак да су те области, као што је случај
у зетском приморју и старој Дукљи, остављене у надлежно
сти римокатоличких бискупија.27 У овом случају морамо да
примјетимо да је, по нама, погрешно сматрати да су ове
области биле препуштене римокатоличкој цркви. Оно што
одговара истини јесте чињеница да су зетска као и хумска
епархија територијално само биле веће него што су то биле
сјеверније епархије српске архиеп
 ископије. Занимљивост
везана за ове двије старе српске епархије лежи у чињеници
да су оне и данас једине епархије СПЦ на готово истим про
сторима на којима је свети Сава пројектовао њихову канон
ску надлежност 1220. године.
Сједишта епархија су, за разлику од старе праксе, била орга
низована у посебним манастирима.28 Неки од тих манастира
су претходно постојали, а неки су као Жича били саграђени
готово у исто вријеме када је издејствована аутокефалност
српске цркве. Жича је, између осталог, задужбина краља
Стефана Првовјенчаног која је саграђена још 1215. године а
осликавање је завршено око 1222. године.29 Доста је наших
историчара ову специфичност српске цркве о епархијским
сједиштима смјештеним у појединим манастирима, оправ
давало чињеницом да је у тадашњој српској држави у зна
чајној мјери недостајао потребан број истинских градских
центара.30 Са изузетком у приморским областима у конти
ненталном дијелу државе стварних градских центара је ре
ално било изузетно мало. Међутим, иако се слажемо да је
ово могао бити један од кључних разлога којима се руково
дио Свети Сава, морамо указати и на још једну чињеницу
27 Јанковић, М. нав. дјело. стр. 31.
28 Ћирковић, С. нав. дјело, стр. 59.
29 Зиројевић, О. (1984) Цркве и манастири на подручју Пећке патријарши
је до 1683. године, Београд: ИРО Народна књига Београд и Историјски
институт у Београду, стр. 105.
30 Ћирковић, С. Православна црква у средњовјековној српској држави,
у: Српска православна црква 1219-1969. Споменица о 750-годишњици
аутокефалности (1969), Београд: Свети архијерејски синод Српске
православне цркве, стр. 39.
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која је могла имати додатног утицаја да се донесе оваква
одлука о епархијским сједиштима. Рекли смо да је у Срби
ји тада недостајало урбаних градских средина. Сљедећи то
ме, долазимо до закључка да су тада преовладавала рурална
насеља као и рурално становништво које је представљало
огромну већину популације у држави. Ступање у комуни
кацију са таквим становништвом носи одређене специфич
ности. Свакако је било лакше остварити комуникацију из
њима блиске средине какав је био манастир који је народ
подсјећао на неко издвојено властелинство него из града.
Манастири су епископима пружали реалну могућност да,
преко монаштва, народу на конкретним примјерима пока
жу и укажу на основе хришћанске вјере, морала, културе
али и занатства, пољопривреде и свега онога из чега се са
државао свакодневни живот обичног човјека из овог вре
мена. Бојимо се да то градска средина није могла пружити
пошто је она функционисала по сасвим другим законито
стима. Морамо имати на уму да је „градова” у Србији тог
времена свакако било. Углавном су то биле средине које су
настајале као подграђа одређених војних утврђења, око ва
жнијих рудника и раскрсница важнијих трговачких путева.
Наравно, било је и оних који су „преживјели” многобројне
ратове и инвазије али они су били малобројни и углавном је
огромна већина тих градова била стационирана у приморју.
Ови градови у приморју љубоморно су чували своје роман
ско насљеђе и римску оријентацију вјероисповједања тако
да је Свети Сава избјегао отворену конфронтацију са Римом
одлучивши да сједиште двију епархија смјестио у цркве и
манастире изван градских зидина. Нажалост, данас, за раз
лику од осталих манастира који су представљали епархијска
сједишта и који су имали бурну прошлост током вијекова,
првобитна сједишта Хумске и Зетске епархије или нису у
посједу СПЦ или су збрисана са лица земље без могућно
сти њихове обнове. Сједиште некадашње Хумске епархије
је било у цркви посвећеној Светој Богородици близу Стона.
Ово је била напуштена катедрална црква стонске римокато
личке бискупије.31 Међутим, локалитет цркве, у народу по
знате под именом Госпа од Лужина, указује да ни она није
била у оквиру урбаног градског језгра. Брежуљак на којем
се црква налази у прошлости су, изгледа, окруживале сола
не.32 Сједиште Хумске епархије је све до почетка XIV вијека
било у Богородичиној цркви код Стона. Ипак, усљед дина
стичких сукоба између Стефана Дечанског и његовог полу
31 Јанковић, М. нав. дјело. стр. 32.
32 Regan, K. i Nadilo, B. (2006) Ranokršćanske i predromaničke crkve u Sto
nu, Građevinar vol. 58, br. 9, Zagreb: Hrvatski savez građevinskih inžinjera,
str. 261-762.
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брата Константина новонасталу ситуац
 ију су искористили
босански владари те су од српске државе преотели Захумље.
Сједиште Хумске епархије је пренесено у Петрову цркву
на Лиму задужбину кнеза Мирослава, Немањиног брата, а
на чијем је метоху Свети Сава и основао сједиште Хумске
епархије у Приморју.33 Од тог момента Српска црква одно
сно Хумска епархија никада више није успјела да се врати
на своју древну катедру. Слична ситуац
 ија се десила и са
сједиштем Зетске епархије у манастиру Светог Арханђела
Михаила на Михољској Превлаци код Тивта. Прије него што
је Свети Сава у њему организовао сједиште Зетске епархије
овај манастир је био срушен од стране сараценских гусара
још током IX вијека. Све до успостављања Немањине вла
сти у приморју није се повела иницијатива да се манастир
обнови. То је учињено за владавине његовог сина Стефана
Првовјенчаног а што је Свети Сава искористио да смјести
катедру зетских епископа. Зетски епископи су номинално
своје сједиште везивали за манастир на Михољској превла
ци до његовог рушења и затирања манастирског братства
1452. године.34 Од тог момента српска црква више није ус
пјевала да на трајнијој основи у овом дијелу јадранске обале
до данас организује неко епархијско сједиште.

Закључак
На крају жељели би да нагласимо да је епархијална органи
зација Жичке архиеп
 ископије уважавала све специфичности
поднебља, времена и црквено-политичких односа који су
владали како у самој држави тако и на ширем геополитич
ком плану. Исто тако, ова организација је представљала ну
клеус за касније окупљање, али и очување српског етничког
корпуса око једине институције која, што формално правно
а што у дубокој свијести народа, постоји осам вијекова. Ра
на епархијална организација Жичке архиеп
 ископије у најве
ћој могућој мјери је одговарала тадашњој српској држави и
због њеног зналачки успостављеног принципа економског
функционисања. У највећој мјери ова организација није
представљала додатни економски издатак у односу на већ
претходно постојеће. Напротив, управо је оснивањем архи
епископије отпочео период интензивније изградње цркава и
33 Ивановић, Р. (1959) Средњовековни баштински поседи Хумског епархиј
ског властелинства, Историјски часопис, орган историјског института
Српске Академије Наука, Књ. IX-X, Београд, Српска Академија Наука,
стр. 79-80.
34 Кораћ, В. Седишта двеју западних Савиних епископија: Стон и Превла
ка, Међународни научни скуп Свети Сава у српској традицији (1995;
Београд, Жича, Студеница, Милешева), уредник Ћирковић, С. (1998),
Београд, Српска академија наука и уметности, стр. 88-89.
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манастира који су у Српској националној историји одиграли
завидну улогу.  
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ORGANIZATION OF THE BISHOPRICS IN
AUTOCEPHALOUS SERBIAN CHURCH IN 1219
Abstract
Founding and organizing of the Serbian Church by Saint Sava
was an extremely important historical event, in both national and
organizational sense. For the first time, an institution was established
that could independently plan and develop the system of values by
measure of general national welfare. The impeccable sense of Saint
Sava to recognize the way of practicing Christian faith best suited to the
Serbian national being was also shown in practice. In other words, Sava
has shown both ecclesial and political responsibility. In that context one
should observe his approach in initial organization of the bishoprics of
the Serbian Church, perfectly suited to contemporary needs and goals
of political and spiritual leaders of the Nemanjić state.
Key words: autocephality, Christianity, Church organization, Žiča,
Constantinople, Rome, jurisdiction
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ОРТОДОКСИЈА И
ОРТОПРАКСИЈА
СВЕТОГ САВЕ
Сажетак: У раду се разматрају основни аспекти православне ве
ре и животног делања Светог Саве првог архиеп ископа Српске
православне цркве. Рад посебно истиче и анализира нераскидиво
и нераздељиво јединство праве вере и правог живљења по Богу,
према учењу Светог Саве. Овај темељни однос, представља ве
зу и   неизоставно јединство Истине и побожног благочестивог
живота, ортодоксије и ортопраксије. Ови појмови у православној
теолошкој мисли немају моралистичко-пијетистичку конотацију,
него су пре свега богословски изрази, истовремено догматски и
етички. Архиеп ископ Српски ову истину о узајамној повезаности
и међусобној условљености праве вере и исправног живота (орто
доксије и ортопраксије), библијско-светоотачки сведочи и прика
зује као темељ нашег хришћанског бића и живота.  
Кључне речи: Свети Сава, Светосавље, ортодоксија, Црква,
вера, живот, ортопраксија

За историју Цркве, а посебно за историју српске црквене
књижевности и теолошке мисли, од изузетног је значаја
личност Светог Саве. Његово свеживотно деловање је толи
ко грандиозно, да му је тешко наћи компаративни пример,
не само у нашем, него и у другим народима. Свети Сава спа
да у саме врхове византијско-словенске и европске културе
и историје, као велики и неизоставни камен темељац. Мо
гли бисмо рећи да је Свети Сава заиста грандиозан у све
му, он је светитељ кога сви поштују, он је и равноапостолни
просветитељ, који је наставио дело и мисију Свете Браће
Кирила и Методија у српском народу. Светитељ је подарио
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свом народу непроцењиво благо, „бесцени бисер – Христа”
и отворио до тада непознате духовне потенцијале код на
ших предака. Свети Сава је српски народ увео у заједницу
изабраног народа Божијег, Новог Израиља, у којем се не по
тиру богомдане особености сваког народа, као и сваког чо
века понаособ. Баш напротив, сви се препознају по својим
даровима, обогаћујући заједничку духовну ризницу Једне,
Свете, Саборне и Апостолске Цркве.
Свети Сава је изузетна и свестрана личност, која је у себи
уједињавала разноврсне дарове и тежње. Говорећи о њего
вој личности потребно је рећи да је још као мало благоо
бразно дете, посебно истицао изазивајући пажњу и дивље
ње својим разумом. По речима његовог биографа Теодосија
још као младић „окусивши од знања божанствених светих
књига, још чешће их прочитаваше и из њих почетак пре
мудрости – Божји страх црпљаше, и прихваташе се божан
ствене љубави из дана у дан, огњу огањ додајући жељом
ненаситом. Расуђиваше да су царство и богатство, слава и
сјај, и свака срећа пуни метежа и нестални; сматраше ви
дљиву лепоту и обиље овога света као сенку [...]   деснога
пута се дохвати па се бављаше проучавањем књига, и није
се ленио да у цркви на свима службама стоји. Љубио је пост
[...]  Добар, кротак, свима љубазан, ништељубив као мало ко
други [...] тако да су и сами родитељи његови [...] сматраху
као да није од њих рођен, већ да је заиста од Бога дан”.1 Све
ти Сава је, мало доцније, као „васпитаник и изданак Свете
Горе”2, као светогорски монах  особито се пројавио и заси
јао светлошћу многих Божанских врлина и дарова. Млади
принц Растко Немањић обукавши монашку црну ризу у пе
ривоју Пресвете Богородице – Светој Гори, није кренуо уо
бичајеним комфорним и утабаним принчевским путем, него
је слободно, свесно и са љубављу изабрао пут Сина Божи
јег Исуса Христа – чиме се његова вера, његова ортодок
сија преображавала у животну искуствену ортопраксију, да
1 Свети Сава књижевник и књижевни јунак, приредила Курћубић-Ружић,
С. (2010), Београд: Православни богословски факултет и ИКП „ЕвроЂунти, стр. 120. Упоредити: Теодосије Житије Светог Саве, приредио
Богдановић, Д. (1984), Београд: Просвета, Српска књижевна задруга,
стр. 7. Савин биограф Теодосије даје снажне и упечатљиве описе Са
виног светог лика. Поред овога „да је заиста од Бога дан”, Теодосије
истиче да је светитељ „богоизабран” да се од ране младости креће ста
зом „божјих угодника, преподобних отаца и сапосника”; Исто, стр. 113.
Он напросто верује да је Свети Сава од Бога одабран да буде светитељ
и просветитељ, што се може тумачити као својеврсна „урођена” предо
дређеност, онога који треба да следи Божији пут.
2 Доментијан (1938) Животи Светога Саве и Светога Симеона, (превео
др Лазар Мирковић, са предговором др Владимира Ћоровића) књига
282, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 138.  
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би се после многих подвига и трудова, његово светитељство
Духом Светим покренуло и прерасло, у српском народу ка
истинском просветитељству.
Потребно је рећи да је Свети Сава као Архиеп
 ископ Српски,
због васељенских размера његове богомдане личности, био
много цењен и поштован и од Васељенског патријарха, и од
византијског цара, од источних патријараха и хришћанских
краљева, па чак и од египатског султана. Али оно што је нај
важније, да је он као први српски архиеп
 ископ, све силе и
енергије своје светитељске личности уложио учећи и про
свећујући3 свој народ светлошћу Православне вере. Свети
Сава је душу свог народа оплемењивао православном вером
и културом, дајући српском народу православну духовност,
удахњујући му православну душу и просвећеност, тада кроз
добро утемељену и организовану Српску православну ар
хиеп
 ископију,4 која временом беше од свих призната и подр
жана. Поред тога, он је правно уредио суживот и симфонију
између Цркве и државе, при чему је Цркву тако устројио да
представља духовни темељ српског народа и државе.
Свети Сава је учитељ и предводник истинског пута који во
ди у живот, због тога га можемо следити само јеванђелском
и православном вером, која се сведочи и потврђује право
славним хришћанским животом и добрим делима. Њега
не можемо следити на било који начин, једноставно и ме
ханички, већ пре свега, подвижнички и стваралачки. Он је
у својој личности сјединио оно најбоље од човека вере до
човека подвижника и Божијег саствараоца. Овако целови
ту и свету личност, која у себи сједињује и мири разне су
протности, засигурно нема сваки народ у праскозорје свог
историјског живота и битисања. Управо из ових разлога
нећемо погрешити ако кажемо да је светосавски поглед на
3 Треба рећи да просветитељем Светога Саву називају први његови био
графи Доментијан и Теодосије. Међутим то одређење има своје посебно
и изворно значење. Православна просвећеност из времена Светог Саве
потпуно је другачија и различита од касније просвећености, јер она не
велича само голо знање и познавање ствари, већ првенствено истиче
истинску духовну просвећеност, научену од Духа Светога, која води ка
спасењу и познању Бога као Истине. У данашње време, нагомилавају се
огромна и различита знања и умећа, међутим примећујемо врло често
свесну и опасну злоупотребу истих. Због тога, је данас веома важно го
ворити о насушној потреби постојања свести о истинским вредностима,
које неизоставно треба да се управљају према божанским, духовним и
светосавским лествицама вредности.
4 О самосталности Српске цркве, као и о виспреној предузимљивости
Светог Саве и његовом изврсном познавању црквенополитичких крета
ња на релацијама Никеја – Охрид и Рим – сав источни православни свет,
подробније видети у изврсној студији: Петровић, М. М. (1986) Студе
нички типик и самосталност Српске цркве, Београд: Дечије новине.
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свет, светосавска православна вера, светосавски стил живо
та и светосавски подвиг несебичног себедавања и душеко
рисног делања – за Србе спасоносна парадигма и узор за сва
времена, а особито данас, у ово неизвесно и смутно време.
Код нас Срба је веома развијен култ Светог Саве, кроз ко
ји се открива тајна његовог духовног очинства и небеског
заступништва. Он се, заиста, настанио у души свог народа,
потпуно се поистоветио са њим. Временом, све што је било
светосавско, слијева се у једно огромно свеобухватно све
тосавско предање, које се у српском народу полако почело
да карактерише, доживљава и назива Светосавље.5 Добро је
примећено „да су наши највећи теолози и духовници између
два рата, владика Николај Велимировић и отац Јустин Попо
вић већ тада осетили потребу да појам Светосавља ослободе
свих наноса и талога који би направили брешу или отвор
за било какву могућност инфилтрирања било каквих не
богочовечанских, неправославних, нејеванђелских, нехри
шћанских елемената у оно што називамо Светосављем. Ти
ме су они, у ствари, дали једну једноставну једначину, која
просто напросто значи: Светосавље јесте Православље!”.6
Преподобни отац Јустин Поповић дајући кратко тумачење
и дефиницију појма Светосавље, све је то сажео у заиста
језгровиту, врло проницљиву и надасве ненадмашну дефи
ницију, рекавши да Светосавље није ништа друго до Право
славље, али Православље „српског стила и искуства”.7 То
би могло да значи и следеће: Светосавље је Православље, а
Православље је Црква Христова, оваплоћена и пројављена
у историји и животном искуству једног конкретног народа
српског. Дакле, Светосавље је успешан покушај имплемен
тације Православља унутар српског народа, то је истинска
евангелизација, охристовљење и оцрквљење народа српског.
5 Појам и израз Светосавље појављује се као кованица у наслову часо
писа студената Богословског факултета Универзитета у Београду, који
је почео да излази 1932. године. Пишући предговор за књигу Јустина
Поповића „Светосавље као философија живота”, епископ Николај Ве
лимировић у Америци 1953. године вели следеће: „Светосавље није
друго до Православно Хришћанство српског стила и искуства, израже
но у богоугодним личностима, првенствено у Светом Сави Немањином.
Овај термин ’Светосавље’ потекао је у наше време од млађих професора
и студената беог радског Богословског факултета, и већ је ушао у општу
употребу код Срба. Но у овој Јустиновој књизи Светосавље се први пут
представља у систему као једна потпуна и заокругљена философија жи
вота“; Јустин Ћелијски, (2001) Православна Црква и екуменизам. Све
тосавље као философија живота, Београд: Манастир Ћелије, 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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Управо због тога, то и такво светосавско предање, односно
Светосавље као истинско Православље било је, али и тре
ба увек да буде извор новог надахнућа и нових духовних и
стваралачких подвига у нашем српском народу.
Након ових кратких уводних напомена о личности и жи
вотним стремљењима Светог Саве,8 као и о главним коно
тацијама његовог учења у контексту светосавског предања
и познате одреднице Светосавља, осврнућемо се на главне
аспекте наше теме: а то је ортодоксија и ортопраксија Све
тог Саве. Почећемо са запажањем да је Свети Сава са вели
ком концизношћу и префињеном проницљивошћу, у погле
ду посебног значаја праве вере и исправног живота са Богом
и у Богу, скицирао и изложио веома јасно, основне црте вере
и учења Православне Цркве у својим беседама и списима.

***
Архиеп
 ископ апостолске Цркве у Србији веома је добро
знао и осећао, а то је јасно и исказао, да је његова судбина
као пастира, његово лично црквено прегалаштво, служење,
као и само спасење, да је било најтешње повезано са спасе
њем повереног му верујућег народа. Управо из тих разло
га, Свети Сава приљежно моли свој народ, да са љубављу
усвоји и сачува свете и спасоносне речи вере, тј. божанске
догмате и истине које им он проповеда. „Браћо и пријате
љи и оци и чеда богозвана, приклоните богољубива срца
ваша да чујете божанске догмате. И чувши ове свете речи
ставите их, браћо, у срца ваша, и у савести душа (ваших)
и пред очи ума (вашег), и разумите их”.9 Свети Сава јасно
открива народу заповест коју је добио од Бога, без уструча
вања и директно је саопштавајући, рекавши: „Духом Својим

8 Нешто више о животу Светога Саве видети у: Богдановић, Д. (1976)
Кратко житије Светога Саве, у: Зборник Матице српске за књижевност
и језик 24/1 (1976), стр. 5-32. А о свеобухватном животопису Светог Са
ве погледати у делима његових биографа Доментијана и Теодосија: До
ментијан (1938) Животи Светога Саве и Светога Симеона, (превео др
Лазар Мирковић, са предговором др Владимира Ћоровића, књига 282.
Београд: Српска књижевна задруга, Савино житије, стр. 25-217. и Тео
досије Житије Светог Саве, приредио Богдановић, Д. (1984), Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
9 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 72. Овде је неопходно нагласити да ћемо у раду по
знати светосавски спис „Беседа Светог Саве о правој вери”, користити
искључиво у новом преводу на савремени српски језик, који је објављен
у наведеној студији Атанасија Јевтића. Док за остале списе Светог Са
ве, као и његових биографа, користимо издања која су тачно наведена у
литератури на крају рада.
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Светим заповеди ми да вам објавим ову реч своју о вашем
спасењу”.10
Ове истините речи спасења, које су божански догмати и
истине вере, којима светитељ поучава народ, су уствари,
„права вера” Божија, тј. православна вера Цркве, откривена,
објављена и посведочена преко Светих Апостола и богоно
сних Отаца. Она је на седам Васељенских Сабора потврђена
и проповедана. То је права и православна вера Божија, која
открива Истину. На основу овога потпуно је јасно, да по
лазна тачка за Светог Саву у свим његовим богословским
промишљањима је Истина, примана правом вером Божијом.
Темељ, који он поставља свему постојећем, јесте оваплоће
ни Логос Божији и права вера у Њега.11 Права вера открива
истину о Богу и истину о човеку, отеловљену унутар исто
рије, односно открива заједнички начин постојања Бога и
човека, пројављен у Христовој богочовечанској Личности.
Да бисмо јасније разумели како Свети Сава свеобухватније
промишља о „правој вери” Божијој, неопходно је навести
једно место из његове чувене „Беседе о правој вери”, које
јасно одсликава то промишљање и веровање архиеп
 ископа
српског.
„Стога вас, браћо и чеда, ово прво молим да, положивши
сву наду своју на Бога, држимо се пре свега праве вере Ње
гове. Јер, као што рече Апостол, темеља другога нико не
може поставити осим онога којега постави Дух Свети,
преко светих Апостола и богоносних Отаца, а то је – права
вера која је на светих седам Васељенских Сабора потврђена
и проповедана. И зато на овом темељу свете вере треба нам
зидати злато и сребро и драго камење, то јест добра дела”.12
Свети Сава овде јасно свима ставља на знање и објављује,
да је он баштиник изворног библијског, апостолског, свето
отачког и црквеног предања. На основу овога, јасно је да
Светог Саву можемо на прави начин схватити и разумети
једино у светлу, и у контексту живог апостолско-црквеног
предања, које је очигледно било неизоставни и саставни део
његовог хришћанског живота. Заиста Свети Сава је својом
личношћу, животом и вером показао, да предање није неко
пуко предавање и преношење на „јудаистички начин” учења
која смо наследили, него је оно пре свега, стално живљење
и обитавање у истини. Позивање на предање и праву веру,
10 Исто.
11 Радовић, А. (1993) Основи православног васпитања, Врњачка Бања: Св.
Симеон Мироточиви, стр. 248-249.
12 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 73-74.
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у ствари је, позивање на сам дух Цркве. Предање је пер
манентно живо и актуелно, оно је жива реч, која се чува у
Цркви. Оно се огледа у њеном животу и организацији. Пре
дање, за Светог Саву, представља саму веру и живот, који су
органски испреплетани у Цркви.
Због свега тога, позивајући се на предања Апостола, Отаца
и Васељенских Сабора, Свети Сава на првом месту искрено
и љубазно моли браћу и чеда да положе сву своју наду на
Бога и да се у животу држе изнад свега праве вере Божије.
Архиеп
 ископ Српски директно упућује на ову богооткри
вену истину, и поучава народ да је права и света вера пре
васходно обележје хришћанина, човека Цркве. Хришћани
су „верујући” у Христа, а Хришћанство је по превасходству
права вера. Хришћанство је Православље, односно пра
во слављење Бога, право и исправно мишљење или веро
вање у Бога, у Цркви Христовој. На овом темељу праве и
свете вере, хришћанин унутар Цркве себе поверава Богу у
Христу, учествује у благодати Духа Светога и узводи се ка
назначењу и спасењу свог постојања.
Управо овом вером, коју Свети Сава овде назива „правом”,
„Божијом”, „васељенском”, „светом” „просвећеном”, хри
шћани се просвећују и освећују. Бог их чини достојним њи
ховога звања, а истовремено се и Сâм прославља у својим
„светима” и „верујућима”. Најбољи показатељ и адекватан
пример овог прослављања јесте наш Свети Сава. И Апостол
Павле нам вели: „Када дође у онај Дан да се прослави у све
тима својима и покаже се диван у свима верујућима, јер по
вјеровасте свједочанству нашему. Зато се и молимо свагда за
вас, да вас Бог наш учини достојним звања и испуни сваку
благу намјеру доброте и дјело вјере у сили. Да се прослави
име Господа нашега Исуса Христа у вама и ви у Њему, по
благодати Бога нашега и Господа Исуса Христа”.13
Архиеп
 ископ апостолске Цркве у Србији полази од учења
Апостола Павла,14 да је само права и истинита вера хри
шћанска темељ нашег хришћанског бића и живота. Права
вера као темељ Цркве, откривена је у Христу и поставље
на благодаћу Духа Светог, преко Светих Апостола и Светих
Отаца. На хришћанској вери као темељу правог живота за
сновани су и сви свети „чинови Цркве”,15 јер је вера краје
угаони камен Цркве, а тај Темељ и Камен је уствари Сâм
Христос. Доментијан нам говори како Свети Сава „својим
13 2. Сол. 1, 10-12.
14 1. Кор. 3, 10-12.
15 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 83.
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богоразумијем насади сваку добру веру”, утемељену на
„истинитом апостолском основу”16, чиме је напојио „своје
отачаство, које је од почетка било жедно истинитога пића,
Христа истинитога Бога нашега”17.
Сматрамо да је веома важно подвући да Свети Сава праву
веру заснива на тријадолошким и христолошким основама,
то је вера у Свету Тројицу и у Господа Исуса Христа. „Ово
је дакле права Божја вера, крстећи се у име Оца и Сина и
Светога Духа“18. Недвосмислено је јасно, да то није рели
гиозна вера, није неко религиозно убеђење, нити једна ве
ра међу многобројним другим верама, а нарочито није нека
идеологија или метафизика, већ је она пре свега, Ипостасна
лична вера. Христос је јединствени носилац и сведок вере.
Христос је Господ и Бог наш који нам је даровао веру у Ње
га, да бисмо њоме и Њиме живели. Вера је нови живот у
Христу, плод благодати и слободе. То је вера као Личност,
вера као Ипостас Богочовека Исуса Христа,19 а истовреме
но и вера као слободно, љубавно и благодатно заједничаре
ње са Светом Тројицом, са Богом Оцем, у Христу, Духом
Светим. То је вера као Тајна Христа, као Тело Христово и
као Црква Христова. Вера као светотајински, литургијски
лични сусрет и онтолошко причасно заједничарење Бога и
човека, у Цркви Христовој.

***
Сада долазимо до средишњег проблема и до богословског
промишљања задате нам тематике. Оно што посебно жели
мо да истакнемо јесте нераскидиво и нераздељиво једин
ство праве вере и правог живљења по Богу, према учењу
Светог Саве. Овај темељни однос, представља узајамну ве
зу и неизоставно јединство догматских истина вере и по
божног добродетељног живота, ортодоксије и ортопраксије.
Правилно сагледавање и разумевање јединства ортодоксије
и ортопраксије, код Светог Саве, неизоставно намеће анали
зирање и тумачење његових изворних, релеватних текстова
16 Доментијан (1938) Животи Светога Саве и Светога Симеона, (превео
др Лазар Мирковић, са предговором др Владимира Ћоровића) књига
282, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 197.
17 Исто, стр. 195.
18 Исто, стр. 131.
19 Потребно је истаћи и ове случајеве где се вера схвата персонално, тј.
директно се поистовећује са самим Христом, са Личношћу Христовом.
Свети Игњатије Богоносац вели: „Савршена вера – Исус Христос” (По
сланица Смирњанима 10, 2, у: Јевтић, А. (1999) Дела Апостолских Уче
ника, Врњачка Бања – Требиње, стр. 263. А Максим Исповедник истиче
следеће: „Христос је ипостасна вера” или „Христос је ипостас будућих
добара”; J. P. Migne, Patrologia Graec a 90, р. 332, 336.
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о тој проблематици. Овде ћемо навести једно важно место
које јасно говори о овом нераскидивом и нераздељивом је
динству праве вере и правог живљења по Богу. Ради се о
јединству истинског православља и правоживља, тј. орто
доксије и ортопраксије. Овај пасус је из његове чувене „Бе
седе о правој вери”, који јасно и на прави начин одсликава
промишљање и веровање архиеп
 ископа српског.
„И тако, ми који смо хришћани обећали смо: молити се Богу
своме свагда [држећи заповести Његове и увек творећи во
љу Његову]. Јер је „вера без дела мртва”, по речи Јаковље
вој. Но, браћо и чеда моја љубљена, као што и напред рекох,
обадвоје треба да са страхом и трепетом држимо (и чувамо).
Држите (стога) реч Божју и свету веру Христову, и призи
вајте чистим срцем пресвето Име Његово, и не ленећи се
у светим молитвама припадајте к Њему исповедајући грехе
своје, плачући са сузама пред Њим и Њему певајући и при
певајући у срцима вашим свагда дан и ноћ непрестано. Јер
Бог када Га људи исповедају и моле Му се, сам уверава људе
и духовно улази вером у срца оних који добро слушају нау
ку Његову. Јер духовна наука, није игра, нити речи безумља
мисли људских, него је то проповедана света вера Божја на
којој су основани свети чинови”.20
Свети Сава овде просто подсећа хришћане на њихова обе
ћања и дужности, која се огледају пре свега у вери и моли
тви Богу, кроз испуњавање и држање заповести Његових и
кроз чињење свете воље Његове. Испуњавати вољу Божију
својим животом и живети светом вером Христовом, пред
ставља саму срж хришћанског живота уопште, али и основ
ни задатак светосавског начела и завештања. Према томе,
вршећи хришћанске дужности и обећања, хришћани испо
ведају и сведоче суштину хришћанског живота, а то је, пре
свега, љубав и послушност, заснована на вери, поверењу и
оданости Христу, тј. Цркви Његовој. Из овога следи, да ћемо
се најделатније одазвати хришћанском позиву и призиву, ако
према сопственим даровима, дарованим нам од Бога, у свету
посведочимо свету веру Христову, кроз љубав и послушање
Цркви Његовој.
Могли бисмо рећи да светосавско хришћанско одређење
налази најпотпунији и најтачнији израз у црквеном, свето
тајинском и молитвеном постојању човека. У том смислу,
Свети Сава посебно истиче литургијско-молитвену димен
зију деловања, која истовремено представља истинско на
значење човека хришћанина. Оно се огледа у молитвеном
20 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 82-83.
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призивању чистим срцем пресветог Имена Христовог, у
припадању светим молитвама, исповедању грехова и дано
ноћном непрестаном служењу Богу у Христу. Следствено
томе, за Архиеп
 ископа Српског молитва није само једна ду
жност и обавеза човека хришћанина, нити је молитва само
једна у читавом низу врлина, већ она представља природно
и савршено стање човека. Она је његов истински духовни
живот и само богодолично остваривање хришћанског етоса
постојања. Лако се да закључити, на основу речи Светога
Саве произнесених у „Беседи о правој вери”, да молитва по
свом унутрашњем призиву и квалитету представља сапо
стојање и јединство човека са Богом. Она је дело потпуно
слободно и лично, добровољно и подвижничко, испуњено
љубављу и благодаћу, дело богочовечанске заједнице и је
динства. „Јер Бог када Га људи исповедају и моле Му се, сам
уверава људе и духовно улази вером у срца оних који добро
слушају науку Његову”.21
Дакле, видимо да молитва по предањско-светоотачком пои
мању Светога Саве, није само једнострано дело човека, већ
је плод његове сарадње са Духом Светим, који га посећује
и тајно дејствује у њему. Бог уверава људе и Духом Све
тим улази вером у срца оних који слободно и добро слуша
ју науку, учење Његово. Жички беседник подсећа и поучава
вернике да вера није плод само наших напора, она је пре
свега благодатни дар Духа Светога. Апостол Павле управо о
овоме сведочи говорећи: „А плод Духа јесте: љубав, радост,
мир, дуготрпљење, благост, доброта, вјера”.22 У том смислу,
потребно је да тражимо од Бога дар вере, да нам надоме
сти веру, ту богату ризницу, сећајући се Његовог обећања:
„Иштите и даће вам се; тражите и наћи ћете; куцајте, и отво
риће вам се”.23 Вера је заиста директно повезана са дејством
Духа Светога и као таква је духовни дар, који делује у онима
који верују у Христа. Апостоли када су хтели да је задобију,
молили су Спаситеља говорећи: „Дометни нам вјере”,24 но
Он је желео да их Отац освети, па је говорио: „Посвети их
истином твојом”.25 Бог испуњава молитву онога који се на
прави начин моли, јер – „Сам Дух се моли за нас уздисаји
ма неизрецивим”,26 дарујући нам силу вере и молитве, као и
друге свете дарове.
21 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 83.
22 Гал. 5, 22.
23 Мт. 7, 7.
24 Лк. 17, 5.
25 Јн. 17, 17.
26 Рим. 8, 26.
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Свети Сава наглашава да Бог помаже људима да постану за
једничари добре и свете вере Христове, и да Духом Светим
„улази вером у срца оних који добро слушају науку Њего
ву”27 и суштински доприноси човековој победи над свим ис
кушењима. Вера ће им донети мир душе, радост и предокус
већ постигнуте победе над злом и смрћу, која је Апостолима
и светим оцима пружила толику утеху: „Јер све што је ро
ђено од Бога побјеђује смрт, и ово је побједа која побједи
свијет – вјера наша”.28 У том контексту, Свети Сава јасно
даје до знања да „духовна наука, није игра, нити речи безу
мља мисли људских, него је то проповедана света вера Бож
ја на којој су основани свети чинови”29. Ове речи нам не
двосмислено сведоче о Савиној уверености да је права вера,
која је напред изложена, исповеђена и посведочена у Цркви
Христовој, представља истинско и спасавајуће благочешће
и Православље даровано људима од Бога, у Христу, Духом
Светим.30 У ову проповедану свету веру Божију Свети Сава
убраја: „науку Апостола, Пророка и Светитеља, то јест нау
ку самог Господа Исуса Христа (резимирану у речима: Иди
те и науч ите све народе... учећи их да све држе што сам
вам заповедио), па затим даље још убраја: молитву држање
заповести Божјих, реч Божју и свету веру Христову, духов
ну наук у која није игра речи него проповедана и објављена
вера Божја, она вера на којој је основана сва Црква и сви
њени свештени чинови и дела. Једном речју, у ово благоче
шће, тј. православну побожност, Свети Сава убраја сву вољу
Божју, у којој се воља и садржи и чији израз представља све
горе наведено и побројано”.31
С друге стране, потребно је рећи да је Светом Сави сасвим
јасно да човеков однос према Богу свакако не подразумева
само веру и молитву, већ и исправно деловање, богоугодно
живљење оличено у многим добродетељима. То конкретно
представља оно чињење, творење „воље Божије”, „воље Оца
27 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 83.
28 1. Јн. 5, 4.
29 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 83.
30 Посебно би требало нагласити овај пневматолошки карактер живота и
деловања Светог Саве. Код њега је врло запажено   истицање улоге и
значаја Духа Светога, који му заповеда да објави истиниту реч о спасе
њу и који успоставља основни темељ, који је права и света вера Божија.
Свети Сава показује да хришћане са Христом сједињује Дух Свети, сје
дињује их вером у Њега, и од верујућих образује Тело Христово и Цркву
Његову.
31 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 104.
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који је на небесима”. Ово се односи на добро познате Јеван
ђелске речи: „Неће сваки који ми говори: Господе, Господе,
ући у Царство небеско; но који твори вољу Оца мојега ко
ји је на небесима”.32 Управо ово представља оно неопходно
„теоретско и практично” примењивање православне вере и
живота по вољи Божијој, реално и неизоставно остварива
ње ортодоксије и ортопраксије. У контексту проблематике о
којој расправљамо, могли бисмо поставити следећа питања:
У каквом су односу вера и живот, Православље и правожи
вље? Да ли је могуће да Православље као права и истинита
вера и догма буде потпуно одвојена од правоживља, од на
чина живота и живљења? У каквом су међусобном односу
права вера и добра дела?
Да бисмо одговорили на ова питања, потребно је кренути од
познате православне констатације да је хришћанство исто
времено и Црква и живот. Због тога је за хришћанство врло
важна ортопраксија, исто као и ортодоксија. Ови појмови у
православној теолошкој мисли немају моралистичко-пије
тистичку конотацију, него су пре свега богословски изрази,
истовремено догматски и етички. То је због тога што жи
вот, етика и морал у православљу не могу бити одвојени од
истина вере, од догматског учења, као што смо већ претход
но истакли, да ортодоксија не може бити одвојена од орто
праксије. Православље као права вера и право познање Бога
просто изискује и потражује одређено правоживље или ор
топраксију. Наиме, Православље напросто потенцира одре
ђене вредности, врлине и добродетељи у животу и постепе
но обезбеђује њихово хармонично и усклађено деловање у
смислу ортопраксије.
Ми као хришћани делујемо, на посебан начин живимо, не
због неког безличног етичког и моралног императива, не
го зато што слободно верујемо у Бога, који не само да нам
заповеда да се владамо на одређени начин, него нуди Себе
као љубав33 према Своме створењу и хоће да и ми слободно
32 Мт. 7, 21.
33 Бог је створио свет и човека са намером да буду јединствено сједињени
у личности Сина Божијег. Ова чињеница потврђује и учење Цркве да је
Бог створио свет и човека слободно и из љубави. Љубав Божија према
свету и човеку није нити осећање Божије, нити је то излив природе Бо
жије, као што понекад кажемо да „Бог по својој природи љуби”, нити
било шта друго. Љубав Божија је, по речима Светог писма, сама Лич
ност Јединородног Сина Божјег: „У томе се показа љубав Божија према
нама што је Бог Сина својега Јединороднога послао у свијет да живимо
њиме. У томе је љубав, не што ми завољесмо Бога, него што Он завоље
нас, и посла Сина својега, као жртву помирења за гријехе наше” (1 Јн.
4, 9-10). Бог љуби свет у Сину и кроз Сина. Љубав Божја према свету,
односно чињеница да је Бог створио свет у Сину, најпре се показује кроз
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делимо Његову љубав. На основу овога постаје јасно да нас
„љубављу позва Бог к себи и приведе нас у истиниту веру
Сина свога Христа”34. А ту љубав Божију можемо да раз
умемо само ако „знамо Сина Божјег и верујемо му”35, јер
„ваистину нема друге љубави ни на небу ни на земљи, осим
Бога“36, „јер љубав Божја је Христос”, који је наше спасе
ње37. Управо зато што верујемо у Бога, Који је слободна љу
бавна Заједница – Света Тројица, ми смо призвани да сауче
ствујемо и заједничаримо као личности у тој животворној и
спасоносној заједници. Због свега овога, сви етички и мо
рални проблеми имају за нас богословску и егзистенцијалну
основу. Из ових разлога, хришћани су дужни да обавезно
повезују веру и етику, богословље и живот.
Могли бисмо слободно рећи да за Светог Саву Православље
представља ону чудесну синтезу и везу, догме и етоса, одно
сно онај јединствени спој истина вере и благочестивог жи
вљења по Богу. Оно се пројављује као јединство у хришћан
ском животу „теорије и праксе”. За Архиеп
 ископа Српског
Православље је нераскидиво повезано са правоживљем, то
је синтеза и међусобно прожимање ортодоксије и ортопрак
сије. Овакав начин веровања и живљења је посведочен у
свим његовим делањима. Такав начин веровања и живота
надасве је ојачан и умножен Савиним одласком у Свету Го
ру, његовим монашењем, монашким подвизима, веровањем,
живљењем, себедавањем, саможртвовањем и чудима. Све
ово се одвија у знаку његовог православног веровања, пра
вославног духовног живота, као и православног предањског
и светоотачког богословља. Савино ондашње „богословље”
представља искуствено, проживљено благодатно-подви
жничко спајање ортодоксије и ортопраксије у светитељевом
животу.   Истинско живљење том правом вером, пројављу
је аутентични духовни живот у Христу, благодаћу Светога
Духа.38 То је свим својим бићем искуствено доживео и про
живео у најпунијој мери Свети Сава, први међу Србима.
Овде је управо реч о његовом православном веровању и

стварање света и човека, а затим и у Новом Завету кроз оваплоћење и
искупљење Христово.  
34 Доментијан (1938) Животи Светога Саве и Светога Симеона, (превео
др Лазар Мирковић, са предговором др Владимира Ћоровића) књига
282, Београд: Српска књижевна задруга, стр. 144.
35 Исто.
36 Исто.
37 Исто, стр. 145.
38 Јевтић, А. (2000) Бог Отаца наших. Руковети са њиве Господње,
манастир Хиландар, стр. 122.
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богоугодном живљењу тј. о оном двоједном духовном благу
које је он оставио у наслеђе своме народу.   
Архиеп
 ископ Српски ову истину о узајамној повезаности и
међусобној условљености праве вере и исправног живота
(ортодоксије и ортопраксије) светоотачко-предањски сведо
чи и приказује као темељ нашег хришћанског бића и живо
та. У том контексту, сасвим је у праву Атанасије Јевтић када
каже да „права, православна црквена вера може бити и јесте
основа исправног и добродетељног живота и деловања, до
брих дела, врлине. Развијајући то даље архиеп
 ископ српски
се позива на познату јеванђелско-светоотачку истину о уза
јамној повезаности и међусобној условљености праве вере
и исправног живота. Зато и цитира Апостола Павла (Гал. 5,
6), а има у виду и Апостола Јакова (Јак. 2, 17-26), Св. Игња
тија Богоносца (Посл. Ефесцима 14, 1), Св. Кирила Јеруса
лимског (Катихеза 4, 2) и највероватније Св. Јована Злато
уста (Беседе 7, 1 и 12, 2 на 1. Тим.; Бес. 13, 4 на 1. Мојс.;
Бес. 28, 2 на Јована и др.), који сви говоре да се савршени
човек Божји састоји у правој вери и исправном, врлинском
животу, то јест у ортодоксији и ортопраксији, без којих оба
двога једно само не спасава. Ипак, и поред такве равноте
же и узајамне повезаности вере и живота, предност је дата
правој вери, јер је она темељ и извор за добра, богоугодна,
спасоносна дела”.39
У читавом овом контексту ортодоксије и ортопраксије, ва
жно би било поново подвући и истаћи следеће речи Светог
Саве да „нити користи исправност живота без праве и про
свећене вере у Бога, нити нас право исповедање (вере) без
добрих дела може извести пред Господа, него треба имати
обоје, да савршен буде човек Божји, а не да због недостата
ка (једнога) храмље живот наш. Јер, као што рече Апостол:
Спасава вера, која кроз љубав дела”.40 На основу ових речи
Светог Саве, могли бисмо брзо и исхитрено закључити, да
нас не спасава, сама по себи, нити ортодоксија, нити пак, ор
топраксија. Односно, неизоставно је потребна одређена хар
монизација, усклађеност, склад и уједначеност од обадвога,
и од праве вере и од исправног, правог живота и живљења.
Потребна је и ортодоксија и ортопраксија.
Међутим, и поред ове привидне једнакости и узајамне по
везаности вере и исправности живота, ипак се суштинска
предност даје правој вери, јер је она темељ и извор за добра
и богоугодна дела. Према томе, само добра дела заснована
39 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 94.
40 Исто, стр. 73-74.
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на темељу праве вере су непогрешиви показатељ исправно
сти живота. Зашто је то тако? Зато што човечија добра дела
задобијају прави хришћански смисао, само вером у Христа.
Свакако је неопходно да и та права вера у Бога, кроз Христа,
и у Христу, треба да се употпуњује љубављу и богоугодним
делима, конкретним животом. Увек је потребно подвући и
истаћи да је човеков конкретни живот најбољи показатељ,
сведок и непогрешиви доказ његовог „верују”. Управо због
тога, Свети Сава, користећи се Апостолским речима истиче
и подвлачи да: „спасава вера, која кроз љубав дела”.41
Овде Архиеп
 ископ Српски ставља као темељ спасења, веру
у Христа. Свакако, не било коју веру, не безличну веру, не
го веру као личну, слободну и љубавну везу (или однос) са
Христом, кроз коју, зрачи и пројављује се у човековом бићу
Христова сила, сила Духа Светога. Свети Сава добро зна да
у Православљу између свете вере у Христа и добрих дела,
(односно, конкретног живота) мора постојати органска веза
и јединство, јер се у обема пројављује истинска заједница са
Христом. Дакле, права и света вера јесте вера у Христа, Који
је у нама, она је плод Његове силе, што се налази у нама. А
добра дела, у том контексту се виде, као плодови Христовог
присуства, као и присуства Његове силе у нама.
Из свега наведеног постаје јасно, да нас не спасавају само
добра дела, ван и мимо вере у Христа, то јест, не наша де
ла учињена на основу неког нормативног безличног закона,
него „спасава вера, која кроз љубав дела”. То су добра дела
која извиру из наше вере и љубави према Христу. Свети Са
ва нас на то подстиче говорећи: „Зато, чеда моја богољубље
на, ми који Га љубимо треба да чинимо дела вере у Христу
Исусу Господу нашем”.42 Ова „дела вере” извиру из Хри
стове љубавне силе усељене у нас и потребна су за лично
усвајање спасења, јер она у нама поспешују сједињење и
јединство са Христом и уподобљавање Богу.
Свети Сава добро зна да је одсецање добрих дела од вере,
односно ортопраксије од ортодоксије, богословски апсолут
но неприхватљиво. Јасно је, да се овде ради о неопходности
и јединству праве вере и добрих дела, у усвајању спасења.
Сходно томе, ни вера без дела, нити само добра дела, без
праве вере, не могу довести човека до благодатног спаса
вајућег стања, тј. до његовог назначења. Другим речима,
потребна је права и делатна вера, која кроз љубав дела,
која представља нови живот у Христу, као плод благодати
41 Гал. 5, 6.
42 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 85.
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Божије и слободе човекове. Апостол Павле обраћајући се
Солуњанима, такође примећује и истиче, да се вера проја
вљује у делима: „Сјећајући се непрестано вашег дјела вјере,
и труда љубави, и постојане наде у Господа нашега Исуса
Христа пред Богом и Оцем нашим”.43 У том смислу, каракте
ристичне су поставке Светог Марка Пустињака, који у свом
спису: О онима који мисле да се оправдавају делима, изно
си следеће: „Неки [људи] мисле да правилно верују иако не
извршавају заповести, док их други испуњавају и очекују
Царство као обавезну награду. И једни и други греше про
тив истине”.44 Он у наставку веома проницљиво додаје: „Ка
да чујеш речи Писма да ће Господ дати свакоме по делима
његовим (Пс. 61, 13), немој да мислиш да дела (сама по се
би) заслужују пакао или Царство. Напротив, Христос ће, као
Бог Саздатељ и Искупитељ наш, а не као Мерилац ствари
(тј. дела и награда), свакоме дати по делима неверја или вере
у Њега”.45 На основу свега до сада  изреченог, лако се мо
же разумети апостолско и светоотачко становиште Светог
Саве о неопходности стицања и чувања праве и спасавају
ће вере, која кроз љубав дела. Он се јасно и недвосмислено
опредељује за праву веру, која је темељ и извор за добра и
богоугодна дела.
На основу претходно наведених места, сасвим је јасно, да за
Светог Саву не постоје добра дела, која су сама по себи, до
вољна за спасење, односно која могу човека учинити достој
ним Царства Божијега, као што не постоје, ни она дела, која
га могу учинити достојним пакла. У рај или у пакао, човека
воде само дела његове свете вере у Христа или дела неверја.
„И зато на овом темељу свете вере треба нам зидати злато и
сребро и драго камење, то јест добра дела”.46 Само дела ве
ре, која обухватају речи, дејства, мисли, жеље, као и сва чо
векова животна настројења и понашања, човека изводе пред
Господа и чине сарадником Божијим. Према томе, у хри
шћанству, човечија дела не би требала да буду ништа друго
до саморазумљив плод његове вере и љубави према Христу.
Православље добрим делима сматра само дела свете вере у
Христа, истовремено не занемарујући одлучујући значај са
радње човека. Можемо слободно устврдити да човек није у
стању да пројави истинска добра дела без праве вере у Хри
ста, као и без благодати и помоћи Божије, пројављене силом
43 1. Сол. 1, 3.
44 Добротољубље (1996) I том, Хиландарски преводи бр. 21, Манастир
Хиландар, Света Гора Атонска, стр. 389.
45 Исто.
46 Јевтић, А. (1991) Богословље Светог Саве, Врњачка Бања: Св. Симеон
Мироточиви, стр. 73.
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и дејством Духа Светога. Међутим, потребно је нагласити
да благодат Божија не доноси плода без вере, љубави, са
гласности и сарадње човека. Ниједан људски чин или дело,
само по себи, без икакве повезаности са истинитом вером у
Христа, нема спасавајућу вредност. Свети Сава инсистира
да свако добро дело, само у контексту праве вере у Христа
Спаситеља, Духом Светим је спасавајуће и делујуће. Дру
гим речима, његова истинска вредност или безвредност, за
виси од његовог примања или противљења благодати Божи
јој, тј. да ли то дело истински изражава његову свету Божију
веру или неверје.
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Abstract
In this paper, the author discusses basic aspects of Orthodox faith and
deeds of St. Sava, the First Archbishop of the Serbian Orthodox Church.
This article especially emphasizes and analyses the imperishable and
inseparable unity of the rightful faith and the rightful life in God,
according to the teachings of St. Sava. This fundamental relationship
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devoted life, Orthodoxy and Orthopraxy. These terms in Orthodoxy
do not have moralistic-pietistic connotation, but above all they are
theological expressions, dogmatic and ethical at the same time. The
Serbian Archbishop had biblically and patristicly testified to this truth
about the interconnection and mutual conditionality of the rightful faith
and the rightful life (Orthodoxy and Orthopraxy) presenting it as the
foundation of our Christian being and existence.
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БИБЛИЈСКО УТЕМЕЉЕЊЕ
МИСИЈЕ СВЕТОГ САВЕ
Сажетак: Највећи српски просветитељ и мисионар који је поста
вио чврсте темеље хришћанске вере је Свети Сава. Цео свој жи
вот бринуо се да међу Србима заживи чиста хришћанска вера.
Одмах по повратку у Србију, 1208. године, набављао је књиге, пи
саотипике и Номоканон да просвети Србе. Али да би мисионаре
ње било успешно, потрудио се да Српска православна црква стек
не аутокефалност. Свети Сава је својим проповедима и сам много
мисионарио. Међутим, примећујемо да Срби често наглашавају
своје светосавље, а да заправо превиђају хришћанско утемељење
Светог Саве. Зато би се у раду нарочито истакли библијски мо
тиви који су подстакли Светог Саву на мисионарење, што би се
саветовало и савременим пастирима Цркве.
Кључне речи: Свети Сава, Свето Писмо, мисија Цркве, проповед

Увод
У години када обележавамо 800 година од добијања ауто
кефалности Српске православне цркве, неопходно је да са
гледамо пресудни значај свестране личности Светог Саве за
остварење велике идеје. Свети Сава је заиста био визионар.
Знао је да је младој краљевини Србији неопходна јака Црква
која ће бити носилац просвете, културе и морала. Као први
српски архиеп
 ископ, Свети Сава се постарао да Црква бу
де добро организована, да има снажне манастирске центре,
квалитетне богослужбене књиге и постојане типике за ма
настирски живот. Градио је и помагао бројне храмове, ма
настире и болнице. Саставио је Номоканонкоји је био први
устав краљевине Србије. Али најзначајније је што се скром
ним, молитвеним, честитим животом Свети Сава посветио и
тиме дао пример како треба ићи Христовим путем.
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Добијање аутокефалности 
Српске православне цркве
Свети Сава је најзаслужнија личност што је 1219. године
у Никеји Српска православна црква постала аутокефална.
На препоруку цара Теодора I Ласкариса, цариградски па
тријарх Манојло I Сарантен, осим што је дао аутокефалност
Српској православној цркви, хиротонисао је Светог Саву за
првог архиеп
 ископа српског. Ипак, историчари нису сагла
сни око мотива за добијање самосталности. Једни сматрају
да је то била заветна мисао Светог Саве; други наглашава
ју да је постојање самосталне државе дало законску основу
да се добије самосталност Српске православне цркве; трећи
сматрају да је искоришћена прилика која је настала сукобом
Никејског царства и Епирске деспотовине, као и сукобом ца
риградског патријарха и охридског архиеп
 ископа Димитри
ја Хоматијана; неки сматрају да је мотив за самосталност
опасност од богумилске јереси и римокатоличке пропаган
де; неки наглашавају страх од цепања Цркве и верских рато
ва; неки истичу страх од јелинизирања српског народа; по
једини историчари наглашавају да је Цариградски патријарх
имао мотив да додели аутокефалност Српској православној
цркви како би проширио своју јурисдикцију и појачао кул
турни утицај и углед Никејског царства.1 Али у овом раду
нећемо потенцирати историјску перспективу нити ћемо
анализирати све импликације тог догађаја, већ ћемо пажњу
усмерити на духовни значај добијања аутокефалности.
Српски народ био је духовно дубоко подељен и разједињен
у времену пре добијања аутокефалности Српске православ
не цркве. „Сплитској архиеп
 ископији, одувек потчињеној
Римској цркви, припадала је Стонска епископија. Драчкој
митрополији, која је потпадала под власт Цариградске па
тријаршије, биле су подложне приморске епископије Дукље
и северне Албаније, док се власт Бугарске цркве протезала
у IX и X веку на подручје беог радске, браничевске и ни
шке епархије”.2 Тек је стварање независне српске државе
у време Стефана Немање омогућило да се обједине срп
ске земље, изузев Босне, а то је била основа и за другачију
црквену структуру.3
1 Гардашевић, Б. Каноничност стицања аутокефалности Српске цркве
1219. године, у: Свети Сава – Споменица поводом осамстогодишњице
рођења 1175–1975, посебан отисак, (1977), Београд, стр. 34.
2 Калић, Ј. Црквене прилике у српским земљама до стварања архиеп
 иско
пије 1219. године, у: Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање,
уредник Ђурић, В. (1979), Београд, стр. 30.
3 Исто, стр. 50.
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Охридска архиеп
 ископија, коју је 1019. створио Василије II
Бугароубица са жељом да умањи моћ Цариградског патри
јарха, као и да јелинизира словенски народ, од самог почет
ка па све до краја свога постојања била је грчка; архиеп
 иско
пи и огромна већина епископа били су Грци, службени језик
био је грчки и постојала је нетрпељивост према словенском
клиру.4
Да би се унапредила мисија Цркве, да би се сузбила богу
милска јерес, да би се одупрли римокатоличкој пропаганди,
неопходно је било изабрати домаће, словенско свештенство.
Добијањем аутокефалности и избором Светог Саве за архи
епископа, постављени су чврсти темељи Српске православ
не цркве. Свети Сава је по повратку из Никеје отишао на
Свету Гору одакле је повео за Србију пробране монахе. Знао
је Свети Сава речи Господа Исуса Христа који говори: „Же
тве је много, а посленика мало; зато се молите господару
жетве да изведе посленике на жетву своју”. (Лк 10,2) Иако
не постоје прецизни историјски подаци, сматра се да је за
успешан рад архиеп
 ископије Свети Сава основао седам но
вих епископија и да су у саставу Српске цркве 1220. године
биле, поред Архиеп
 ископије, са седиштем у цркви Св. Спа
са у Жичи, епископије: Зетска, Рашка, Хвостанска, Хумска,
Топличка, Будимаљска, Дабарска, Моравичка, Призренска и
Липљанска.5

Мисија Светог Саве
Као што су света браћа Ћирило и Методије своју мисију ме
ђу Словенима почели преводом Светог Писма и других бо
гослужбених књига и Свети Сава је знао да је за развој хри
шћанства неопходна велика литерарна подршка. Свети Сава
је заиста завештао обиман књижевни опус, што је нарочито
задивљујуће ако имамо у виду да се није само тиме бавио.
Научници су комплетну књижевну делатност Светога Са
ве поделили у чак шест различитих категорија: монашка
књижевност, биографије, црквена поезија, повеље, писма и
преводе.6 „Свети Сава је своју списатељску делатност усме
рио на монаштво које је хтео да организује, углавном, по
узору на византијско православно монаштво, али и на само
својствен начин према потребама свога отачаства, српског
4 Гардашевић, Б. нав. дело, стр. 48-49.
5 Јанковић, М. Епископије Српске цркве 1220. године, у: Сава Немањић
– Свети Сава, историја и предање, уредник Ђурић, В. (1979), Београд,
стр. 82.
6 Тахиао с, А. Е. Улога Светога Саве у оквиру књижевне делатности, у:
Сава Немањић – Свети Сава, историја и предање, уредник Ђурић, В.
(1979), Београд, стр. 89.
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народа”.7 Зато и примећујемо да су његова најзначајнија де
ла: Карејски типик, Хиландарски типик, Студенички типик
са описом живота Светог Симеона кога Свети Сава приказу
је као прави узор монасима.
Међутим, најпознатије књижевно дело је Номоканон или
Крмчија Светог Саве. Младој краљевини Србије понудио је
правни кодекс који је одговарао специфичном положају срп
ске државе. „Такав канонски, односно црквено-грађански
зборник могао је да буде направљен само за потребе кон
ституисања једне нове автокефалне цркве и нове, незави
сне државе”.8 Крмчијом Светог Саве у темеље нове државе
уграђено је богато наслеђе грчко-римског права у византиј
ској редакцији.9 А колики је значај Крмчија имала видимо и
по томе што је битно утицала и на Душанов законик, Жичку
повељу, као и на повеље кнеза Лазара.10
Заиста, да бисмо могли објективно да сагледамо и анализи
рамо књижевно дело Светог Саве не смемо да превидимо
његово високо образовање док је био син великог жупана
Стефана Немање, затим је уследио трудољубиви рад када је
био светогорски монах, да би настала дела пуна пастирске
бриге са места првог српског архиеп
 ископа. Анализирајући
само правне списе уочава се да је Свети Сава поседовао из
узетне организаторске способности, интелектуални капаци
тет да подражава законодавни дух грчких узора, а уз то није
сузбијао своју креативност.11
За успешну мисију Цркве неопходни су манастири и дру
ге богомоље. И на пољу ктиторске делатности Свети Сава
се веома истакао. У манастиру Ватопеду је још пре доласка
свога оца на Свету Гору изградио три параклиса. „Први, по
свећен Рођењу Богородице, дао је да се подигне иза главне
манастирске цркве и снабдео га свим потребним стварима.
У близини њега је сазидао параклис Св. Јована Златоустог;
трећи Преображења Спасова подигао је у великом пиргу.
Поред тога, поручио је да се манастирска саборна црква по
крије оловним плочама наместо дотадашњих, а затим ју је

7 Димитријевић, Д. Светосавско доживљавање хришћанства с нарочитим
обзиром на монаштво, у: Сава Немањић – Свети Сава, историја и пре
дање, посебан отисак (1977), Београд, стр. 214.
8 Богдановић, Д. Крмчија Светога Саве, у: Сава Немањић – Свети Сава,
историја и предање, уредник Ђурић, В. (1979), Београд, стр. 97.
9 Исто.
10 Исто, стр. 98.
11 Мошин, В. Правни списи Светога Саве, у: Сава Немањић – Свети Сава,
историја и предање, уредник Ђурић, В. (1979), Београд, стр. 126.
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снабдео оним што је било потребно”.12 Затим је Свети Са
ва, заједно са својим оцем, богато даривао манастире Иви
рон, Велику Лавру и цркве у Кареји, тако да су они постали
други ктитори са свим почасним правима која следују – а
најважније је право уписивање у помјаник на месту ктито
ра.13Знали су Свети Сава и Свети Симеон да би за Србе нај
боље било да на Светој Гори имају српски манастир. Али
за обнову руинираног манастира Хиландара и посвећивање
српским монасима тражила се сагласност не само светогор
ског протата, него и византијског цара.14 Пошто су добили
сагласност и приложили изобилну материјалну подршку,
Свети Сава и Свети Симеон не само да су добили право да
обнове манастир Хиландар за потребе српских монаха, већ
су уз титулу ктитора добили право да манастир буде само
сталан, својевластан и независан од игумана манастира Ва
топеда, чак и светогорског прота.15 Иако је значајно увећао
обим Хиландара, Свети Сава није ту зауставио ктиторску
делатност, већ је раскошним прилозима постао ктитор ке
лије у Кареји и још три светогорска манастира који су били
опустошени од разбојника: Каракале, Ксиропотама и Фило
теја.16 Пошто је Свети Сава од детињства много путовао, где
год је постојала потреба, широкогрудо је помагао прилогом.
Задужбинарство се није ограничило само на манастире на
Светој Гори. У Цариграду је учинио велики прилог манасти
ру Богородице Евергетиде, а у Солуну је подигао манастир
Филокала.17 У Светој Земљи помогао је лавру Светог Саве
Освећеног, цркву Светог Ђорђа у Акри, ивирском манасти
ру у близини Сиона, као и бројним црквама у Јерусалиму, а
на брду Сиону у Јерусалиму подигао је свој манастир.18
Али за развој Српске архиеп
 ископије, поред манастира Хи
ландара, најзначајне су задужбине које је Свети Сава поди
гао у Србији. После Стефана Немање, као главног ктито
ра, поред Вукана и Стефана, ктитором се сматра и Свети
Сава, под чијим је руководством живописана Богородичи
на црква у Студеници, а уз то су подигнуте испоснице.19
„После завршавања манастира Студенице, најзначајније је
12 Живојиновић, М. Ктиторска делатност Светога Саве, у: Сава Немањић
– Свети Сава, историја и предање, уредник Ђурић, В. (1979), Београд,
стр. 15.
13 Исто, стр. 16.
14 Исто.
15 Исто, стр. 17-18.
16 Исто, стр. 19.
17 Исто, стр. 20.
18 Исто, стр. 22-23.
19 Исто, стр. 21.
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било подизање дома Спасовог, званог Жича, првог седишта
архиеп
 ископије, на чијој је изградњи Сава радио заједно са
својим братом великим жупаном Стефаном”.20Још неколи
ко манастира и цркава повезано је са Светим Савом иако
он није био изричити ктитор, а то су манастир Грачаница,
Богородичина црква у Призрену, црква светих Апостола у
Пећи, као и манастир Милешева, који „са Жичом и пећким
Апостолима, припада целини којој је Свети Сава дао свој
печат”.21
Заиста, оволико градитељство и задужбинарство сведочи да
је Свети Сава умногоме превазишао оквире једног пасти
ра Цркве, простог светогорског монаха, чак и првог српског
архиеп
 ископа, будући да је првенствени задатак брига за бо
гослужење и молитвени живот пастве. А Свети Сава је зна
чајан део своје личности усмерио и на књижевност и на за
дужбинарство поред посвећеног рада у избору свештенства,
организовању епархија и бриге за духовни живот.

Библијско утемељење мисије Светог Саве
Нема сумње да је Свети Сава био једна генијална, свестрана
личност. Био је изузетан дипломата, писац, задужбинар и
духовник. Образовање које је поседовао помогло је да изне
дри изванредна књижевна дела. Веома скроман, вођен па
стирском бригом и пун љубави, настојао је да заживи у ср
цима Срба чиста хришћанска вера. За своју делатност при
грлио је највећи хришћански узор – Господа Исуса Христа.
Зато бисмо изложили колико је сав живот и рад Светог Саве
био испуњен библијским мотивима.
Описан је занимљив догађај из младости Господа Исуса
Христа у јеванђељу од Светог апостола и јеванђелисте Луке.
Када је Спаситељ имао дванаест година, мимо знања роди
теља, три дана је провео у храму у Јерусалиму слушајући и
питајући учитеље. На прекор родитеља што се изгубио и што
их је забринуо, Спаситељ одговара: „Зашто сте ме тражили?
Зар не знате да мени треба у ономе бити што је Оца мојега”?
(Лк2,49) Наравно да је блага вест Спаситеља и спасење љу
ди било прече Господу и од својих родитеља, што видимо из
речи: „Ко извршује вољу Оца мојега који је на небесима, тај
је брат мој и сестра и мати”.(Мт 12,50) Али задивљује што
је у потрази за духовним благом и млади Растко напустио
родитеље, браћу, двор, земљу и све што је имао и отишао у
скромни манастир. Знао је да на путу боговиђења не сме да
га зауставља брига за овоземаљска добра. Послушао је речи
20 Исто.
21 Исто, стр. 22.
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Спаситеља: „Сваки од вас који се не одрече свега што има,
не може бити мој ученик”. (Лк 14,33) Није лако одупрети се
утицају родитеља, растужити их другачијим избором него
што су они очекивали, тешко је не угледати се на старију
браћу, али је Свети Сава знао речи Спаситеља: „Који љуби
оца или матер већма него мене, није мене достојан; и који
љуби сина или кћер већма него мене, није мене достојан.
И који не узме крста својега и не пође за мном, није мене
достојан”. (Мт 10, 37-38) Али да би се пошло овим уским
путем пуним одрицања, Господ Исус Христос је охрабрио
подвижнике речима:„Заиста вам кажем: нема никога који
је оставио кућу, или родитеље, или браћу, или сестре, или
жену, или дјецу ради Царства Божијега, који неће примити
многоструко у ово вријеме, и у долазећем вијеку живот вјеч
ни”. (Лк 18, 29-30)
Уочавамо још сличности које су мотивисале Светог Саву да
следи пример Господа Исуса Христа. Ђаво, пошто је пока
зао сву славу царства овога света, кушао је Господа Исуса
Христа рекавши: „Теби ћу дати сву власт ову и славу њихо
ву, јер је мени предана, и коме хоћу дајем је. Ти, дакле, ако се
поклониш преда мном, биће све твоје”. (Лк 4,6-7) Наравно,
Спаситељ је у својој скромности сва блага одбио. Тај пут
следи и Свети Сава, јер свакако је оставио двор, презрео је
власт, потенцијалну страну принцезу, чак и брачни живот да
би боље сагледао благу вест о Царству небеском. На њему
се испуњавају речи Господње: „А има ушкопљеника који су
сами себе ушкопили Царства ради небескога”. (Мт19,12)
Као млад монах на Светој Гори, Свети Сава је пожртвовано
носио храну свим искуснијим монасима отшелницима иако
су се они скривали од људи у густим шумама и по стрмим
падинама.22 У монашком смирењу никада се није позивао на
своје узвишено порекло, него се водио упутствима Спаси
теља: „Који хоће да буде међу вама велики, нека вам служи;
и који хоће први међу вама да буде, нека буде свима слуга”.
(Мк 10,43-44) И сам се строго подвизавао знајући да „Не
живи човјек само о хљебу, него о свакој ријечи Божијој”. (Лк
4,4) А колико је духовни подвиг, љубав и сагледавање воље
Божије насушна потреба видимо из речи Спаситеља: „Јело
је моје да вршим вољу Онога који ме је послао, и извршим
његово дјело”. (Јн 4,34) У таквом духовном расположењу
Свети Сава не само што је имао сигурност да је направио
мудри избор отишавши у манастир, већ је на то могао да
мотивише и свога оца великог жупана Стефана Немању
22 Велимировић, Н. (2016) Живот Светог Саве, Манастир Подмаине,
стр. 32.
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позивајући га на узвишен духовни живот уместо стресног
живота владара, знајући речи Господње:  „Не брините се ду
шом својом, шта ћете јести, или шта ћете пити; ни за тијело
своје у шта ћете се обући. Није ли душа претежнија од хра
не, и тијело од одијела”? (Мт 6,25)
Охрабрио је оца свога да чини што је и сам чинио, да све бо
гатство своје мудро инвестира, не градећи себи палате, већ
да подиже манастире за спас душе своје, а на добро свега на
рода српског. И заиста све задужбинарство Светог Симеона
и Светога Саве темељи се на речима Господа Исуса Христа:
„Не сабирајте себи блага на земљи, гдје мољац и рђа ква
ри, и гдје лупежи поткопавају и краду; него сабирајте себи
блага на небу, гдје ни мољац ни рђа не квари, и гдје лупежи
не поткопавају и не краду” (Мт 6,19-20). Сличан савет Спа
ситеља забележио је и Свети апостол и јеванђелиста Јован:
„Трудите се не за јело које пролази, него за јело које остаје
за живот вјечни”. (Јн 6,27)
И заиста, за сва добра и честите подвиге, великог жупана
Стефана Немању Бог је прославио, па га ми сада познајемо
као Светог Симеона Мироточивог. Међутим, после његове
смрти, настао је вишегодишњи сукоб у Србији између нај
старијег његовог сина Вукана и средњег сина Стефана. „Ове
четири године исцрпеле су и уназадиле Србију, упропасти
ле економију, смањиле становништво, ослабиле снагу, а по
ља остала необрађена. Због нереда, несигурности, глади,
велики број Срба се одселио у стране земље”.23
Пошто је отаџбина била у таквој ситуац
 ији, Свети Сава на
пушта Свету Гору и успева да над моштима Светог Симеона
Мироточивог измири браћу. Иако је волео подвижнички жи
вот и није желео да се бави стварима овога света, овим по
ступком је Свети Сава испунио речи Господа Исуса Христа
који је у Беседи на гори казао: „Блажени миротворци, јер ће
се синови Божији назвати”. (Мт 5,9)
Примећујемо да је пастирски рад Светога Саве са места
првог српског архиеп
 ископа био не само пожртвован, већ
искрено брижан и пун љубави. Изузетно се старао да чи
ста хришћанска вера буде добро прихваћена међу Србима.
Његова најчувенија беседа управо и јесте Беседа о правој
вери коју је изнео у манастиру Жичи 1221. године на цркве
нонародном сабору. Са колико нежности и пастирске бриге
саветује, видимо из самог увода у беседу: „Браћо и другови
и оци и чеда богозвана, приклоните богољубива срца ваша
послушању божаствених заповести, и ове свете речи које ви
23 Исто, стр 64.

69

САВА МИЛИН
чујете, положите, дакле, браћо у срца ваша и на савести ду
ша и на умне очи, и разумите”.24 Заиста је Свети Саве много
ревновао да Срби пригрле праву веру и благу вест имају
ћи у виду заповест Господа Исуса Христа: „Идите, дакле,
и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Све
тога Духа, учећи их да држе све што сам вам заповједио;
и, ево, ја сам с вама у све дане до свршетка вијека. Амин”.
(Мт 28,19-20) Сличну заповест имамо забележену и од Све
тог апостола и јеванђелисте Марка: „Идите по свему свије
ту и проповиједајте јеванђеље сваком створењу”. (Мк 16,15)
Из проповеди Светог Саве које су нам сачуване код њего
вог биографа Доментијана,25 видимо са колико је пастирске
бриге настојао да поучи свештенство како би се истине хри
шћанства прихватиле у народу. На Светог Саву се односе
речи Спаситеља: „Пастир добри живот свој полаже за овце”.
(Јн 10,11)
А претпостављајући материјална богатства благу небеско
ме, поштујући Христове заповести, Свети Сава је следио
пут Спаситеља и самим тим постао пример скромности, мо
литвености, подвига и пожртвовања. Тако чврсто хришћан
ски утемељена личност, у свету пуном ратова, похоте, не
здравих амбиција, као звезда водиља показује свима прави
пут, јер нам је задатак поставио Спаситељ рекавши: „Тако да
се свијетли свјетлост ваша пред људима, да виде ваша добра
дјела, и прославе Оца вашега који је на небесима”. (Мт5,16)
Снажна морална личност Светог Саве пленила је и освајала
људе својом добротом и на тај начин су се испуниле речи
Господа Исуса Христа: „Хајдете за мном и учинићу вас лов
цима људи”. (Мт4,19)

Закључак
У доба када се древне хришћанске вредности и највеће срп
ске личности, процењују и оспоравају, неопходно је исти
не ради објективно и научно анализирати њихов допринос
српској духовности, књижевности и култури. На празник
Светог Саве сва се дијаспора окупља око својих богомоља и
сведоче своје српство негујући култ личности Светог Саве.
Понекад се стиче утисак да толико наглашавају светосавље,
да превиђају да је Свети Сава имао још већи узор у лично
сти Господа Исуса Христа и да је имао утемељење на Све
томе Писму. А знамо речи које је забележио Свети апостол
24 Доментијан, (1938) Животи Светога Саве и Светога Симеона, Београд,
стр. 127.
25 Сачувано нам је само седам беседа Светог Саве, а више о њима видети
у: Доментијан, нав. дело, стр: 97-99; 124-125;127-134; 141-143;143-145;
166-168; 170-176.
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и јеванђелиста Матеј: „Нема ученика изнад учитеља своје
га ни слуге изнад господара својега”. (Мт 10,24) И у Срби
ји, поготово приликом неких јубилеја, постоји тежња да се
објективно сагледа величина Светог Саве. Међутим, науч
ници и писци не могу у потпуности да сагледају све аспекте
његовог рада. Уобичајено је да се Свети Сава препознаје и
слави као први српски просветитељ, што је свакако био, и да
се наглашава његов просветни значај.
Многи наглашавају његове дипломатске способности почев
ши од утицаја на свога оца, великог жупана Немању да му
се придружи у скромности. Мудро је повући се са престола
и отићи у манастир одакле би се пратио рад наследника. Ве
лики жупан Немања, сада монах Симеон, уступио је престо
другоме сину – Стефану и могло је да буде суревњивости од
стране старијег сина Вукана. Али Вукан није смео ништа
да предузима јер је знао да је његов отац – неоспорна ве
личина – могао да се врати. А када се сукоб догодио, Свети
Сава је посредовао измирењу браће доневши очеве мошти
у Србију. Помагао је краљу Стефану у дипломатији, јер је
то било време великих ратова. Врхунац дипломатије је било
добијање аутокефалности Српске цркве и крунисање краља
Стефана после чега је Србија постала међународно правно
призната независна земља. Неоспоран је значај манастира
Хиландара, Студенице и Жиче за српски духовни, културни
и просветни живот, што су све задужбине Светога Саве. Из
ванредна је и богата књижевна делатност Светог Саве.
Међутим, добро примећује владика Атанасије да су се сви
аспекти стваралачке личности Светог Саве темељно анали
зирали, а да се најмање анализирало богословље Светог Са
ве и духовни утицај који је оставио, што је у великој мери
критика на рачун теолога.26 Али заиста је најтеже упустити
се у духовну анализу Светога Саве јер то захтева „нарочи
то духовно расположење, побожност и страхопоштовање...
грозничави и свети ужас пред нечим дивним, али страшним
и тајанственим”.27 Сам Свети Сава је ишао трновитим и
уским путем који води у Царство небеско, а ако желимо да
схватимо његове пориве то можемо само путем „смирено
сти и понижења, потпуног самозаборава и самоодрицања”.28
Примећујемо дубоку телогију у Беседи о правој вери која
има задатак да изложи велможама, свештенству и народу
истине хришћанства. „Сва хришћанска вера Цркве почива
26 Јевтић, А. (2004) Богословље Светог Саве, Врњци-Требиње, стр. 12.
27 Марковић, М. (1985) Свети Сава светитељ и просветитељ, Бирмин
гам, стр. 9.
28 Исто.
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на богооткривеним истинама о Светој Тројици и о ова
плоћењу Једнога од Тројице, Сина Божијег, Који је постао
човек. Догмат о Светој Тројици, то јест Теологија, и дог
мат о Оваплоћењу, то јест Икономија, сачињавају суштину
Православља, свеукупни садржај Православне вере, Цркве,
Крштења, Литургије, Васељенских Сабора, Символа, знака
Крста, епископског исповедања итд., јер се у та два основ
на свеобухватна догмата садрже сви остали свети догмати,
сва тајна Бога Живог и Истинитог и Његовог дела стварања
и спасења света и човека у Христу”.29 А свакако је најузви
шенији део Беседе о правој вери када Свети Сава анализира
христологију. Тако дубока и наглашена христоцентричност
у делима Светог Саве, свакако га поставља у ранг најбољих
теолога.30
Управо то и јесте најзначајније за нас теологе што је Свети
Сава први српски архиеп
 ископ и светитељ! Не само што је
издејствовао самосталну српску цркву бринући се за духов
ност свога народа и што је поставио свештенство које ће на
матерњем језику произносити молитве Богу, већ је и указао
на пут којим треба ићи. Иако је био син великог жупана Сте
фана Немање, а самим тим кандидат да се ожени страном
принцезом у тежњи  да се браком утврди пријатељство су
седних народа и да влада делом земље, Свети Сава одлази у
манастир, што је за многе чудан избор, али избор који оста
вља моћан утисак. Уместо живота на двору, уместо славе,
богатства и власти Свети Сава бира скромност, подвиг, пост,
бдење, молитву, пожртвовање. Свети Сава је послушао речи
Господа Исуса Христа: „Иди продај све што имаш и подај
сиромасима; и имаћеш благо на небу; и дођи, узми крст свој
и хајде за мном”. (Мк 10,21) А верујемо Спаситељу да ће
Светоме Сави заслужено место припремити према његовим
речима: „А ко изврши и научи, тај ће се велики назвати у
Царству небескоме” (Мт5,19)
У данашње време када наш народ деценијама тражи ко би
могао да буде прави вођа Срба, потребно је да сагледамо ко
су нам узори. Многе вође долазе са тежњом да направе јаку,
модерну, економски снажну, дипломатски независну Србију,
што су добри идеали. Али треба бити свестан да је управо
такву Србију саградио Свети Сава уз велику помоћ Божију
коме се свега века молио. Свети Сава је истовремено и све
тли узор савременим пастирима Цркве будући да је са нај
вишег места, као Архиеп
 ископ српски, могао да каже речи
попут Светог апостола Павла: „Свима сам био све, да како
29 Јевтић, А. нав. дело, стр. 101-102.
30 Димитријевић, Д. нав. дело, стр. 215.
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год неке спасем”. (1.Кор9,22) Такву скромност, марљивост,
трудољубивост, смиреност, молитвеност потребно је да сле
де и савремени пастири Цркве како би привели своју паству
у Царство небеско раме уз раме са бројним светитељима,
многим и премногим мученицима који овде на земљи стра
шно пострадаше, али који се сада и заувек радују у предив
ним дворовима Царства небеског заједно са нашим великим
Светим Савом.
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BIBLICAL FOUNDATIONS OF 
SAINT SAVA’S MISSION
Abstract
The greatest Serbian enlightener and missionary, who had laid solid
foundations of Christian faith in Serbia, was Saint Sava. He devoted his
whole life to ensure that the Serbs truly embraced pure Christian faith.
Immediately after returning to Serbia, in 1208, he procured books and
wrote typikons and the Nomocanon to enlighten the Serbs. However, in
order for his missionary work to be successful, he also invested great
efforts in providing autocephaly for the Serbian Orthodox Church. In
his sermons, Saint Sava often preached his missionary ideas. What we
perceive, however, is that the Serbs tend to emphasize that they cherish
the tradition and the spirit of Saint Sava, but that, at the same time,
they disregard his true Christian inspirations. Thus, this paper intends
to lay emphasis on the Biblical motifs which encouraged Saint Sava to
pursue missionary work. The current shepherds of the Church should
be advised to do the same.
Key words: Saint Sava, Holy Scripture, Church mission, sermo
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КТИТОРСКА ДЕЛАТНОСТ
СТЕФАНА НЕМАЊЕ И ЊЕН
ЗНАЧАЈ У ДОБИЈАЊУ
СРПСКЕ АУТОКЕФАЛИЈЕ
1219. ГОДИНЕ
Сажетак: У раду се анализом извора и релевантне литературе
настоји реконструисати обимна ктиторска делатност великог
жупана Стефана Немање, да би се затим довела у везу са добија
њем српске Аутокефалије од стране Светога Саве. Показује се да
је Стефан Немања својом обимном задужбинарском делатношћу,
али и другим активностима у области верске политике, припре
мио терен за формирање српске Аутокефалне Цркве. До сада у
науц и није довољно наглашена пресудна важност Немањине кти
торске делатности као камена темељца српске Цркве у средњем
веку.
Кључне речи: Стефан Немања, ктиторска
задужбине, српска Црква, аутокефалија

делатност,

Реч ктитор је грчког порекла и њено право значење јесте до
бити, стећи. У овом случају се мисли на духовну корист.1 На
1 Овај текст представља делимично унапређени одељак завршног рада
аутора: Павловић, М. (2013) Стефан Немања и Црква, стр. 18-33, од
брањеног на Филозофском факултету у Нишу, под менторством проф.
др Ђорђа Ђекића.
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стицање духовних добара на земљи и на задобијање вечног
живота после смрти. Ктитор је могао бити оснивач манасти
ра, цркве, његов наследник или онај на кога су пренета та
права, као и лице које је обнављало манастир, даривало га
уступајући му одређена имања, поседе и повластице.2
Ктиторска делатност,3 не подразумева само подизање црка
ва и манастира, већ и слање дарова истима, помагање цркве
них институција и братстава. Али свакако је најкрупнији об
лик ктиторске делатности изградња црквених грађевина, ко
ја је увек скупа и захтевна. У том погледу, Немањина епоха
представља својеврсну прекретницу у српској историји. Он
је први велики градитељ цркава и манастира међу српским
владарима, и један од највећих ктитора немањићке династи
је. Док се од времена краља Милутина као оснивачи мана
стира и цркава јављају и властелини са својим породицама.4
Такође, задужбинарство је наставило да живи као традиција
српских властелина и у времену турског ропства и значајно
допринело очувању српске националне и државотворне све
сти и континуитету православне духовности међу Србима.
Новина у ктиторској делатности српских владара коју Не
мања уводи је обимно подизање задужбина, праћено изда
шним даривањем туђих богомоља. Немања је поставио је
дан образац који су тежили да испрате сви његови наслед
ници на престолу.5 Једна од најтипичнијих одлика читаве
немањићке епохе јесте управо обимна ктиторска делатност,
захваљујући примеру који је Немања дао.

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

2 За више информација о средњовековном значењу речи „ктитор” видети:
Шуица, М. Ктитор, у: Лексикон српског средњег века (1999), Београд:
Knoweldge, стр. 336-339. Нарочито видети студију: Троицки, С. (1935)
Ктиторско право у Византији и немањићкој Србији, Београд: Глас
СКА.
3 Kтиторска делатност Стефана Немање одавно је предмет истражива
ња. За преглед литературе о Немањиној ктиторској делатности видети:
Калић, Ј. (2000) Стефан Немања у модерној историографији, у: Стефан
Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Београд:
САНУ, стр. 14.   
4 Шуица, М. нав. дело, стр. 337.
5 Ктитори међу српским владарима постоје и пре Немање, један образац
на који се он вероватно угледао поставио је још свети кнез Јован Влади
мир, видети: Ђекић, Ђ. (2018) Свети Јован Владимир – историја и култ,
Лепосавић: Институт за српску културу, стр. 47.
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Најважнији мотив била је свакако побожност и љубав према
Богу, али и толико подстицајни страх од Страшног Суда.6
Управо за Стефана Немању сведочи његов син Стефан како
је манастире подизао да би се Божји угодници заузели за ње
га код Христа, како каже: Да ме не осуди на дан страшнога
суда и грозног испитивања, онога дана и часа, него да ми
буде милостив, тих и утешан....7
Поред тога било је и посебних разлога због којих су ма
настири подизани. Ако је требало Богу захвалити за какав
успех или излечење од тешке болести, или избављење од
неке напасти и невоље. Такође, то се чинило, ако је Богу
положен завет да ће му се тако одужити за одређену Његову
милост. Због тога је Немања подигао манастир Св. Ђорђа у
Расу, чим се избавио тамнице у којој се заветовао свецу да
ће му „послужити” целога живота ако га ослободи окова.8
Но, било је за подизање манастира и других мотива. Један
од важних политичких разлога био је чвршће везивање сво
је владарске личности за Цркву, која је у средњем веку била
веома важна организација у држави, од које је могла да за
виси и стабилност положаја владара. Власт владара у сред
њовековној Србији је ограничавао „сабор српске земље”. У
сабор су они уводили и све старешине нових манастира које
су подигли, и тим путем старали се да у њему повећају свој
политички утицај.9
Чврсти положај који је династија Немањића имала у земљи
добрим делом имала је да захвали и својим задужбинама.
Немањићка Србија једна је од ретких држава у средњове
ковној Европи у којој је ауторитет династије био толико јак,
да властела никада није помишљала на њено уклањање са
власти. Све завере властеле против владара, а није их било
мало, завршавале су се довођењем на трон његовог, најбли
жег сродника, брата или сина. Још један овакав пример не
постоји на Балкану тога доба, али ни у читавој Европи, иако
су промене владара и владарских кућа на челу држава биле
уобичајена појава.
Подизање цркава и манастира много је доприносило чвр
шћем везивању народа за веру и Цркву. Као младом хри
шћанском народу код кога се православље тек одомаћило
6 Марковић, В. (2002) Православно монаштво и манастири у средњове
ковној Србији, Горњи Милановац: Лио, стр. 103-105.
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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Србима је ктиторски напор Стефана Немање много помогао
да се приближе Цркви као институцији и да постану њен ор
гански део. Разграната мрежа Немањиних задужбина била
је често први непосредни контакт његових поданика са пре
звитерима, литургијом, црквеним животом и учењем. Заду
жбине посађене широм српске земље омогућиле су многим
Србима да се први пут сусретну са црквеним богослужењем
и Светим Тајнама. Тако је Немања много допринео мисио
нарској делатности Православне Цркве међу Србима. Тек са
Светим Савом процес покрштавања Срба сматра се коначно
завршеним. Стефан Немања је много допринео да то тако
буде.
Подизање цркава и манастира била је и једна од дужности
хришћанских владара у средњовековној Европи. Лик идеал
ног владара у средњем веку није зависио само од успешног
ратовања и освојених градова, већ и од његове „благочасти
вости” и „христољубивости”, што, између осталог, значи и
од подигнутих манастира и цркава учињених прилога и за
вештања и уопште ктиторских напора.
Један од специјалних узрока подизању манастира био је да
владари подижу манастире себи за гробнице. У Византији је
почев од царева па до обичних људи било веома важно пита
ње где ће бити сахрањени. Свако се трудио да себи обезбеди
гроб у неком постојећем храму, или уколико може да због
тога сагради манастир или цркву. Српски владари у сред
њем веку су по правилу подизали гробне цркве, тј. храмове
у којима ће бити сахрањени када умру. Ту намену је Немања
дао Студеници и жеља му је била испуњена.
Мотива је дакле за подизање задужбина било више него до
вољно. Немањићи су су на том пољу били веома ревносни
и пожртвовани. Њихови ратови, победе и освајања, култур
ни и привредни домети, нису ни близу значаја који имају
њихове задужбине, вечно посађене међу Србима.

Немањино задужбинарство на делу
Своју ктиторску делатност Немања је започео још у првим
годинама своје владавине, када је као удеони кнез управљао
источним областима Србије.10 Његову област сачињавале су
жупе Топлица, Ибар, Расина и Реке, односно подручје Пусте
Реке,11 док је на великожупанском престолу био његов нај
10 О Стефану Немањи као удеоном кнезу, видети: Благојевић, М. (1997)
Српске удеоне кнежевине, ЗРВИ 36, Београд: Византолошки институт
САНУ, стр. 45-62.
11 Исто, стр. 58-60. Географски положај средњовековних жупа Топлице,
Ибра и Расине утврђен је на основу положаја долина истоимених река.
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старији брат Тихомир. Јабуку раздора између Стефана и ње
гове браће посадио је цар Манојло Комнин приликом сусре
та са Немањом у околини Ниша,12 када је њему доделио на
уживање жупу Дубочицу и одликовао га титулом „царски
сан”,13 с тим да тај посед не могу да наследе његова браћа.
Тиме је Стефан Немања постао двоструки вазал, према бра
ту Тихомиру и према византијском цару Манојлу.
У сплету ових догађаја који погоршавају Немањин однос са
старијом браћом и доводе до сукоба који се завршио Нема
њиним освајањем власти у Србији, он је саградио своје прве
две задужбине.14
Има индиција да га је на подизање првих задужбина под
стакао сам цар Манојло I Комнин. С обзиром на то да се
из житија стиче утисак како је Немања готово тијумфално
кренуо да гради цркве у Топлици, то није могло бити без са
гласности византијског цара, што значи да је важан предмет
његових разговора са Манојлом I Комнином морала бити
градња првих Немањиних задужбина.15 Ова тврдња је тим
пре логичнија, јер знамо да је ктиторска делатност у Србији
последица угледања на византијску традицију.16

Одређивање положаја жупе Река било је предмет многобројних истра
живања. Одговор на ово питање који се може прихватити, дао је: Бла
гојевић, М. (1996) Жупа Реке и Дендра Јована Кинама, ЗРВИ 35, Бео
град: Византолошки институт САНУ, стр. 197-212, са прегледом старије
литературе о овој теми.
12 Првовенчани, С. нав. дело, стр. 65; Благојевић, М. и Медаковић, Д. (2000)
Историја српске државности, књига I, Нови Сад: САНУ огранак у Но
вом Саду, Беседа, Друштво историчара јужнобачког и сремског округа,
стр. 87-88.
13 Царски сан тумачен је као византијска дворска титула: Калић, Ј. (1993)
Србија у доба кнеза Страцимира, у: Богородица Градачка у историји
српског народа, Чачак: Народни музеј, стр. 52; Максимовић, Љ. (2000)
Србија и методи управљања Царством у XII веку, у: Стефан Немања –
Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Беог рад: САНУ, стр.
61. За другачије мишљење видети: Благојевић, М. и Медаковић, Д. нав.
дело, стр. 87. Последњи о томе расправља рекапитулирајући ранија ста
новишта: Цветковић, М. (2011) Стефан Немања и Дубочица, у: Стефан
Немања и Топлица (тематски зборник), уредник Бојовић, Д. (2011),
Ниш: Центар за Црквене студије, стр. 48-49.
14 Исцрпно о овој теми видети: Алексић, В. (2009) Почетак владавине Сте
фана Немање и његово ктиторство као разлог сукоба са браћом, Весник
војног музеја 36, Београд: Војни музеј југословенске народне армије,
стр. 11-17.
15 Овакво мишљење заступа: Бојовић, Д. Рађање српске цркве у Топли
ци (хагиографска и химнографска сведочанства), у: Стефан Немања и
Топлица, уредник Бојовић, Д. (2011) Ниш: Центар за Црквене студије,
стр. 30.
16 Шуица, 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. Доментијан пише:
И живећи на истоку у своме делу, поче зидати манастир
у име Пресвете Богородице... И снадбе га добро сваким
божаственим потребама и свештеним сасудима на по
хвалу Пресвете Богородице, и предаде га на покој и на
спасење црнцима.17
У близини овог манастира зида Немања још један манастир,
посвећен Св. Николи:
И док се још на Истоку бавио (тј. док је још увек био уде
они кнез, прим. М. П.) ... поче зидати други манастир у
име светога међу светима, великога архијереја Николе.
И силом Божјом и Светога Духа, ... би саздана црква, и
пред црквом кула која се подизала у небесну висину, казује
Доментијан.18
Свети Сава једино даје другачији редослед градње ових све
тиња: Сам сазда манастире: прво у Топлици светога оца
Николе, и други тамо свету Богородицу у Топлици.19
Црква Светог Николе је саграђена по угледу на средњу цр
кву (посвећена Св. Михаилу) манастира Пантократора у Ца
риграду, који је у то време уживао велики углед као највећа
цариградска задужбина Комнина, али и као место у којем
су сахрањени чланови те динстије.20 Марица Шупут даље
истиче да постоје чињенице које указују на то да је Стефан
Немања овај храм градио као своју гробну цркву и да то није
била његова првобитна намера са Студеницом.
Управо је изградња ова два манастира узрок сукоба са бра
ћом. Браћа су Немањи замерала што без њихове сагласно
сти приступа градњи цркава у својој области. Верујемо да
17 Доментијан, Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, прире
дила Радмила Маринковић (1988), Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 241.
18 Исто, стр. 241-242. Иначе ваља поменути да је култ светога Николе у
средњовековној Србији био веома раширен, те да је велики броја заду
жбина био посвећен њему. Сви Немањићи су слали дарове цркви Светог
Николе у Барију, где се чувају његове мошти. А данас видимо да најве
ћи број српских домаћинстава као своју крсну славу прославља управо
овог светитеља.
19 Свети Сава, Сабрани списи, приредио Димитрије Богдановић (1986),
Београд: Српска књижевна задруга, стр. 98.
20 Шупут, М. Цариградски извори архитектуре цркве Св. Николе у Куршу
млији, у: Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви – историја и
предање (2000), Београд: САНУ, стр. 171-179.
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ту има истине. Ако се пође од тога да Стефан Првовенчани
и Доментијан тежиште сукоба стављају на грађење цркве св.
Николе,21 можемо претпоставити да градња Св. Богородице
није у великом жупану Тихомиру изазвала подозрење, јер
то није био Немањин ктиторски подухват у пуном смислу
те речи, већ само обнова делимично порушене грађевине,
чиме Немања није исказивао тежњу за осамостаљењем.22
Али подизање св. Николе од темеља, које је подразумевало
и одобрење надлежног нишког епископа, дакле Грка из Ви
зантије, имало је већу тежину и шири значај. Као први Не
мањин ктиторски подухват у пуном значењу те речи црква
Св. Николе, намењена за ктиторову гробницу, био је то чин
достојан самосталног владара.23
Настали су унутрашњи немири у којима је Немања најпре
био заробљен од стране браће и затворен у некој пећини.24
Том приликом Немања се молио Св. Ђорђу да га избави там
нице, положивши завет да ће му у том случају „послужи
ти читавог живота”.25 Убрзо је заиста ослобођен. Успео је
да победи у сукобу и постане велики жупан, док су његови
противници на челу са његовом браћом уточиште и помоћ
потражили у Византији. Одмах по ослобођењу почео је да
зида храм посвећен Светом Ђорђу, захваљујући Светом Са
ви сазнајемо да је то манастир: Светог Георгија у Расу.26 То
су дакле Ђурђеви Ступови завршени 1171. године, на севе
розападу од Новог Пазара.
Много доцније подигао је Немања најчувенију своју заду
жбину манастир Студеницу, посвећен Рођењу Пресвете Бо
городице. Храм је изгледа почео да зида иза 1183. године,
али су завршни радови вероватно трајали и 1196/1197. го
дине, када је замонашени Немања боравио у овом манасти
ру.27 То је велелепна задужбина у којој је примио монашки
постриг 1196. године и провео у њој као монах годину и по
дана, пре одласка на Свету Гору. Пошто се упокојио у Хи
ландару његове мироточиве мошти Свети Сава је пренео у
Србију и сахранио у Студеници где и данас леже да пружају
утеху вернима и чекају васкрсење мртвих.
21 Првовенчани, С. нав. дело, стр. 67; Доментијан, нав. дело, стр. 242.
22 Шупут, М. нав. дело, стр.178.
23 Исто, стр.179.
24 Првовенчани, С. нав. дело, стр. 67; Доментијан, нав. дело, стр. 244.
25 Првовенчани, С, нав. дело, стр. 68; Доментијан, нав. дело, стр. 245.
26 Свети Сава, нав. дело, стр.98.
27 Живојиновић, М. (2000) Стефан Немања као монах Симеон, у: Стефан
Немања – Свети Симеон Мироточиви – историја и предање, Београд:
САНУ, стр. 102.
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Студеници је дао Немања место првог српског манастира и
то су његови наследници поштовали, тако је игуман Студе
нице био стално први међу игуманима српских манастира.28
Студенички типик био је модел за сва потоња манастирска
правила, јер се често у манастирским повељама односи ре
гулишу као у Студеници. Типик манастира написао је Свети
Сава, који је и сам овде старешиновао између 1208–1215.
године.29
Студеница је и у архитектонском смислу врло значајна.
Са њом почињу велике задужбине немањићког периода и
самим тим читавог српског задужбинарства.
Немања је подигао и манастир Светог Николе у Ибру. Ма
настир се још помиње у Студеничком типику: његов игу
ман требало је да буде присутан приликом избора игумана
Студенице.30
Саградио је Немања и манастир Св. Богородице на Би
стрици, десној притоци Лима.
Немања је подигао и женски манастир Св. Богородице у Ра
су. У овом манастиру је монашки постриг примила његова
супруга Ана и узела име Анастасија, после сабора 1196. го
дине. Њене свете и нетљене мошти данас почивају у Сту
деници заједно са моштима Немањиним и њиховог сина
Стефана Првовенчаног.
Поред подизања манастира забележено је у изворима да
је Немања поједине манастире обнављао. У време док је
држао Ниш и Скопље иза 1183. године а пре пораза на Мо
рави 1190. када је изгубио ове области, он је у Нишу сазидао
цркву Св. Пантелејмона,31 а у Скопљу цркву Св. Арханђела
Михаила, док је манастиру Св. Ђорђа код Скопља потврдио
поседе.32
Немања је тaкође даривао многе светиње и материјално
их помагао. Богато је обдарио најпознатије хришћанске
28 Марковић, В. нав. дело, стр. 124.
29 Доментијан, нав. дело, стр. 123; Теодосије, Житија, приредио Димитри
је Богдановић (1988), Београд: Српска књижевна задруга, стр. 171.
30 Свети Сава, нав. дело, стр. 92.
31 Оскудна сазнања о овој цркви која је и данас драга светиња православ
них Нишлија сабрао је у својој студији: Кораћ, В. (2000) Свети Пан
телејмон у Нишу, задужбина Стефана Немање, у: Стефан Немања
– Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, Београд: САНУ,
стр. 163-169.
32 Првовенчани, С. нав. дело, стр. 74; Калић, Ј. Борбе и тековине вели
ког жупана Стефана Немање, у: Историја српског народа, прва књига,
Од најстаријих времена до Маричке битке (1371), уредник Ћирковић, С.
(2000), Београд: Српска књижевна задруга, стр. 259.
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храмове, на првом месту цркву Светог Гроба у Јерусалиму,
затим цркву Светог Јована Претече такође у Јерусалиму,
потом цркву Светог Теодора у близини Витлејема. Богате
дарове слао је и манастиру Богородице Евергетидске у Ца
риграду и манастиру великог мученика Христова Светог
Димитрија у Солуну.33
Забележено је и како је Немања слао дарове и римокатолич
ким светињама. Цркви светих и свехвалних врховних апо
стола Петра и Павла у Риму, данашњем Ватикану, као и
цркви Светог Николаја, у данашњем Барију.34
Ово је занимљив податак који сведочи да Немањи као право
славном владаоцу није било страно помагање римокатолич
ких светиња. Међутим, када видимо које је цркве помагао
постаје нам јасно да разлози таквог поступка нису религио
зне природе. Црква Светих апостола Петра и Павла у Риму
је катедра римског папе, те су ти дарови долазили директно
њему, као једном од најмоћнијих државника тадашње Евро
пе са којим је Немања итекако желео да одржава добре од
носе. Црква Светог Николе у Барију била је архиеп
 ископ
ско седиште коме је била потчињена Которска епископија
чија се јурисдикција налазила у Немањиној земљи, те је
више него јасна политичка природа овог ктиторства. Нема
ња је свакако био заинтересован да одржава добре односе
са надбискупом Барија. Да је ова тврдња тачна потврђује
и непостојање података да је Немања даривао или на било
који начин помагао било коју другу римокатоличку свети
њу. Такође он није никада подигао ниједну римокатоличку
богомољу, као што је саградио низ поменутих православних
цркава. Познати и често цитиранинатпис на цркви Св. Лу
ке у Котору ово, такође, потврђује, јер не каже да је цркву
саградио Стефан Немања, већ само да је она подигнута: sub
tempore domini Nemane magni iupani et filii sui Velcanni regi
Dioclie, Dalmatie, Tribunie, Toplize et Cosne.35
33 Првовенчани, С. нав. дело, стр. 74; Теодосије (1988), нав. дело, стр. 139:
И дође у свој звани му манастир, у дом пречисте Богоматере Евергети
де, то јест Добротворке, јер је и ту са оцем био назван као ктитор. Јер
од почетка много злата дадоше за подизање тога манастира, и купише
многе метохе и насеља, и дозидаше обнове које су требали, и ови су их
због тога сматрали као своје ктиторе, и са првим ктиторима били су
написани да се помињу. И опет тада Свети им много злато са собом
беше донео.
34 Првовенчани, С. нав. дело, стр. 74.
35 Томовић, Г. (1997) Натпис на цркви Св. Луке у Котору из 1195. године, у:
Црква Св. Луке кроз вјекове, Котор: Српска православна црквена општи
на, 23-31. Овај текст би у нашем преводу гласио: „У време господара Не
мање великог жупана и његовог сина Вукана краља Дукље, Далмације,
Требиња, Топлице и Хвосна”.
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Његови биографи на више места помињу како је обилно да
ривао светогорске манастире и то најпре као владалац који
је слао дарове свом сину, светогорском монаху Сави да их
раздели манастирима, а онда када се и сам као монах Си
меон преселио на Свету Гору наставио је да богато дарује
манастире.36
Међутим, управо ту на Светој Гори, његово задужбинар
ство достигло је зенит свог прегнућа. Подизањем једног
манастира Немања је заокружио читав свој задужбинарски
златни круг, а српски народ осветлио непресушним извором
незалазне светлости.
Највећи ктиторски подвиг и један од највећих Немањиних
успеха је подизање манастира Хиландара. Али остварење
ове идеје, повлачило је за собом извесне сложене и мно
гобројне послове, зато су Симеон и Сава деловали проми
шљено, али истовремено брзо и одлучно. „Нису прошла ни
два пуна месеца од Симеоновог доласка у Ватопед, а Сава
је отишао у Цариград код цара Алексија III Анђела”,37 који
је био таст српског великог жупана Стефана Немањића, и
захваљујући тим родбинским везама, али и великом угледу
Симеона и Саве код светогорских монаха, цар је изашао у
сусрет Савиним жељама.
Византијски цар је издао хрисовуљу јуна 1198. године ко
јом је Хиландар „стављен под власт и управу монаха Симе
она и Саве”. По царевој одлуци манастир није био никоме
подложан, ни светогорском проту, ни игуману Ватопеда, већ
је постао самосталан и самоуправан, у свему изједначен са
другим царским манастирима на Светој Гори.
Иначе Хиландар је лично одабрао монах Симеон, када је
обилазио Свету Гору да пронађе погодно место за подизање
српског манастира. Био је то запустели манастирчић раније
разрушен од гусара, који се налази на североистоку Атоса.
Требало га је изнова подизати. Материјалну помоћ за обнову
манастира послао је и српски велики жупан Стефан Нема
њић. Многобројним пословима око изградње руководио је
36 Доментијан, нав. дело, стр. 277, 279, даривање светогорских манастира
од стране св. Симеона помиње на више места и бележи да су у најпозна
тијем манастиру, Лаври Св. Атанасија Атонског, Свети Симеон и Свети
Сава поштовани као други ктитори (написани беху ту у помен са првим
ктиторима); Теод
 осије, нав. дело, стр. 120, 121, 124, 125, 130, 131, 134,
такође, бележи многе дарове св. Симеона Мироточивог светогорским
манастирима, и то најпре злато и дарове које је још као владалац слао
сину Сави да их подели светињама по свом нахођењу, а потом и дарове
које је са сином делио манастирима као монах Симеон.
37 Благојевић, М. (1998) Србија Немањића и Хиландар, Нови Сад: Дру
штво историчара јужнобачког и сремског округа, стр. 35.
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монах Сава. Најпре је обновљена и проширена стара црква
посвећена Ваведењу Пресвете Богородице. Цео манастир
ски комплекс је добро утврђен и заштићен од напада разбој
ника. Око манастира подигнут је град са јаким зидинама и
великим пиргом (кулом) за одбрану. На основу овог и свега
другог што су учинили, монаси Симеон и Сава сматрани су
за „прве” ктиторе Хиландара.38
Монах Симеон издао је хрисовуљу 1198. године манастиру
Хиландару, чиме је постао ктитор овог манастира, потчи
нивши истовремено Хиландару бројна села, четири пчелара
и сто седамдесет влаха.39
Будући да су били ктитори манастира Симеон и Сава су има
ли права да одреде игумана. За то су одредили способног
монаха Методија, који је активно учествовао у пословима
око изградње манастира. Њега је Симеон у два наврата слао
у Србију да тражи од Стефана Првовенчаног даљу помоћ за
радове око и у манастиру.

Камен темељац српске аутокефалије
Ктиторска делатност Стефана Немање одиграла је велику
улогу у будућем Савином раду на стварању Аутокефалне
архиеп
 ископије, и управо у том светлу треба посматрати
њен значај.
Поменули смо како је Немања подигао и обновио бројне
православне цркве и манастире. Неки од ових манастира
постали су касније значајна верска и административна сре
дишта. Тако ће за седиште Топличке епископије Свети Са
ва одредити манастир Св. Николе код Куршумлије. Колико
је ова задужбина са својом облашћу била значајна сведочи
и чињеница да је после проглашења Српске патријаршије
Топличка епископија уздигнута на ранг митрополије.40
Поред тога што је Немања саградио многе задужбине он
се постарао да све оне буду снадбевене свим потребним
предметима. У сваком манастиру који је основао он је „са
творио управу као што треба”, пише Свети Сава.41 Његове
задужбине нису биле подложне надлежном архијереју, већ
само њему као ктитору. У томе је лежао највећи потенцијал

38 Исто, стр. 33.
39 Исто, стр. 34.
40 Јанковић, М. (1985) Епископије и митрополије српске цркве у средњем
веку, Београд: Историјски институт, стр. 151.
41 Свети Сава, нав. дело, стр. 98.
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ових задужбина, оне су тиме постале језгро будуће
аутокефалије.42
Ктиторска делатност Стефана Немање је поставила основе
будуће Српске Цркве. Не умањујући заслуге Светога Саве,
морамо нагласити да је допринос његовог оца у том по
слу био велики. Што само потврђује логичну нужност, да
српска Аутокефална Црква није могла да настане ни из чега.
„Организовани живот средњовековног друштва не може се
ни замислити без потребног броја цркава и манастира, свуда
у свету, па и код нас. Пошто градских насеља у унутрашњо
сти у српским земљама није било у то време, улога манасти
ра је била огромна. Управо распоред манастира, број црка
ва на одређеном простору, знак су живота на њему. Тако је
Немања припремао терен за Савину делатност”, закључује
Јованка Калић.43
Мрежом аутономних српских манастира, Немањиних за
дужбина које су биле подложне само њему, у којима је он
уређивао унутрашњи живот, постављао игумане, посејано
је семе једне нове помесне православне Цркве.
Пример тога можемо најбоље видети у Топлици. Немањи
не задужбине у Топлици су језгро будуће Савине Топлич
ке епископије. А тај крај је припадао јурисдикцији нишког
Епископа, који је у то време живео ван граница Србије и
био је Грк, али иако надлежни архијереј, није имао никаквог
утицаја на ове манастире.44
Највећи значај од свих Немањиних задужбина на стварању
услова за Аутокефалност Српске Цркве имао је несумњи
во манастир Хиландар. Димитрије Богдановић о томе пише:
„За постанак и даљу судбину српске аутокефалне цркве ма
настир Хиландар је имао велики значај. Већ само оснива
ње посебног српског манастира у Светој Гори, својеврсном
седишту православне духовности на византијском подручју
и добијање акта којим је потврђена његова независност и
’аутокефалност’, откривали су тежње првих Немањића и на
говештавали развој српског црквеног питања”.45
42 О томе исцрпно: Бојовић, Д. нав. дело.
43 Калић, Ј. (1979) Црквене прилике у српским земљама до стварања ар
хиеп
 ископије 1219. године, у: Сава Немањић – Свети Сава.Историја и
предање, Београд: САНУ, стр. 51.
44 Владимир Алексић, сматра да топлички манастири нису били подложни
нишком епископу, видети: Алексић, В. Нишка епископија у држави Сте
фана Немање, у: Православна теологија и култура, уредник Бојовић, Д.
(2009), Ниш: Центар за Црквене студије, стр. 204-205.
45 Богдановић, Д. Преображај српске цркве, у: Историја српског народа,
прва књига, Од најстаријих времена до Маричке битке (1371), уредник
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Миодраг Петровић пак каже да је „из аутономне Студени
це израсла аутокефална Архиеп
 ископија – Жича”. И даље
наводи да је за постојање и званично признавање Српске
Цркве било кључно Савино игуманство у Студеници од
1206. до 1217. године.46
Слично о томе говори и Ђоко Слијепчевић: „Углед рашког
епископа почиње да тамни од повратка Светога Саве из Све
те Горе у Србију 1207. године ... У Студеничком типику се
помиње, да су студеничког игумана бирали игумани других
шест манастира. Баш због тога што су они учествовали у из
бору игумана манастира Студеница, који је већ био постао
српски национални центар у земљи, може се узети да су сви
они били Срби”.47
Доментијан такође пише како је рад Светога Саве био жив и
разгранат док је игумановао у Студеници.48 А описујући овај
рад из нешто удаљеније историјске перспективе Теодосије
означава манастир Студеницу као црквени центар Србије.49
У сваком случају, одређена црквена традиција са национал
ним обележјем, осим епископије у Расу о којој пише Охрид
ски архиеп
 ископ Димитрије Хоматијан у познатом писму
Светоме Сави,50 постојала је и пре успостављања Српске
цркве 1220. године. А доласком Светог Саве у Србију по
чиње се отварати нова епоха у животу Српске Православне
Цркве и народа.
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KTETOR ACTIVITIES OF STEPHEN NEMANJA AND
THEIR SIGNIFICANCE FOR 1219 SERBIAN ORTODOX
CHURCH AUTOCEPHALY
Abstract
This study is an endeavour to reconstruct major ktetor activities of Grand
Duke Stephen Nemanja by analysis of sources and relevant literature
which were connected with the Serbian Orthodox Church autocephaly,
ensured by St. Sava. It turns out that Stephan Nemanja had prepared the
grounds for the formation of the autocephalous Serbian Church through
his extensive endowment activities, as well as other activities in the
field of religious politics. So far, in science, the decisive importance of
Nemanja’s ktetor activities as the cornerstone of the Serbian Church in
the Middle Ages has not been emphasized sufficiently.
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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
СРБИЈА И ФРАНЦУСКА:
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 компоненте француско-српских веза. У намери да
припремимо темат посвећен француско-српским односи
ма циљ нам је био да кроз радове еминетних стручњака не
пружимо само нове податке, већ и покренемо дискусију о
дометима француско-српске сарадње, пре свега у сфери кул
туре, у прошлости, као и садашњости. Радови који су део
овог темата обухватају хронолошки распон дуг скоро два
века и анализирају поред културе и друге значајне аспек
те француско-српских односа – историјске, образовне, по
литичке и геополоитичке. Аутори Урош Татић, Александра
Колаковић, Фредерик Ле Моал, Алексис Труд, Ана Вујовић,
Танкред Жосеран и Марко Николић својим радовима у овом
зборнику, аргументованим подацима и анализима подсећају
на француско-српске везе, и позивају на дијалог о наслеђу
француско-српских односа.
Култура јесте трајна нит која је одувек повезивала Французе
и Србе. Француска револуција и слање Срба на школовање
у Париз и друге универзитетске центре у Француској имали
су пресудан утицај на француско-српске односе. Србима је
француска култура, за коју се веровало да „не формира само
дух, него одређује и облик живота”, била пут који је потреб
но да следи српска држава и модел за развој српске културе.
Стога смо одабрали да рад о школовању српских питомаца
шездесетих година 19. века отвори темат. Генерације срп
ских интелектуалаца, које су образоване у Паризу, биле су
како је то Исидора Секулић написала, „мали провинцијски
животићи који сневају да у реч уђу”, дакле да се упознају
са интелектуалним животом Европе тога доба. Српски ин
телектуалац у Паризу настоји да „ту или нигде, нађе свога
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Бога или идеал; ту или нигде, нађе своју чврсту пластику,
или изгуби облик”.
Српска елита је у протеклих 180. година у Француској
тражила и економског партнера и политичку заштитницу.
Француска је у неколико наврата своје учвршћивање на по
ложају глобалних центара моћи и повратак међу „велике
силе” започињала на Балкану, ослањајући се на свој утицај
у Србији и међу Србима. Како бисмо осветилили виђење
Мајског преврата 1903. године из перспективе Француске
у темат смо укључили и чланак који је посвећен овом до
гађају и смени династија, који је означио и већу политичку
заинтересованост Француске за Србију. Пре интересовања
политичара, научници и новинари су настојали да истраже,
проуче и упознају Балкан, Србију и Србе. Чланак о делима
француских интелектуалаца који су на размеђу 19. и 20. века
писали о Србији и Србима, открива мотиве и теме интересо
вања, као и слику која се стварала о малој балканској држа
ви у круговима француских научника, писаца, уметника и
новинара, а посредно и у широј јавности.
Изазови дугог 19. века и кратког 20. века били су  бројни, а у
два светска рата Французи и Срби су били савезници. Ипак,
трајни је утицај оставило савезништво Великог рата (1914–
1918), на кога се и данас позивају државници и дипломате.
Како су се савезничке везе изградиле на Солунском фрон
ту можемо пратити кроз рад о пријатељству француских и
српских војника који су заједно ратовали од 1915. до 1918.
године. Политичке и економске утицаје у Србији, настале
након Великог рата, пратили су снажни културни утицаји.
Стога је драгоцен део нашег темата и чланак о феномену
француског културног утицаја у међуратној Југославији.
Две нације, иако географски удаљене, проналазиле су тачке
додира, сарађивале, комуницирале, али су званичне одно
се пратиле осцилације и поред присутне идеје о „вечитом
пријатељству” и „братства искованог оружјем” у Великом
рату.
После тог херојског доба уписаног „златним словима” на
странице историје и француског доминантног политич
ког, економског и културног присуства у Краљевини Срба
Хрвата и Словенаца (Југославији), уследили су периоди не
разумевања. Највећа криза у француско-српским односима,
па чак и прекид диломатских односа, догодио се за време
Алжирског рата, као и у време бомбардовања 1999. годи
не. Ипак, културна повезаност две средине је опстала поред
свих геополитичких изазова и промена у међународним од
носима. С циљем да осветлимо актуелна дешавања на Бал
кану и посебно утицај Турске, а из француске перспективе,
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међу радове овог темата уврстили смо и анализу делатности
Ахмета Давутоглуа. А како бисмо осветилили културну
дипломатију Србије у Паризу на почетку 21. века и рад о
улози Министарства културе и информисања Републике Ср
бије у промоцији српске културе у Француској.
Овај темат је доказ да се није угасила искра сећања о повеза
ности француске и српске прошлости и културе. Спомени
ци, зграде, називи улица, сарадња, братимљење градова, се
ћање на угледне личности, личне везе и пријатељства део су
француско-српских односа и данас, када се појављују и но
ви изазови. Аргументованим приспитивањем наслеђа фран
цуско-српских односа и културних веза, кроз радове публи
коване у оквиру овог темата, постављамо темеље за њихов
даљи развој. Верујемо да ће научну заједницу овај темат
изазвати да се посвети истраживању нових тема из области
француско-српских односа, а ширу читалачку публику да
прошири своја постојећа знања.
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AVANT-PROPS
A SERBIE ET DE
 LA FRANCE –
LA CULTURE, DE L’ÉDUCATION,
LA POLITIQUE
La célébration du 180e anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques entre la France et la Serbie est l’occasion
pour nous d’analyser de nouveau le développement ainsi que
les composants clés des relations franco-serbes. Souhaitant
préparer un dossier consacré aux relations franco-serbes, notre
but était de présenter, à travers les travaux des experts éminents,
non seulement de nouvelles données, mais aussi de susciter une
discussion sur la portée de la coopération franco-serbe, avant tout
dans le domaine de culture, au passé et au présent. Les travaux
présents dans ce dossier, englobant l’intervalle chronologique
de presque deux siècles, analysent, à côté de la culture, d’autres
aspects importants des relations franco-serbes, historiques ou
éducatifs, politiques ou géopolitiques. Par leurs analyses, en
se servant des données argumentées, les auteurs des travaux
dans ce volume (Uroš Tatić, Aleksandra Kolaković, Frédéric le
Moal, Alexis Troude, Ana Vujović, Tancrède Josseran et Marko
Nikolić) rappellent les relations franco-serbes et invitent à un
dialogue sur l’héritage des relations franco-serbes.    
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 franco-serbes. La culture française qui, croyait-on,
« non seulement formait l’esprit mais aussi définissait la forme
de vie »1, était un chemin aux yeux des Serbes qui servait de
modèle aussi bien pour leur État que pour le développement
de leur culture. C’est pourquoi nous avons choisi d’ouvrir ce
dossier par le texte consacré à la scolarité des élèves serbes dans
les écoles militaires françaises au cours des années 1860. Des
générations d’intellectuels serbes, formées à Paris, étaient, selon
1 Ernst Robert Curtius, „Napuštanje kulture”, prema: Branislav Miljković,
Francuska kultura.
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Isidora Sekulić, « de petites vies de province rêvant de se frayer
un chemin jusqu’à la parole », c’est-à-dire de connaître la vie
intellectuelle européenne de ce temps-là. Un intellectuel serbe
installé à Paris s’efforce « de trouver son Dieu ou son idéal là ou
nulle part ailleurs, d’y trouver son plastique ou bien de perdre
sa forme ».
Pendant ces 180 années de relations franco-serbes, l’élite serbe
voyait en France un partenaire économique et une protectrice
politique. À quelques reprises, c’est aux Balkans, et s’appuyant
sur son influence en Serbie et parmi les Serbes, que la France
commençait l’affermissement de sa position parmi les centres
mondiaux de pouvoir, c’est-à-dire, son retour parmi « les grandes
puissances ». Pour éclairer la vue française sur le coup d’État de
mai 1903, le dossier comprend aussi un article consacré à cet
événement et au changement des dynasties, marqué par l’intérêt
grandissant de la France pour la Serbie. Avant l’intérêt des
hommes politiques, c’étaient des scientifiques et des journalistes
qui ont cherché à explorer, étudier et connaître les Balkans, la
Serbie et les Serbes. L’article sur les œuvres des intellectuels
français qui écrivaient sur la Serbie et les Serbes entre la fin
du 19e et le début du 20e siècle, montre les motivations et les
sujets d’intérêt, ainsi que l’image créée progressivement sur ce
petit État balkanique dans les cercles intellectuels français, et
indirectement, dans le public plus large.
Les défis du 19e et du 20e siècle (celui-ci étant plus court que
celui-là) étaient nombreux. Au cours des deux guerres mondiales,
les Français et les Serbes sont alliés. Pourtant, l’alliance pendant
la Grande guerre (1914-1918) avait laissé une empreinte
durable, à laquelle des hommes d’État et des diplomates font
appel même aujourd’hui. Dans le texte sur l’amitié des soldats
français et serbes qui avaient fait la guerre entre 1915 et 1918,
nous pouvons suivre cet établissement des relations amicales au
front de Salonique. Les influences politiques et économiques en
Serbie après la Grande guerre étaient suivies par les influences
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’amitié éternelle » et « la fraternité d’armes » conçue pendant
la Grande guerre, les relations officielles étaient accompagnées
d’oscillations.
Cet âge héroïque inscrit en « lettres d’or » sur les pages d’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
prévalait le malentendu. La plus grande crise dans les relations
franco-serbes est survenue pendant la guerre d’Algérie ainsi que
pendant le bombardement de l’OTAN en 1999. Pourtant, malgré
les défis géopolitiques et les changements au sein des relations
internationales, le lien culturel entre les deux milieux a subsisté.
Pour éclaircir les événements actuels aux Balkans et surtout
l’influence de la Turquie dans cet espace, vue de la perspective
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
dossier comporte un travail sur le rôle du Ministère de culture et
information de la République de Serbie dans la promotion de la
culture serbe en France.  
Ce dossier est la preuve que le lien historique et culturel entre la
France et la Serbie n’est pas oublié. Ce sont des monuments, des
édifices, des noms de rues, ce sont la collaboration, la fraternité
des villes, le souvenir des personnes de prestige, des liens
personnels et des amitiés qui témoignent des relations francoserbes aujourd’hui même, en même temps où apparaissent
de nouveaux défis. Par l’étude argumentée de l’héritage des
relations franco-serbes et des liens culturels, à travers les travaux
publiés au sein de ce dossier, nous proposons les fondements
pour leur développement ultérieur. Nous nous permettons de
croire que la communauté scientifique sera incitée par ce dossier
de se consacrer à l’étude de nouveaux sujets dans le domaine
des relations franco-serbes, et que le public large de lecteurs sera
invité à élargir leurs connaissances.

Манастир Градац, код Рашке;
фото: Рајко Р. Каришић
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ШКОЛОВАЊУ У ПАРИЗУ
ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА
XIX ВЕКА
Сажетак: Рад је посвећен деловању и обичајима студената,
углавном владиних питомаца, на школовању у француској пре
стоници. Заједничка одлика ове групе младих људи је што су прве
године усавршавања у иностранству започели у Немачкој док је
Париз дао финални печат њиховом образовању. Највећи број њих
били су студенти права, а најснажнија политичка идеја ове гене
рације благодејанаца био је либерализам. Највећи део коришћене
грађе похрањен је у фонду Министарства просвете ‒ Просветног
одељења Архива Србије.
Кључне речи: правитељствени питомци, студенти, благоде
јанци, „Паризлије”, Париз, Министарство просвете, Србија

По доласку на власт Михаила Обреновића општа тежња
да буде озакоњена свака област живота и рада није мимо
ишла ни просвету.1 Кнез је доследно спроводио своју по
литику централизације управе, па је тај систем примењен
и у школству. Просвета је систематизована и реформисана,
а систем школа у Србији је проширен и умрежен. Законом
о устројству централне државне управе образовано је и
1 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства про
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије Европа и Срби
(1804–1918): Подстицаји и искушења европске модерне, евиденциони
број 177031.
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Министарство просвете и црквених дела. Ново министар
ство је имало задатак да руководи јавним образовањем,
оснива и одржава школе, обезбеђује квалитетно наставнич
ко особље, врши управу и надзор над свим цивилним шко
лама, јавним и приватним, као и над свим научним и књи
жевним заводима, друштвима и збиркама. Најзначајнији за
кон из области просвете односио се на преуређење Лицеја и
његово претварање у Велику школу. Основни циљ и задатак
Велике школе био је да на основу нових програма рада при
преми кандидате за државну службу, али и да их оспособи да
могу без тешкоћа наставити образовање на европским уни
верзитетима. То је био велики напредак у односу на период
пре две деценије када је Кнежевина у иностранство слала
питомце који нису имали ни знање језика нити неопходна
предзнања да би могли слушати и полагати испите на висо
ким школама.2 Схвативши, поред осталог, да је неопходно
да питомци пре одласка у иностранство на школовање што
боље савладају страни језик, Управа министарства просвете
је донела одлуку да унапреди наставу француског тако што
ће уместо једног у Првој мушкој гимназији овај језик сада
предавати два професора. Поред тога, предвиђено је да ђаци
почну да уче француски језик раније, од V разреда гимна
зије. И сам добар познавалац француског, кнез Михаило је
одобрио ову одлуку 27. септембра 1861. године.3 Један од
услова за добијање стипендије за студије у иностранству је
био да питомац покаже да је његово знање језика земље у
коју ће бити послат барем на таквом нивоу да са тог јези
ка може преводити на српски. У време уставобранитеља, у
случају да се на конкурс за стипендију јави већи број млади
ћа који испуњавају све услове, првенство приликом избора
је имао онај кандидат који је боље знао немачки или фран
цуски језик. Крајем педесетих и током шездесетих година у
иностранство су одлазили питомци, много спремнији како
у погледу стручних знања и општег образовања, тако и у

2 Српски студенти су углавном одлазили у Париз, ретко када у друге
крајеве Француске. Први правитељствени питомци били су послати у
француску престоницу 1841. године. То су били: Јован Мариновић, Фи
лип Христић и Константин Николајевић. За студије права стипендију је
1842. добио Димитрије Црнобарац а 1844. године Константин Магази
новић. Већи број српских питомаца, њих осам, нашао се у граду светло
сти 1848. године. То су били Стефан Милосављевић, Димитрије Матић,
Љубомир П. Ненадовић, Коста Цукић, Милан Симић и раније поменути
Христић, Црнобарац и Магазиновић; Павловић В. (1986) Српски сту
денти у Паризу 1839–1856, Историјски часопис, књ. XXXIII, Београд:
Историјски институт, стр. 187-202.
3 Архив Србије (АС), Министарство просвете (МПс) – Просветно оде
љење (П), 1861, Ф VIII, Р 1346.
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погледу познавања језика, друштвених, политичких и кул
турних прилика земље у којој ће се школовати.
Војна управа је 27. новембра 1861. године обавестила Са
вет да је за војне питомце одредила одређена правила, што
је навело председника Савета Стевчу Михаиловића и глав
ног секретара овог тела Рајка Лешјанина да позову Војну
управу да, у договору с осталим министарствима и упра
вама, начини потпунији нацрт закона о свим питомцима.
Тим нацртом закона је прописано следеће: обавеза служења
држави након свршеног школовања, начин избора питома
ца и основне обавезе које питомци морају да испуњавају.
Начелник Главне војне управе и управитељ Главне управе
грађевина, француски официр Иполит Монден (Hippolyte
Florentin Mondain) је 5. фебруар а 1862. године упутио Ми
нистарству просвете нацрт закона.4 Имајући искуства у
надзору над српским питомцима у Француској педесетих
година, вишегодишњи инспектор студија на Политехничкој
школи (Ecole Polytechnique) у Паризу је сада имао прилику
да примени своја знања.5 По Монденовом мишљењу сваки
стипендиста је био морално обавезан према држави која
одваја новац за школовање потребног кадра. Стога је било
неопходно јасно утврдити под којим условима питомац од
лази у иностранство и какву ће корист држава имати од тога.
Монден је затим изнео предлог који је подељен у три цели
не. Прву целину чиниле су одредбе о томе ко и како може да
постане питомац. Кандидати би пре свега били подвргнути
лекарском прегледу да би било утврђено да ли су сасвим
здрави. Монден је предвидео да знање и успех не буду вред
новани само на основу дотадашњих сведочанстава, већ да
учесници на конкурсу морају положити испит на коме би
било проверено њихово знање из области у којој су желели
да се усавршавају. Другу групу прописа чине они који су се
тицали надзора над питомцима у школама где се испити по
лажу и у онима где се испити не полажу. Саветовано је да,
као и до тада, питомци који се налазе на универзитетима и
заводима где се испити полажу, сваке године уредно шаљу
сведочанства у Србију. Премда су у Европи постојале обра
зовне установе које од страних студената нису тражиле да
полажу испите већ су им само давале неку врсту потврде да
су присуствовали предавањима, питомци су били обавезни
да на свршетку школовања полажу испит који се у тој земљи
4 Милановић, Ј. (2001) Правила и нацрт закона о питомцима школа у
Србији, Годишњак за друштвену историју 1-2, Београд: Удружење за
друштвену историју, стр. 45-73.
5 Château de Vincennes, Service historique de la Défense, 4 Yf Pensions Mili
tair es 1857-1875, No du dossier 11822/4 (Монденов досије).
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полагао као државни испит. Исти су полагали грађани те
земље када су желели да добију државну службу. Благоде
јанци су били дужни да поднесу тај документ по повратку
у отаџбину. Тим прописима је предвиђено да о владању и
савесности питомаца Министарство буде информисано пре
ко Дирекције или Управе завода или универзитета на коме
похађају предавања. Трећа група прописа односила се на
обавезу благодејанаца да служе држави након повратка са
школовања. Сматрало се да питомац по повратку у Срби
ју има обавезу да прихвати сваки посао у својој струци. У
случају да не жели да ради у државној служби, он ће бити
дужан да врати целокупан износ стипендије добијене током
школовања, а у случају да ради мањи број година него што
је предвиђено, морао би да држави врати пропорционални
део стипендије. Треба истаћи да се тада први пут појавила
идеја о обавезној државној служби.
У писму Министарству просвете од 18. фебруар а 1862.
године, Монден је написао да је Главна војна управа про
писала услове за војне питомце и да при томе остаје. Она
се, међутим, није сматрала меродавном да суди о осталим
питомцима јер су њихови услови школовања другачији па
је стога и њихове обавезе према држави требало другачије
формулисати. Значајан број Монденових предлога уврштен
је у Правила о питомцима које је Министарство просвете
усвојило 1. новембра 1862. године.6
Интересовање српских студената за високе школе у Францу
ској није јењавало. Државни питомци претходне генерације
сами су предлагали да студирају у Паризу. До краја XIX века
Париз је био омиљени центар образовања српских студена
та и углавном једини град Француске у коме су се школо
вали млади Срби.7 У Париз су шездесетих година углавном
долазили студенти права, након две или три године прове
дене на неком од универзитета немачког говорног подручја
(Беч, Минхен, Берлин, Хајделберг).8 Међутим, у француској
престоници су ради допуне образовања боравили и српски
официри, студенти техничких наука ‒ будући инжењери и
понеки студент медицине. Шездесетих година XIX века у
Паризу је студирало око тридесетак Срба, док су двојица
6 Милановић, Ј. нав. дело, стр. 61-72.
7 Трговчевић, Љ. Српска интелигенција у XIX веку – западни и источ
ни утицаји, у: Зборник радова Европа и Срби: међународни научни скуп
13–15. децембра 1995, (1996), Београд: Историјски институт САНУ; Но
ви Сад: Православна реч, стр. 261-273.
8 Јагодић М. (2009), Српски студенти у Паризу средином шездесетих го
дина XIX века, Зборник Матице српске за историју 79–80, Нови Сад:
Матица српска, стр. 175-182.
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студената, Лука и Љубомир Каљевић, наставили образовање
у Монпељеу. На школовање у иностранство они су углавном
одлазили након завршетка Лицеја у Београду, а потицали су
пре свега из трговачких и чиновничких варошких породица
из разних крајева Србије.
У граду светлости су 1860. године права студирали четири
правитељствена питомца: Милан Недељковић, Ђорђе Па
вловић, Коста Гребенаровић и Коста Јаковљевић.9 Података
о претходном школовању ових студената има врло мало. Је
дан од каснијих првака Српске напредне странке Ђорђе Па
вловић је након завршетка гимназије и једне године Лицеја
у Београду допутовао у Париз личним средствима у јесен
1858, где је након подробне припреме, наредне школске го
дине намеравао да упише студије права. Међутим, Павло
вић је убрзо схватио да трошкови живота у Паризу увелико
превазилазе средства која је поседовао и да школовање неће
успети да заврши без помоћи државе. Нарочито су биле ве
лике суме које је требало издвојити за плаћање припремне
наставе професорима француског језика и других предмета.
Радило се о приватним часовима које су благодејанци узима
ли код француских професора. Стога се он већ у мају 1859.
године обратио Правитељству с молбом да му додели сти
пендију. Подносећи Министарству просвете сведочанства
из гимназије и Лицеја, Павловић је, поред искрене жеље да
настави школовање, истицао да је дотада као најбољи ђак
и студент увек био хваљен и награђиван од стране својих
професора. Годину дана касније Правитељство је одлучило
да изађе у сусрет Павловићу и доделило му благодејаније
у износу од 200 талира годишње.10 Париски студенти су у
својим извештајима често наводили да је „овдашња скупоћа
превелика”, а „школски трошкови грдни”. Треба истаћи да
су трошкови живота и студирања у француској престоници
били знатно већи него у немачким универзитетским цен
трима и да стипендија Правитељства благодејанцима често
није била довољна. Из извештаја Ђорђа Павловића може се
видети да је питомац за трошкове уписа, пријаве четвртог ‒
последњег испита, одбране тезе којом је стицана титула ди
пломираног правника, штампања тезе и дипломе морао да
издвоји готово читаву своју тромесечну стипендију. Додат
ни проблем је представљало и то што су због кризе изазване
9 АС, МПс-П, 1860, Ф IV, Р 562, Министарство просвете банкару Јовану
Куманудију, Београд, 20. маја 1860. и Ф IX, Р 1415; Исто истом, Београд,
23. марта 1860.
10 Исто, 1861, Ф X, Р 1789, Ђорђе Павловић Министарству Просвете, Па
риз, 31. маја 1859. и Министарство просвете Ђорђу Павловићу, Београд,
20. маја 1860.
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бомбардовањем Београда 1862. године Павловићу са зака
шњењем приспела средства потребна за пријаву последњег
испита. Он је успео да крајем јула положи овај испит, али не
и да дипломира до 24. августа када се завршавала школска
година. Због недостатка времена Павловић није довољно
добро написао тезу па је на њеној одбрани доживео неуспех.
Стога је упутио молбу Министарству просвете да му у циљу
стицања назива дипломираног правника омогући боравак у
Паризу до краја новембра месеца.11 Павловић је био профе
сор грађанског права на Великој школи 1864–1871, дирек
тор Смедеревске банке и председник Касационог суда 1903–
1908. године. У влади Љубомира Каљевића је 1875–1876.
вршио дужност министра иностраних дела, а у кабинету
Милутина Гарашанина је 1884. био министар финансија и
1885–1886. године министар правде. Написао је следећа де
ла: Из наше офанзиве 1914, Нови Сад 1928. и Београд 1932;
Из српско бугарског рата 1913, Београд 1929; Како нас је
рат затекао, Суботица 1929; Шајкашка 1848–1849, Срем
ски Карловци 1934; Војна граница и српска војска, Београд
1936. Био је и сакупљач архивске грађе: Грађа за историју
српско-турског рата 1876, Београд 1910; Грађа за историју
устанка и ратова 1875-1878, Београд 1911; Грађа за исто
рију српско-турског рата 1876–1878, Београд 1914.12  
Милан Недељковић се жалио да ни пуна стипендија Ми
нистарства просвете за студије у иностранству од 400 та
лира годишње није могла да покрије све трошкове живота
и школовања. Један талир је вредео 5,4 франка, што значи
да је годишње благодејаније питомца износило 2160 фра
нака. Недељковић је навео да су школски трошкови за упис
и пријаву испита на Правном факултету износили око 525,
па је питомцу за станарину и храну остајало на располага
њу свега 1635 франака. По Недељковићевим речима са тим
износом у Паризу „није било могуће на крај изаћи ма какву
штедњу употребио”. Из његовог извештаја може се видети
да је Правитељство упознато са великим трошковима жи
вота у Паризу појединим питомцима других наука одобра
вало 500 а понекад и 600 талира годишње стипендије иако
„се никакве особите трошкове плаћати нису обвезали”. Ов
де се радило о питомцима који су у Париз дошли из Хај
делберга на годину дана ради допуне образовања и који за
то време нису полагали ниједан испит. Сматрајући да ови
11 Исто, 1862, Ф IV, Р 844, Ђорђе Павловић Министарству просвете, Па
риз, 20. маја и 29. августа 1862. и Ф V, Р 865, Министарство просвете
Ђорђу Павловићу, Београд, 30. августа 1862.
12 Bakić, V. i Pavlović, Đ. u: Enciklopedija Jugoslavije, tom 6 (1965), Zagreb:
Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 445.
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благодејанци злоупотребљавају поверење Правитељства и
да се у односу на њих налази у неравноправном положају,
Недељковић је тражио од Министарства просвете да му по
шаље 360 франака колико су 1859. године износили његови
трошкови за школарину. Међутим, Министарство, позивају
ћи се на решење донето 25. септембра 1858. године по коме
питомци од стипендије треба да подмире не само трошкове
живота него и све потребе школовања, плаћање професора
језика и набављање књига, није желело да му изађе у сусрет.
Због недостатка средстава Недељковић 1859. није могао да
изађе на полагање испита из друге године студија. На осно
ву ових података може се извести закључак да је живот по
јединих правитељствених питомаца у Паризу био прилично
тежак. Према једном Недељковићевом прорачуну школски
трошкови за три године редовних студија и годину дана док
торских студија на Правном факултету у Паризу износили
су 1945 франака или 389 талира.13 Овај српски питомац је
уписао студије права на Париском универзитету 1. децем
бра 1857, а 1861. године наставио је да се школује у Хајдел
бергу.14 По завршетку школовања изгубио му се сваки траг.
Коста Гребенаровић је 1858, после завршене треће годи
не права на Лицеју у Београду, допутовао у Париз о свом
трошку, ставивши под хипотеку своје имање у Алексинцу.
Био је чест случај да српски студенти у Паризу траже бла
годејаније од Правитељства тек када се упишу на изабрани
факултет. Изгледа да су сматрали да ће на тај начин лакше
издејствовати стипендију. Након учења језика и десетоме
сечних припрема за упис на Правни факултет, Гребенаровић
се средином августа 1859. године обратио Правитељству на
водећи да због новчане кризе која је наступила у Србији не
може узети кредит за даље школовање. Министарство про
свете је у мају 1860. изашло у сусрет овом питомцу и одо
брило му благодејаније од 200 талира годишње.15 Међутим,
дошавши у незавидну ситуац
 ију, Гребенаровић је наредне
године тражио од Правитељства да му додели пуну стипен
дију од 400 талира. Наиме, због братовљевог недомаћинског
13 АС, МПс-П, 1864, Ф X, Р 1587, Милан Недељковић Министарству про
свете, Париз, 19. маја, 27. октобра и 22. новембра 1859. и Министарство
просвете Милану Недељковићу, 14. маја и 19. новембра 1859.    
14 Исто, 1858, Ф VII, Р 130, Faculté de droit de Paris, année scolair e 18571858, Situation scolair e de M. Nedelcovitch, Milan и 1861, Ф V, Р 778, Ра
чуноводство Управе просвете правитељственом банкару Јовану Куману
дију, Београд, 3. јула 1861.  
15 Талир је ковани аустријски новац уведен у доба Марије Терезије 1753. а
још од 1566. године био је званична јединица у Немачком царству. Један
талир вредео је 5,4 франка. Износ Гребенаровићеве стипендије био је,
дакле, 1080 франака или, у данашње време, 164,65 евра (€).
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управљања имањем у Алексинцу, овај питомац више није
могао да рачуна на 300 талира годишњег прихода који му је
служио да подмири трошкове живота у Паризу. Проверив
ши претходно у Начелству алексиначког округа ове Гребе
наровићеве наводе и утврдивши да су тачни, Правитељство
је у мају 1861. године услишило молбу благодејанцу.16
У периоду о којем говоримо у Паризу је један од српских сту
дената, Коста Јаковљевић, запао у врло непријатан положај.
Овај питомац је за време школовања, вероватно 1862. годи
не, доживео душевни поремећај, чиме су створене тешкоће
не само њему већ и Правитељству. Због свог стања Јаковље
вић није могао да испуни школске обавезе а направио је и
велике дугове који су пали на терет владе у Београду. Фе
ликс Жибе (Félix Jubé), управник интерната Institution Jubé
у коме је овај благодејанац боравио, је крајем јуна потвр
дио да је Јаковљевић у стању „из кога може за кратко време
потпуно поремећење његовог ума произићи”.17 Он је, као и
Јаковљевићеви тамошњи пријатељи, сматрао да би у таквим
околностима само повратак у Србију помогао овом питом
цу. Стога је Правитељство, заједно са Јаковљевићевим ко
легом, такође париским студентом Миланом Дамјановићем,
уложило велике напоре да свог болесног штићеника врати у
отаџбину. Један изасланик Министарства просвете, задужен
да Јаковљевића приволи на повратак, је након сусрета с њим
констатовао да је то могуће учинити само уз помоћ полици
је. Јаковљевић је негирао да је правитељствени питомац и да
има било какве везе с Министарством просвете. Преко Кар
лсруеа и Хајделберга он је допутовао у Београд тек крајем
фебруар а 1863. године.18
Поред ова четири правитељствена питомца у Паризу је
1860. године студирао права и Михаило Радовановић. Њега,
међутим, Правитељство није желело да уврсти у ред сво
јих благодејанаца. Радовановић је након завршетка Лицеја
у Београду отпутовао у Париз о свом трошку у јесен 1859.
године и уписао се на Правни факултет као редован сту
дент. Он је стипендију Министарства просвете за студије у
16 Исто, 1861, Ф X, Р 1769, Коста Гребенаровић Савету, Париз, 18. августа
1859. и 10. марта 1861; Министарство просвете Кости Гребенаровићу,
20. маја 1860. и 8. маја 1861.   
17 Исто, 1863, Ф VI, Р 1000, Феликс Жибе господину министру просве
те и вероисповеди, Париз, 25. јуна 1862; Милан Дамјановић министру
просвете и црквених дела, Хајделберг 12. и 28. децембра 1862; Мини
старство просвете Државном савету, Београд, 8. јуна 1863; изасланик
министру финансија, заступнику министра просвете и црквених дела,
Париз, 5. септембра 1862.     
18 Исто, 1863, Ф I, Р 144, Коста Јаковљевић Министарству просвете и
црквених дела, Београд, 12. фебруар а 1863.
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Француској тражио и пре одласка у Париз, а затим и када је
са одличним оценама завршио прву годину. Међутим, кнез
Милош је сматрао да Радовановићев отац, иако је поред Ми
хаила имао још петоро деце, са платом од 1400 талира годи
шње може сâм да издржава сина на студијама у најскупљем
универзитетском центру Европе: „нек сину определи 400
талира, а њему је доста 1000”.19
У главном граду Француске се 1861. године окупио знатан
број српских студената. Поред већ поменутих Јаковљевића,
Павловића и Гребенаровића, у Париз су пред наступајућу
школску 1861/62. годину допутовали из Хајделберга студен
ти права Стојан Марковић, Димитрије Радовић, Марко Ла
заревић и Аћим Чумић.20 Ови питомци су одмах по доласку
схватили да са дотадашњих 400 талира благодејанија неће
моћи да покрију трошкове живота. Наводећи да су у послед
ње време сви питомци који би допутовали на студије у Па
риз имали при себи 600 или најмање 500 талира намењених
за трошкове живота и школовања, они су тражили од Пра
витељства да им увећа благодејаније за 100 талира. Изгледа
да је на њихову молбу Кнез Михаило 18. октобра 1861. го
дине донео одлуку да правитељственим питомцима на сту
дијама у Паризу благодејаније буде увећано за 100 талира
на име школских трошкова. Њихова стипендија ће, дакле,
убудуће износити 500 талира. Решење је ступило на снагу
13. новембра те године.21
Стојан Марковић, Димитрије Радовић, Марко Лазаревић и
Аћим Чумић су пре одласка на студије у иностранство завр
шили „правословне науке” на Лицеју у Београду. Одлуком
Министарства просвете од 9. децембра 1858. године они су
добили стипендију за трогодишње (пет семестара) студије
права у Хајделбергу. Истом одлуком је предвиђено да ови
питомци по завршетку школовања у Немачкој проведу годи
ну дана у Паризу, где ће нарочиту пажњу обратити на пре
давања из области административног права. Благодејанци
су били обавезни да за време боравка у Хајделбергу науче
француски језик како би по доласку на Париски универзитет

19 Исто, 1861, Ф II, Р 185, Михаило Радовановић Министарству просвете,
Београд, 6. јула, 22. и 24. августа 1859. и Париз, 28. октобра 1860. и 28.
јануар а 1861; Министарство просвете Савету, 13. фебруар а 1861.      
20 Исто, 1861, Ф IX, Р 1580, Министарство просвете правитељственом
банкеру Јовану Куманудију, Београд, 16. новембра 1861.
21 Исто, 1861, Ф VIII, Р 1444, Марко Лазаревић, Димитрије Радовић, Аћим
Чумић и Стојан Марковић Министарству просвете, Париз, 18. септем
бра 1861; Министарство просвете Државном савету, Београд   22. сеп
тембра 1861; Кнез Михаило Управи просвете, Београд, 5. октобра 1861.
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одмах могли да прате тамошњу наставу.22 Предвиђено је да
се ова група питомаца поред Ђорђа Павловића и Косте Гре
бенаровића врати у отаџбину до 13. августа 1862. године.23
Пре одласка на школовање у иностранство Стојан Марковић
је био професор Теразијске полугимназије. По повратку из
Париза, он је 1863. године изабран за професора права на
Великој школи, а 1875–1876. је био министар правде у каби
нету још једног бившег француског ђака, Љубомира Каље
вића. У почетку је предавао предмете Историју законознања,
Енциклопедију (филозофију) права и Трговачки законик, а
касније Административно право са трговачким и меничним.
Именован је за државног саветника 1894. године. Најважни
је његово дело је Администрација Краљевине Србије, са на
рочитим погледом на науку о држави и државној управи I,
објављено у Београду 1893. године. То је био први теоријски
покушај у српској административној литератури да поред
излагања уставноправних прописа из области позитивног
административног права буду изнете историјске чињенице
и скренута пажња на политичку и друштвену стварност с
којом оне стоје у нераскидивој вези.24 По завршетку Лицеја
1857. године Димитрије Радовић је радио као практикант у
Суду вароши Београда и у кнежевој канцеларији.25 Он је у
два наврата 1884–1894. и 1901–1904. био председник Каса
ционог суда, потпредседник Државног савета 1904, а 1875.
и 1881–1883. године министар правде. Под његовим пред
седништвом Касациони суд је 1894. године донео одлуку да
је незаконит владин указ којим је укинут Закон о прогонству
краља Милана, сматрајући исправно да закон не може би
ти укинут владиним указом. Ово решење је представљало
удар личном режиму Александра Обреновића. У књизи Те
орија казненог поступка, Београд 1870, Радовић је први у
Србији изложио основе теор ије казненог поступка.26 Био је
члан Напредне странке.27 Марко Лазаревић је био председ
ник ваљевског Окружног суда а 1868. године је именован за
22 Исто, 1858, Ф X, Р 92, одлука Министарства просвете, Београд, 26. но
вембра 1858.
23 Исто, 1862, Ф IV, Р 803, Министарство правитељственим питомцима,
Београд, 16. јула 1862.
24 Radović Ra. Marković Stojan, u: Enciklopedija Jugoslavije, tom 6 (1965),
Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 25-26.
25 Исто, реферат Министарства правде, Београд 22. новембра 1858. и Ми
нистарство просвете књажеском представнику, Београд, 22. новембра
1858.
26 Denković, D. i Radović, D. u: Enciklopedija Jugoslavije, tom 7 (1968),
Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 28-29.
27 Јовановић, С. (1990) Влада Александра Обреновића, I-II, Београд: БИГЗ,
I, 252; II, 296.
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председника Суда вароши беог радске. Био је представник
српске владе код Пештанског кривичног суда у истрази која
је вођена против бившег кнеза Александра Карађорђевића
у вези са убиством кнеза Михаила. Био је члан Либералне
странке, министар правде у влади Миливоја Петровића Бла
знавца 1872–1873, а потом и министар правде у влади Јова
на Ристића 1873. године. Током 1880-их година био је најпре
члан а потом и председник Касационог суда. Именован је за
државног саветника 1894. године.28 По повратку из Париза
Аћим Чумић је био професор гимназије, затим судија, а од
1865. године је радио као професор Кривичног права на Ве
ликој школи. Био је политичар конзервативне оријентације,
близак старијим политичарима Илији Гарашанину и Јова
ну Мариновићу, и предводник групе младоконзервативаца.
Именован је за председника беог радске општине 1871, а
1873. године за министра правде у Мариновићевој влади. У
кратком периоду 1874–1875. био је председник владе и ми
нистар унутрашњих дела, а потом судија Касационог суда.
Изабран је за почасног члана Српске краљевске академије
1892, а 1901. године за члана Сената. Написао је расправу
Касацијона власт, (Београд 1867) и књиге Предлог одсеку
историчком и државничком Српског ученог друштва за изу
чавање живота народа српског, (Београд 1871) и Задужби
не у одбрани српства, (Београд 1890). Заједно са Миланом
Пироћанцем објавио је дело Влада намесништва са својим
огранцима и Кабинет Мариновића, (Нови Сад 1877).29
Српска влада је у новембру 1862. године послала на школо
вање у иностранство питомце правне струке Јована Аваку
мовића, Гргура Миловановића, Милана Дамјановића, Јована
Максимовића и Луку Каљевића, студенте природних наука
Љубомира Каљевића и Манојла Марића и судента филозо
фије Милана Кујунџића.30 Авакумовић и Дамјановић су про
вели 1863. у Хајделбергу, 1864. у Берлину и Цириху, а сти
гли су у Париз у марту или априлу 1865. године.31 Милова
новић и Максимовић су боравили у Хајделбергу и Берлину
одакле су допутовали у француску престоницу крајем 1864.
године.32 У писму упућеном министру просвете из Лајпцига
28 Ђурић, Ђ. и Лазаревић М. Српски биографски речник, том 5 (2011),
Нови Сад: Матица српска, стр. 500.
29 Janković, D. i Čumić, A. Enciklopedija Jugoslavije, tom 2 (1956), Zagreb:
Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 616.
30 АС, МПс-П, 1862, Ф VII, Р 1270, Министарство просвете, 24. октобра
1862.  
31 Исто, 1865, Ф I, Р 147, Милан Дамјановић и Јован Авакумовић
Министру просвете и црквених дела, Цирих, 24. фебруар а 1865.
32 Исто, 1864, Ф IX, Р 1400, Министарство просвете Јовану Максимовићу
и Гргуру Миловановићу, Београд, 17. септембра 1864; Авакумовић, Ј.
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почетком септембра 1864. године њих двојица су навели да
у Француску желе да отпутују да би слушали предавања из
области административног и трговачког права. „Министар
ству је врло добро познато, да све скоро науке у Немаца, ко
је у практичну страну државног живота засезају, основ свој
имају понајвише из теорија које се у Француској развише.
Исто је тако и са трговачким правом, што се по немачким
универзитетима предаје”. По мишљењу Миловановића и
Максимовића као и искусних правника, у Паризу ће имати
прилику да стекну најрелевантнија знања из ових предмета
и да усаврше француски језик. То ће бити од користи како
њима тако и Србији.33 После препоруке министра просвете
да би сваки од питомаца правне струке требало да се по
дробније упозна с функционисањем институција кредитних
или завода за саобраћај, Јован Максимовић је одлучио да
у Паризу проучи рад осигуравајућих завода.34 Браћа Каље
вић, Лука и Љубомир су студирали „државне науке” (хума
нистичке и друштвене науке: филозофија, историја, право и
економија) у Хајделбергу а затим су крајем 1864. године, за
разлику од осталих српских студената, допутовали на уса
вршавање у Монпеље. Поред тога што су ту могли настави
ти започете студије, трошкови живота у овом граду на југу
Француске су у односу на Париз били мањи. Оба брата су
желели да тамо отпутују и из здравствених разлога. По пре
поруци лекара, Љубомир је намеравао да јесен 1864. и зиму
1864/65. године проведе у Ијеру (Hyères). Близина Марсеја,
највећег трговачког града у Француској, ће омогућити овом
питомцу да, по препоруци министра, проучи рад неког од
акционарских друштава или кредитних завода. По доласку
у Монпеље, Каљевићи су известили министра просвете да
ће се у прво време пре свега посветити учењу француског
језика. На тамошњем универзитету они су већ почели да
посећују предавања из филозофских наука.35 Током даљег
трајања студија у Монпељеу Каљевићи су се бавили изуча
вањем институција кредитних завода.36 Манојло Марић је
(2008), Мемоари, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница
Зорана Стојановића, стр. 35-45.
33 АС, МПс-П, 1864, Ф IX, Р 1400, Гргур Миловановић и Јован Максимо
вић министру просвете, Лајпциг, 4. септембра 1864.
34 Исто, Јован Максимовић министру просвете, Хајделберг, 18. септембра
1864.  
35 Исто, 1864, Ф XII, Р 1840, Лука и Љубомир Каљевић министру просвете,
Монпеље, 5. децембра 1864.
36 Исто, 1864, Ф IX, Р 1471, Лука Каљевић Министру просвете, Хајдел
берг, 24. августа 1864 и Љубомир Каљевић министру просвете, Хај
делберг, 19. августа 1864; 1865, Ф II, Р 313, Лука и Љубомир Каљевић
министру просвете, Монпеље, 12. априла 1865. О Љубомиру Каљевићу
писало је више аутора. Код Чедомира Попова (Српски биографски реч
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након завршетка студија рударства и металургије у Фрајбур
гу у Немачкој стигао у Париз крајем октобра 1865. године.
Он је намеравао да у граду светлости напоредо с праћењем
предавања из рударских наука учи француски језик, а наро
чито стручну  терминологију. На тамошњој Рударској школи
(L’Ecole des Мines) желео је да слуша предавања из следе
ћих области: аналитичке хемије, рударског права, машин
ства, архитектуре и пројектовања гвоздених путева. Марић
је нагласио да ће због њиховог квалитета од посебне важно
сти бити предавања из овог последњег предмета. Он је сма
трао да ће му од користи бити и течајеви из металургије а
ради усавршавања у хемији, и они из области неорганске
хемије. За пријем овог питомца у Рударску школу у Пари
зу била је потребна препорука француског министра јавних
радова, под чијом је управом била школа, као и препорука
српског министра спољних послова. Међутим, и након одо
брења министра, питомац-странац није имао приступ у ла
бораторију ове школе, осим у случају да у лабораторији због
мањег броја уписаних „има празних места“. Приступ у ла
бораторију имали су само странци-редовни студенти, чији је
курс трајао три године. Директор Рударске школе је дозво
лио Марићу да присуствује предавањима док не добије одо
брење министра јавних радова. После интервенције Илије
Гарашанина, министар пољопривреде, трговине и јавних
радова Арман Бејик (Louis Henri Armand Béhic) је почетком
децембра 1865. године одобрио благодејанцу пријем у Руда
рску школу.37 Школска година у овој институцији је почиња
ла 1. новембра, а предавања су трајала пола сата и два сата.
Српски питомац је похађао предавања из Металургије, До
зимазије (la Dosimasie) ‒ квантитативне минералне анализе,
Палеонтологије, Рударског законодавства, Агрикултуре и
ник, том 4, стр. 802-804) и Слободана Турлакова (поговор у Каљевиће
вим мемоар има Моје успомене, Ужице 2006, 75) налазимо податак да се
он после Хајделберга школовао у Паризу. Међутим, у документима из
Архива Србије нема трагова о томе. Браћа Каљевићи су из Хајделберга
отпутовали на усавршавање у Монпеље. Једини поуздан податак о бо
равку Љубомира и Луке у Паризу налазимо у Дневнику Николе Крстића
(Приватни живот I, стр. 196, 198, 200). Њих двојица су на повратку у
Србију из Монпељеа само прошли кроз Париз. Браћа Каљевићи су за
време студија у иностранству кратко време провели и у Минхену.
37 Арман Бејик (1809–1891), политичар, посланик и министар. Био је бу
џетски инспектор, посланик департмана Нор (Nord) од 1846. до 1848,
директор железаре Вијерзон (Vierzon) и државни саветник 1849. године.
Постао је 1853. године генерални инспектор, а убрзо затим и председ
ник Управног одбора француске поморске компаније Messageries Mari
times. Био је министар пољопривреде, трговине и јавних радова 1865. и
сенатор од 1867. до 1870. и од 1876. до 1879. године; Béhic Armand, in:
Larousse du XXe siècle en six volumes, tome premier (1928), Paris : Librair ie
Larousse, pр. 628-629.
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Науке о дренажи земљишта.38 Када је у априлу 1866. године
завршена школска година на Рударској школи у Паризу, Ма
рић је, не могавши да обезбеди приступ некој од хемијских
лабораторија, одлучио да теоретски курс рударских наука
заврши на Политехничкој школи у Цириху.39 Милан Кујун
џић се школовао у Бечу 1863, Минхену 1864. и у Паризу
1865. године.40
Поред ових питомаца у Паризу су 1862. године студирали
право Милан Богићевић и Драгомир Рајовић. Пре доласка у
француску престоницу у новембру 1862. године, Богићевић
се школовао у Берлину док је Рајовић након усрдних мол
би Министарству просвете добио стипендију и допутовао
у град светлости из Београда такође у новембру те године.
Овај последњи је након завршетка прве године на Лицеју
у Београду уписао другу годину права на универзитету у
Паризу.41
Бивши секретар Суда вароши Београда Димитрије Јова
новић је 1862, после давања оставке на државну службу, о
свом трошку отпутовао у Француску да би студирао права
у Паризу. У почетку је боравио у Шартру где је учио фран
цуски. Тражећи стипендију, Јовановић је предложио Мини
старству просвете да најпре проведе годину дана у Паризу
ради учења језика а да затим пређе у Хајделберг где би на
редне три године студирао права као редован студент. Ово
није била уобичајена пракса када су били у питању српски
питомци. Они су по правилу прво студирали права у Немач
кој, па тек онда учили француски језик. Јовановић је сма
трао да је требало „да питомци најпре француски језик нау
че, како би доцније, учећи права на немачком језику, у исто
време могли правне науке и на француском језику студира
ти, који би им као помоћно средство служило, да свестрана
знања науци прибаве јошт за оно време, докле поменуту на
уку при универзитету слушају”. За време боравка у Паризу,
он је ради усавршавања језика намеравао да на Колеж де
Франсу (Collège de France) ванредно похађа предавања из
38 Исто, 1867, Ф I, Р 136, Манојло Марић министру просвете, Фрајбург 12.
августа 1865; Париз, 20. oктобра и 12. новембра 1865.; Илија Гараша
нин Манојлу Марићу, Београд, 20. и 26. новембра 1865; Министарство
просвете Манојлу Марићу, Београд, 2. децембра 1865.
39 Исто, 1866, Ф I, Р 225, Манојло Марић министру просвете, Париз, 24.
фебруар а 1866.
40 Јагодић, М. нав. дело, стр. 176.
41 АС, МПс-П, 1862, Ф VII, Р 1270, Министарство просвете питомцима у
Паризу, Београд, 29. октобра 1862; 1866, Ф II, Р 348, Милан Богићевић
министру просвете, Париз, 9. јула 1865; 1861, Ф V, Р 1056, Драгомир Ра
јовић Министру просвете, Београд, 7. октобра 1861. и 8. октобра 1862.   
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„неких литерарних предмета”, да се упозна са организаци
јом правосуђа у Француској и канцеларијским пословањем
судова. Министарство просвете изашло је у сусрет Јовано
вићевој жељи доделивши му 1. новембра 1862. године бла
годејаније од 300 талира годишње. Међутим, српском пи
томцу ова средства нису била довољна за живот у Паризу
па је он тражио од Правитељства да му одобри премештај
у Женеву.42 Јовановић се ипак касније вратио у француску
престоницу, где је 1866. године завршио студије. Напоредо
са предавањима на Правном факултету, он је похађао и она
на Факултету књижевности и језика (Faculté des lettres). 43  
У Паризу су се сопственим средствима школовали Милу
тин Гарашанин, син Илије Гарашанина, и Ђорђе Симић,
син трговца и уставобранитељског првака Стојана Симића.
Гарашанин је своје целокупно школовање у иностранству
провео у Француској. По завршетку прве године природнотехничког одељења на Лицеју у Београду, он је прешао у Па
риз и од 1860 до 1863. студирао математику на лицеју СентБарб (Collège Sainte-Barbe). Исте студије је наставио на
Политехничкој школи (Ecole Polytechnique) од 1863 до1865.
године. На захтев српске владе конзул Ботмилио (Adolphe
François, vicomte de Botmiliau) се потом заложио код фран
цуског министра рата да Гарашанин буде примљен у Арти
љеријску школу у Мецу (L’Ecole d’application d’artillerie et
du génie à Metz). Крајем новембра министар је одобрио зах
тев, под условом да српски студент покаже знања неопходна
да би пратио наставу.44 Као државни питомац, у чину пот
поручника, Гарашанин је ступио у ову високу војну школу
1866. и завршио је 1868. године.45 Ђорђе Симић је студирао
филозофију у Берлину 1861–1863. и Хајделбергу 1863–1864,
а права у Паризу 1864–1866.46

42 Исто, 1862, Ф VII, Р 1368, Димитрије Јовановић Министартву просвете,
Шартр, 21. августа / 3. септембра 1862. и решење Министарства про
свете од 15. октобра 1862; Димитрије Јовановић министарству просве
те, Париз, 25. новембра и 27. децембра 1862; Министарство просвете
Димитрију Јовановићу, 28. децембра 1862.      
43 Исто, 1866, Ф V, Р 947, Министарство просвете Димитрију Јовановићу,
Београд, 15. јула 1866.
44 Исто, Министарство иностраних дела (МИД) – Инострано одељење (И),
1865, Ф XI, Р 93, француски конзул Ботмилио министру иностраних
дела Илији Гарашанину, Београд, 21. новембра 1865.
45 Вулетић, A. Из породичног живота Илије Гарашанина, у: Зборник ра
дова Писмо, (2001), Београд: Удружење за српску повесницу, стр. 129139; Самарџић, М. и Гарашанин, М. у: Српски биографски речник, том 2
(2006), Нови Сад: Матица српска, стр. 625.
46 Јагодић, М. нав. дело, стр. 177.
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После боравка у немачким градовима, француска престони
ца – „узор-варош” – је остављала на српске питомце снажан
утисак.47 Двадесеттрогодишњи Јован Авакумовић, који је
пре доласка у Париз кратко време живео мирним и скром
ним животом у Цириху, је у Мемоарима описао свој први
сусрет са градом светлости. На путу од железничке станице,
пролазећи фијакером поред великих зграда на булеварима и
гледајући осветљене излоге српски питомац није знао чему
више да се диви. Милан Кујунџић је сматрао да су све европ
ске вароши изгледале „на исти калуп”. Међутим, умногоме
захваљујући префекту Сене Жоржу Осману (Georges Eugène
Haussmann), пета и шеста деценија XIX века су у Паризу би
ле доба највеће грађевинске делатности. Уз огроман рад и
подршку Наполеона III, Осман је од француске престонице
направио модеран град, са великим авенијама које су могле
апсорбовати стално растући саобраћај.48 Кујунџић наводи да
они који су пре само неколико година били у Паризу сада не
могу да препознају град: изграђене су нове куће, проширени
булевари и направљени нови квартови.49
У француској престоници Авакумовића је сачекао Јован
Максимовић који је живео у изнајмљеној соби у стану на
булевару Монмартр (Boulevard Montmartre). Авакумовић
је нашао собу на булевару Севастопољ (Boulevard de Séba
stopol), недалеко од Универзитета и Луксембуршког парка
(Jardin du Luxembourg). Двојица студената су се хранили у
ресторану где су оброци били обилни а храна добра и јев
тина. У Паризу се обедовало два пута дневно: доручковало
се око једанаест пре подне а ручало увече. Оба оброка ко
штала су по 1,5 франак или, прерачунато у тадашњу срп
ску новчану јединицу седам и по гроша чаршијских. Дневни
трошак за исхрану износио је, дакле, три франка.50 Поређе
ња ради, у пристојној беог радској кафани ручак са хлебом
и вином за једну особу коштао је 1865. године шест гроша
чаршијских.51 Пре него што је прешао у „добар смештај”
који је плаћао 35 франака месечно, Милутин Гарашанин је
био смештен у неусловној соби интерната L’Institution Jubé.
Исти износ за изнајмљивање собе плаћао је и Драгомир

47 Столић, А. (2003) Ђорђе Симић. Последњи српски дипломата XIX века,
Београд: Историјски институт, стр. 48-54.
48 Tulard, J. (1995) Dictionnaire du Second Empire, Paris: Fayard, р. 616.
49 АС, Милан Кујунџић (МК), бр. 181, Милан Кујунџић непознатом, Париз,
28. септембра 1864.
50 Авакумовић, Ј. (2008) Мемоари, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавач
ка књижарница Зорана Стојановића, стр. 45-46.
51 Јагодић, М. нав. дело, стр. 178.
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Рајовић.52 Авакумовићева соба је била, као и Максимови
ћева, на шестом спрату (поткровље или мансарда), „лепа и
добро намештена”. Из романа Емила Золе сазнајемо да је на
шестом спрату у зградама у Паризу углавном становала по
слуга. Та чињеница говори колико је био скроман смештај у
коме су боравили српски питомци.
Милан Дамјановић и Гргур Максимовић су се жалили да им
је благодејаније од 400 талира недовољно и сматрали су да
подносе жртву за своју земљу студирајући с таквом стипен
дијом. Начелник министарства унутрашњих дела Никола
Крстић, који је боравио у Паризу од маја до јула 1865. годи
не, је у разговору с двојицом питомаца изнео мишљење да
нема земље која даје веће стипендије од Србије, да је њен
износ више него коректан и да стога ниједан министар неће
бити спреман да га повећа.53
Српски питомци су у француској престоници одлазили на
спавање тек око два или три сата после поноћи. Град све
тлости је живео ноћу. У један ујутро је по кафанама и буле
варима било најживље. У том погледу Париз је био сушта
супротност у односу на градове Средње Европе.54 Српски
питомци су посећивали и „Прадо”, велику салу за балове.
Никола Крстић овде заправо мисли на чувену дворану „Bal
Bullier” смештену у кварту „Val-de-Grâce” у петом аронди
сману (5e arrondissement) града Париза. Њен власник је био
Франсоа Булје (François Bullier), бивши директор „Прада”,
дворане која је била саграђена на париском острву „Ile de
la Cité”, а срушена 1858. године. Као и „Прадо”, „Bal Bulli
er” је био омиљено место студената. Српски питомци су ту
имали прилику да се упознају с плесом кан-кан. Играчице
су на бини задизале сукње и показивале публици ноге и до
њи веш. Никола Крстић је констатовао да „млад човек на
том месту има толико прилике да поклизне да је заиста чуд
но ако дође читав кући”. За разлику од њега, Ђорђе Симић
52 Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Историјска збир
ка, бр. 14893, бр. 73, Илија Гарашанин Милутину Гарашанину, Београд,
30. марта 1864; бр. 77, исти истом, Београд, 3. марта 1865; бр. 79, исти
истом, 17. маја 1865.
53 Ови питомци су рекли Крстићу да за 45 франака имају ручак и вечеру и
да им остаје до 10 франака за стан и одело. Дамјановић и Миловановић
су вероватно давали по 45 франака за ручак и 45 за вечеру, али је из
нос за стан и одело сасвим нејасан. Такође, после ових навода питомаца
остаје нејасно колика је заправо била стипендија париских студената, то
јест, да ли је кнежева одлука из новембра 1861. године да се „Паризлија
ма” поред благодејанија од 400 додели још 100 талира на име школских
трошкова у међувремену укинута; Крстић, Н. (2005),   Дневник. Јавни
живот I, 9. април 1864 ‒ 18. децембар 1867,  приредио Јагодић, М., Бе
оград: Завод за уџбенике, стр. 129.
54 Авакумовић Ј. нав. дело, стр. 46, 57.
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у томе није налазио ништа неморално, називајући кан-кан
„потребом цивилизације”. Због тога је Крстић закључио да
париска атмосфера негативно утиче на питомце.55 Он је из
вео закључак да студенти мало времена посвећују учењу и
да углавном беспосличе и лумпују.56 Иако критичан према
питомцима, Никола Крстић је такође уживао у задовољстви
ма која је нудио град светлости. Поред тога што је са срп
ским студентима посећивао „опскурна места”, начелник је
био и на коњским тркама у Вансену и Булоњској шуми и у
више наврата у позоришту, где је имао прилике да види и
Наполеона III.57
Поједине „Паризлије” су оставили и забелешке о утисцима
са предавања на Универзитету. Ревносан, Јован Авакумовић
је почео да слуша излагања професора Правног факултета
одмах по доласку у француску престоницу. Присуствовао је
предавањима из предмета Казнено право код Жозефа Ор
толана (Joseph Louis Elzéar Ortolan), Јавно државно и Ме
ђународно право код Анселма Батбија (Anselme Batbie) и
француског Грађанског права код Лероа (Leroy). Поред тога,
Авакумовић је, као ванредни слушалац, похађао предавања
из предмета Менично право, Енциклопедија права и Грађан
ски поступак. За све професоре овај питомац је сматрао да
су врло добри, а као најбољег говорника је издвајао Батбија,
који је 1873. године постао министар просвете. Драгомир
Рајовић и Милан Богићевић су у својим полугодишњим из
вештајима Министарству просвете наводили појединости у
вези с предметима које уче, имена професора-предавача и
уџбенике по којима предају. Тако од Рајовића сазнајемо да су
у другој години Правног факултета студенти учили Грађан
ски законик (Code civil), Казнени законик, Јурисдикцију ка
знителну, Судски поступак у грађанским парницама и Рим
ско право, а од Богићевића да су професори у првој години
предавали француски Грађански законик (Code Napoléon)
и Римско право. Француски грађански законик је предавао
професор Бинва (Bunvat) по уџбенику Фредерика Мурлона
(Frédéric Mourlon, Répetitions écrites sur les examens du code
Napoléon, vol. 3, Paris 1858).58
Слободно време и школске распусте српски питомци су у
Паризу проводили обилазећи знаменитости града. Јован
55 Крстић, Н. (2006)   Дневник. Приватни живот I, 9. април 1864 – 31.
децембар 1866, приредила Вулетић, А., Београд: Завод за уџбенике,
стр. 201.
56 Крстић, Н. Јавни живот I, стр. 139.
57 Крстић Н. Приватни живот I, стр. 194, 196, 199.
58 АС, МПс-П, 1864, Ф X, Р 1536.
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Авакумовић је сматрао да је за упознавање француске пре
стонице потребно најмање три месеца. Поред обиласка му
зеја, он је одлазио да слуша познате говорнике, адвокате и
посланике, током судских процеса и у парламенту. На по
ротним суђењима питомац је често слушао адвоката Жила
Фавра који се прославио као бранилац италијанског револу
ционара Феличеа Орсинија за време судског процеса 1858.
године, вођеног због атентата на Наполеона III. Тадашњу
опозицију у француском парламенту представљала је група
од пет посланика коју су чинили: Адолф Тјер (Adolphe Thi
ers), Жил Фавр (Gilles Favre), Гарније-Пажес (Louis-Antoin e
Garnier-Pagès), Емил Оливје (Emile Ollivier) и Ернест Пикар
(Ernest Picard). За разлику од Тјера који је био присталица
династије Орлеан
 а, остала четворица су били републикан
ци. Њихови говори били су уперени против политике Напо
леона и Другог царства. Преко новина упозната с оним што
ће говорити представници опозиције, публика је у великом
броју долазила да их слуша, што је чинио и Авакумовић.
Говори „петорице” остављали су снажан утисак па је у јав
ности створен јак покрет против Царства. У том духу писа
ла је и француска штампа, наравно у оној мери у којој је то
допуштала полицијска власт, а идеја о републици продирала
је све више у слојеве грађанства. Међу својим доживљајима,
српски питомац је издвојио дружење са тадашњим чувеним
адвокатом и правником Дезире Далоом (Victor Alexis Désiré
Dalloz) и његовом породицом. Након што је Авакумовића
случајно упознао у Луксембуршком парку, стекавши ути
сак да је вредан и ревносан, Дало је позвао студента у свој
дом. Сваког петка увече ова угледна породица је приређива
ла пријеме за своје званице. Одевен у елегантно црно оде
ло, Авакумовић је тада први пут ушао у салон једне отмене
француске куће у Паризу. Он је ту упознао Далоову супругу,
кћери и синове, правника и правног писца Едуар а (Edoua rd
Dalloz) и публицисту Пола (Paul Dalloz). Водећи са српским
студентом разговоре правне природе, француски адвокат је
увидео да он добро познаје кривично право и изнео закљу
чак да би знања на том пољу могао применити и у науци и у
пракси. Авакумовић је оставио добар утисак на читаву по
родицу па је све до одласка из Париза био редован гост Да
лоових. По повратку у Србију српски питомац је до смрти
адвоката 1869. године водио преписку са овом породицом.59
За време боравка у Паризу Никола Крстић је разговарао с
питомцима о политици и државном уређењу Србије, о че
му је оставио занимљиве записе у свом Дневнику.60 Готово
59 Авакумовић, Ј. нав. дело, стр. 47-50.
60 Јагодић, М. нав. дело, стр. 179.
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сви студенти су сматрали да је стање у земљи лоше, да је
политика владе погрешна и да не постоји слобода говора
и штампе. Међутим, Крстић је приметио да, углавном због
неискуства, неки од њих немају јасне појмове о држави (Јо
ван Максимовић) док су код других (Драгомир Рајовић) та
знања веома површна. Као бивши професор Лицеја, Крстић
је неке од ових студената од раније познавао. Либерализам,
као идеологија младе генерације српске интелигенције, је
пустио корена и код „Паризлија”. Драгомир Рајовић и Ђор
ђе Симић су предњачили у слободоумљу, док су Димитри
је Јовановић, Милан Богићевић и Јован Авакумовић били
умеренији. Вероватно због одређеног искуства као бивши
секретар суда, Јовановић је боље од осталих умео да уочи
недостатке у раду државних служби. Најумеренији, а ујед
но и једини међу питомцима који није заступао либерална
начела био је Милутин Гарашанин, на кога су, претпоста
вљамо, утицала очева конзервативна схватања. Када је Кр
стић студентима скретао пажњу на чињеницу да су и Срби
који су се раније школовали у иностранству као млади били
присталице либерализма али су касније променили мишље
ње, питомци су одговарали да су њихови претходници то
чинили да би задржали високе државничке положаје. „Па
ризлије” нису критиковали кнеза Михаила, али су нападали
режим унутрашње политичке стеге, полицију, злоупотребе,
прогоне и забране.61 Њихова повика била је превасходно
усмерена против министра унутрашњих дела Николе Хри
стића.62 Питомци су критиковали рад министара али нису
могли да предложе никога који би њихов посао обављао на
стручнији и одговорнији начин. Они су сматрали да би да
вањем слободе штампи и увођењем законодавне скупштине
било побољшано унутрашње стање у Кнежевини. Крстић
им је, међутим, у много чему давао за право. Он је сматрао
да би био грех називати их непатриотима зато што су кри
тички настројени према влади. Крстић је заправо париским
студентима највише замерао то што стање у Србији не са
гледавају на довољно јасан, реалан и разложан начин. Он је
сматрао да благодејанци не увиђају да у земљи нема довољ
но образованих, стручних и људи од искуства, способних
да спроведу реформе.63 Иако су тадашњим министрима и
угледницима-некадашњим српским питомцима у иностран
ству, замерали да су се због положаја одрекли својих рани
јих ставова, овим париским студентима  је такође на првом
месту била професионална афирмација. У односу на личне
61 Крстић, Н. Дневник. Јавни живот I, стр. 146-150.
62 Јагодић, М. нав. дело, стр. 180.
63 Крстић, Н. Дневник. Јавни живот I, стр. 148-149.
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интересе њихов патриотизам је ипак био у другом плану.
Сваки од питомаца је сматрао да му припада и очекивао по
повратку у земљу место у државној служби.64
Као престижни синоним за цивилизацију и културу, али и
као пожељни модел у освајању политичких и грађанских
слобода Француска заузима посебно место у развоју срп
ског друштва у XIX веку.65 По повратку из Париза крајем
1865. године ова генерација српских питомаца имала је ве
лики утицај у друштвеном и политичком животу Србије на
крају XIX и почетку XX века. Неки од њих су, бавећи се по
литиком и дипломатијом, постали значајне личности српске
историје док су други изградили завидне каријере као прав
ници и инжењери. Ови интелектуалци, носиоци француског
политичког и културног утицаја, су представљали највиши
слој српског грађанског друштва, чије обликовање је запо
чело осамдесетих година деветнаестог века. О томе сведоче
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 судију Касационог суда 1881. године, интен
зивно се бавио студијама казненог права. Објављујући више
књига и расправа из области казненог права, он је стекао
глас најбољег кривичара међу српским правницима. Захва
љујући томе је 1893. године постао редовни члан Српске
краљевске академије. Међу његовим делима издвајају се
следећа: Важност кривичног закона, Београд 1882; Нужна
одбрана, Београд 1884; Теорија казненог права, I-X, Бео
град 1887–1897; Француска и енглеска порота, I-II, Бео
град 1885–1890; Промена валуте и противправни послови,
Београд 1924.66
Гргур Миловановић је по повратку у Србију обављао ду
жност секретара Окружног суда у Ужицу, Пожаревцу и
Ћуприји да би 1871. године био именован за судију Кња
жевачког окружног суда. У периоду 1875–1890. године је
био професор Казненог права и Казненог поступка у Ве
ликој школи. Аутор је два уџбеника из области кривичног

64 Исто, стр. 139-140.
65 Батаковић, Д. (1997) Француски утицаји у Србији 1835–1914. Четири ге
нерације „Паризлија”, Зборник Матице српске за историју бр. 56, Нови
Сад: Матица српска, стр. 73-95.
66 Попов, Ч. и Авакумовић, Ј. Ђ, у: Српски биографски речник, том 1
(2004), Нови Сад: Матица српска, стр. 43-45.
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права: Кривични поступак, Београд 1890. и Кривично право,
(Београд 1897).67
Милан Дамјановић је 1866. године био судија Трговачког
суда, секретар у Министарству правде, а затим управник
Апсеничког завода у Београду 1869–1874. године. Имено
ван је 1870. за судију Неготинског окружног суда а 1881.
године за члана Касационог суда. После српско-турских ра
това (1876–1878) и стицања независности био је члан вла
дине Комисије за утврђивање границе са Бугарском. Бавио
се питањем казненог система и путовао је у иностранство
проучавајући казнене заводе у Немачкој, Аустро-Угарској и
Белгији. Један је од првих правника који је покушао да у Ср
бији примени достигнућа пенологије, а писао је и радове из
ове области.68 Преводио је са немачког и енглеског језика де
ла стручне литературе: Правна путничка писма о Енглеској,
Београд 1866; Алберт Фридрих Бернер, О укидању смртне
казне, Београд 1866; Карл Митермајер, Најновија испитива
ња односа питања о укидању смртне казне, Београд 1866;
Чезаре Бекарија, О преступима и казнама, Београд 1866.69
Јован Максимовић је био судија Суда вароши Београ
да 1870–1871, судија Трговинског суда у Београду 1873. и
председник овог суда 1875–1876. и 1880–1881, члан Апела
ционог 1877–1879. и Касационог суда 1882–1887. године.
Именован је 1880. године за краљевог посланика у Народ
ној скупштини. Био је у групи судија који су судили убицама
кнеза Михаила.70
Љубомир Каљевић је на студијама стекао многа знања из
политичких, економских и историјских наука и широку оп
шту културу. Он се из иностранства вратио са учвршћеним
либералним политичким погледима. О сопственом трошку
покренуо је 1867. године либерални лист Србија. У њему је
са групом истомишљеника опрезно критиковао аутократски
режим кнеза Михаила. Касније је постао близак младокон
зервативцима (будућим напредњацима) и постао 1874. го
дине министар финансија у влади Аћима Чумића, а затим
1875–1876. и председник владе. Био је један од покретача
листа Видело и оснивача Напредне странке, посланик Ср
бије у Букурешту 1881–1886. и у Атини 1886–1889. годи
не. За време краља Александра Обреновића постао је 1895.
67 Јагодић, М. нав. дело, стр. 181.
68 Наука о средствима за кажњавање.
69 Кркљуш, Љ. и Дамјановић, М. у: Српски биографски речник, том 3
(2007), Нови Сад: Матица српска, стр. 82.
70 Николић, В. М. и Максимовић, Ј. А. у: Српски биографски речник, том 5
(2011), Нови Сад: Матица српска, стр. 782.
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државни саветник а 1901. председник Сената. Одмах по
убиству брачног пара Обреновић 1903. године преузео је ре
сор министра иностраних послова. Био је од 1870. редовни
члан Српског ученог друштва а 1893. именован за почасног
члана Српске краљевске академије. Написао је мемоар е под
насловом Моје успомене, Београд 1908.71
Рударски инжењер Манојло Марић је радио у Мајданпеку и
Управи подрињских рудника и обављао геолошка истражи
вања у околини Бора. Заступао је конзервативна политичка
уверења. У влади Данила Стефановића 1875. године био је
министар грађевина задужен за саобраћај.72
Милан Кујунџић је 1866. постао професор Филозофије на
Великој школи, а годину дана касније именован је најпре за
члана а затим 1873. године и за секретара Српског ученог
друштва. Био је уредник Гласника српског ученог друштва.
Био је народни посланик, први секретар (1874), потпредсед
ник (1880–1881) и председник (1882–1885) Народне скуп
штине. Један је од оснивача Напредне странке 1881. и члан
њеног главног одбора. Био је посланик у Риму (1882–1886),
министар просвете (1886–1887) и члан Српске краљевске
академије. На Великој школи је предавао Историју фило
зофије, Психологију, Логику и Естетику. У Србији је први
започео предавања из Историје филозофије, утемељио исто
риографију српске филозофије (Философија код Срба, Бео
град 1868), а тиме и истраживање Историје филозофије уоп
ште. Започео је истраживања појединих филозофских ди
сциплина код Срба (Поглед на психологију код нас Срба, Бе
оград 1867; Шта је и колико рађено у нас на лођици, Београд
1871). Његов главни филозофски спис носи назив Кратки
преглед хармоније у свету, I-II, Београд 1867–1872.73
Милан Богићевић је био секретар кнежевог двора 1872, ми
нистар правде 1874–1875, министар иностраних дела 1875,
1883–1884. и 1894–1895. и касациони судија 1879–1883. го
дине. Обављао је дужност српског посланика у Бечу 1883–
1888, Берлину 1895–1900. и Риму 1896–1897. године. Био је
један од оснивача Напредне странке. Са папским нунцијем
у Бечу израдио је нацрт конкордата за Краљевину Србију.74
71 Попов, Ч. и Каљевић, Љ. у: Српски биографски речник, том 4 (2009),
Нови Сад: Матица српска, стр. 802-804.
72 Радовић, С. и Марић, М. у: Српски биографски речник, том 6 (2015),
Нови Сад: Матица српска, стр. 99-100.
73 Марић, И. и Кујунџић, М. А. у: Српски биографски речник, том 5 (2011),
стр. 422-423.
74 Новаков, А. и Богићевић, М. у: Српски биографски речник, том 1 (2004),
стр. 624-625.
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Драгомир Рајовић је 1881. постао члан Касационог суда а
четири године касније председник преког суда који је судио
учесницима у Тимочкој буни. Био је члан Напредне странке
и министар народне привреде 1884–1886. године у кабинету
Милутина Гарашанина.75
Димитрије Јовановић је био председник Крагујевачког
окружног суда 1867–1873, члан Апелационог суда 1874. и
члан Касационог суда 1875–1877. године. Као члан Либе
ралне странке изабран је за посланика, а потом секретара и
председника Народне скупштине. Написао је монографију
Нешто о кругу радње Касационог суда, Београд 1866.
Милутин Гарашанин је био један од оснивача Напред
не странке и њеног органа Видело, народни посланик
1874–1875, 1890–1893. и 1894, министар унутрашњих де
ла 1880–1883. и председник владе 1884–1885, 1885–1886. и
1886–1887. године. За време напредњачке владе Стојана Но
ваковића 1895–1896. био је председник Народне скупшти
не. У два наврата, 1894. и 1896, именован је за посланика
Србије у Француској, где је и умро 1898. године. Покренуо
је 1889. књижевно-политички лист Поглед и у њему обја
вљивао чланке. Његова најзапаженија дела су Два намесни
штва, Београд 1892. и Доколице, Београд 1892. Изабран је
за редовног члана Академије 1893. године.
Ђорђе Симић је био посланик у Софији, Петрограду, Риму,
Бечу и Цариграду и у два наврата 1894. и 1896–1897. године
председник владе Краљевине Србије. Један је од оснивача
Црвеног крста у Србији и његов дугогодишњи председник.
У 14 књига дневничких бележака насловљених Акта моје
дипломатске службе, Ивањдањски атентат и женидба
краља Александра и Посланик на расположењу изложена
је његова дипломатска делатност, али и неколико деценија
историје Србије и Балкана.76
Поред наведених питомаца у Паризу су се за време друге
владе кнеза Михаила школовали и студенти права Настас
Петровић, Стојан Антић, Светозар Марковић, Димитрије
Новаковић, Милисав Миловановић и Урош Кнежевић, буду
ћи лични лекар краља Милана Сава Петровић, официри Љу
бомир Ивановић, Владимир Николић, Стеван Здравковић,
Петар Топаловић, Дамњан Борисављевић, Стеван Пантелић

75 Јовановић, С. и Рајовић, Д. у: Народна енциклопедија српско-хрватскословеначка, књ. 3 (1928), Загреб: Библиографски завод д. д. Загреб, стр.
659.
76 Столић, А. нав. дело, стр. 3, 7.
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и студент рударства Михаило Богићевић.77 Већи број њих се
такође у великој мери одужио држави која их је школовала.

Закључак
Слање правитељствених питомаца на студије у иностран
ство представљало је најважнију компоненту развитка срп
ске просвете и најефикаснији начин за усвајање напредни
јих европских културних образаца. Француска је током XIX
века била једна од држава коју су српски студенти најчешће
бирали као одредиште за похађање високих школа. Преузи
мање политичких идеја из Француске прерасло је у тради
цију после 1840. године, када су први стипендисти српске
владе упућени на школовање и на париским универзитети
ма. Главни преносилац француског утицаја био је Правни
факултет у Паризу. У француску престоницу су шездесетих
година углавном одлазили студенти права, после две или
три године проведене на универзитетима немачког говорног
подручја. Ту су ради допуне образовања боравили и српски
официри, студенти техничких наука ‒ будући инжењери и
понеки студент медицине. Трошкови живота и студирања
у Паризу били су знатно већи него у градовима у Немач
кој па је стипендија српске владе питомцима често била не
довољна. Стога је кнез Михаило, после молбе једне групе
студената, 1861. године донео одлуку да благодејаније за
питомце у француској престоници уместо досадашњих 400
убудуће износи 500 талира. Студенти су у град светлости
углавном долазили да похађају праксу из административног
и трговачког права и да усаврше француски језик. Поједине
„Паризлије” су оставили и забелешке о утисцима са преда
вања на Универзитету. Након боравка у немачким градови
ма, Париз је због своје величине и лепоте, осветљености и
динамичног дневног и ноћног живота остављао на српске
питомце снажан утисак. Слободно време и распусте они су
проводили обилазећи културне установе и знаменитости
града. „Паризлије” су углавном били присталице либерали
зма и критиковали режим унутрашње политичке стеге који
је владао у Србији за време владе кнеза Михаила.
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SERBIAN STUDENTS AT PARIS UNIVERSITIES
IN THE 1860s
Abstract
This work is dedicated to the activities and customs of students, mainly
with government scholarships, studying at the universities in the capital
of France. The common feature of these young people is the fact that
they started their education in Germany, while the finishing touch of
their education was provided in Paris. Most of them were Law students,
and the strongest idea of this generation was liberalism. Since the mid19th century, the interest of Serbian students for education in France has
not subsided. The state stipend holders of previous generations usually
requested studying in Paris themselves. At the end of the 19th century,
Paris was a favourite center of education for the Serbian students.
During the1860s, mainly Law students came to Paris after two or three
years at a university in Germany (Vienna, Munich, Berlin, Heidelberg).
In order to complete their education, Serbian officers were also sent
to Paris, as well as students of technical sciences – future engineers
– as well as a few medical school students. In the City of Light, four
Law students were studying in the 1860s – Milan Nedeljković, Đorđe
Pavlović, Kosta Grebenarović and Kosta Jakovljević. In 1861, there
was a significant number of Serbian students in Paris. Those were Stojan
Marković, Dimitrije Radović, Marko Lazarević and Aćim Čumić. In
November 1862, the Serbian Government sent its stipend holders in
Law Studies abroad – Jovan Avakumović, Grgur Milovanović, Milan
Damjanović, Jovan Maksimović and Luka Kaljević, the student of
natural sciences Ljubomir Kaljević and Manojlo Marić, as well as the
student of philosophy Milan Kujundžić, while Bogićević and Dragomir
Rajović studied at the Faculty of Law in Paris. Before arriving to Paris
in November 1862, Bogićević was educated in Berlin, while Rajović,
after appeals to the Ministry of Education got the scholarship and came
to Paris from Belgrade in the same month. As a prestigious synonym
for the civilisation and culture, as well as a desirable model for
conquering political and civil freedoms, France had a special place in
the development of the Serbian society in the 19th century. After their
return from Paris at the end of 1865, this generation of stipend holders
had a strong influence on the political and social life of Serbia at the
end of the 19th and the beginning of the 20th century. Some of them
who were involved in politics and diplomacy became very important
persons in Serbian history, while others made great careers as lawyers
or engineers. These intellectuals, the bearers of French political and
cultural influence, represented the highest stratum of Serbian civil
society, whose formation had started in the 1880s. This was documented
in the biographies of the “Parisians“.
Key words: government stipend holders, students, “Parisians“, Paris,
Ministry of Education, Serbia
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О СРБИЈИ И СРБИМА У
ДЕЛИМА ФРАНЦУСКИХ
ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА КРАЈЕМ
19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Сажетак: У периоду од краја 19. века до Великог рата ин
формације о Србији и Србима у француској јавности пре
шле су пут од непоузданих, ретких и магловитих вести ен
тузијаста и неколицине научника до поузданих, аргументо
ваних научних података од стране угледних стручњака за
међународне односе. У раду се путем анализе сачуваних до
кумената, библиографије и садржаја дела француских ин
телектуалца, која су настала крајем 19. и почетком 20. ве
ка сагледава присуство тема о Србији и Србима у Францу
ској. Посебна пажња је посвећена узроцима и последицама
промена приступа у изузчавању Србије и Срба у оквирима
француске јавности и науке.
Кључне речи: Србија, Срби, Француска, француска јавност,
слика другога, интелектуалци, крај 19. и почетак 20. века

Упознавање Краљевине Србије крајем 19. века1
Међународни односи и подела великих сила на два савеза,
мењали су правце интересовања француских интелектуа
лаца крајем 19. века. Поменуто интересовање француских
1 Рад је настао у оквиру научног пројекта Демократски и национални ка
пацитети политичких институција Србије у процесу међународних ор

127

АЛЕКСАНДРА КОЛАКОВИЋ
интелектуалаца дубоко је укорењено у проучавањима Сло
вена на Сорбони и у оквиру Школе источних језика током
19. века, а формирано је, пре свега, у вези са француским
интересовањем за европске територије Османског цар
ства. Од краја 19. века интересовање није усмерено само на
Османско царство, већ и на народе који настањују простор
његових европских територија. Интересовање за поједине
народе расло је са актуел изацијом њихових етничких и на
ционалних питања, односно значајем у међународним окви
рима, које је решавање компликованих односа балканских
народа имало у одређеном периоду. Новински чланци о Ср
бији и Србима, као и описи у путописима, који су настали
већином као последица личног интересовања или путовања
њихових аутора, нису више били довољни научницима, про
фесорима, публицистима, новинарима, пословним људима,
државницима, политичарима и дипломатама. Потреба за ин
формацијама, као и њихов бржи проток крајем 19. века, под
стакла је потребу за разумевањем и анализом, што је увело
и научни приступ и аргументацију у текстове о Србији и
Србима.2
Када је званично ступио на снагу Француско-руски спо
разум (1894) публиковане су и две књиге које су имале у
наслову речи „Србија” и „српска”. У делу La Royaume de
Serbie (Краљевина Србија) Пола Кокела (Paul Coquelle) из
ложена је историја Срба према владарима од великих жупа
на IX века до Обреновића.3 Други аутор, Леон Ламуш (Léon
Lamouche), инжењерски капетан и предавач на Универзите
ту у Монпељеу, у својој књизи L’Armée serbe en 1893 (Срп
ска војска 1893) приказује савремену српску војску, што је
и прва анализа стања српске војске у делу неког француског
аутора.4 Иако су поменуте књиге, пре свега, информатив
ног карактера, биле су засноване на доступној литератури
ганизација (бр. 179009), који финансира Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
2 У другој половини 19. века развој поштанске службе и железница до
принео је да преписка постане лакша и да „свеже” вести буду честе
и редовне; Аријес, Ф. и Диби, Ж. (2003) Историја приватног живо
та 4, Од Француске револуције до Првог светског рата, Београд: Clio,
стр. 146.
3 Coquelle, P. (1894) La Royaume de Serbie, Paris: L. Vanier.
4 Ламуш, официр, историчар, етнолог и филолог, образован је у оквиру
Школе за источне језике. О Србима је први пут писао у време рата изме
ђу Србије и Бугарске. Као капетан прве класе у гарнизону у Монпељеу
држао је курс о Балкану од 1886. до 1899. године, а посебно се посветио
проучавању османске војне организације; Lamouche, L. (1894) L’Armée
serbe en 1893, Paris; Белешке, Дело, бр. 9 (1896), стр. 160; Pavlović, M.
(1983) Du regard au texte – Od pogleda do teksta, Beograd: Narodna knjiga,
Prosveta, str. 495; Павловић, М. (1994) Од Есклавоније ка Југославији,
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и пружиле су кратку историју развоја српске државности,
са посебним освртом на владавину последњих Обреновића
и војну спремност Србије 1893. године. Ако се узме у обзир
време настанка дела, могуће је да су Кокел и Ламуш имали
и помоћ Албера Малеа (Albert Malet), који је у овом периоду
боравио у Србији.5
Три аспекта Кокелове и Ламушове књиге посебно су значај
на за даље интересовање француских интелектуалаца. Као
прво, оба дела посвећена су Србији и Србима у години када
је дошло до званичног приближавања Француске и Русије.
На примеру појаве ових књига огледа се рефлектовање по
литичких догађаја на међународном плану на интелектуал
ну климу Француске. У предговору књиге коју је Кокел по
светио српском краљу Александру Обреновићу истакнута
је потреба да се Французи у години приближавања Русима,
боље упознају са Србијом која је међу словенским држава
ма „у рангу прва после Русије”.6 Други аспект односи се на
појаву првих дела на француском језику која за своју главну
тему имају Србију или Србе. До овог периода француски
аутори се опредељују да о Србији и Србима пишу у скло
пу текстова о Балкану, Османском царству или Хабзбуршкој
монархији. Трећи аспект је појава првог француског аутора
текстова о Србији и Србима кога интересовање није напу
стило након првог дела, већ се увећало током времена. Коке
лово интересовање за Србију поменутом књигом се угасило,
али не и за шири простор на коме су живели Срби (Босна и
Херцеговина, Црна Гора), док је за Леона Ламуша ово само
зачетак интересовања за Србију и Србе. Ламуш је више го
дина провео на Балкану, односно у Босни и Херцеговини, о
чему је оставиo сведочанство у виду брошуре о балканским
војскама Les Armées de la balkanique (Балканске војске).7 Пи
сао је о историји и географији, а пружио је и богате инфор
мације о грчкој, бугарској, српској, црногорској и румунској
војној организацији.8 Кокелове и Ламушове књиге, које су
поред историјских садржале и актуелне податке, уз дело
слависте Луја Лежеа (Louis Léger), створиле су основе да се
Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојано
вића, стр. 179.
5 Kolaković, A. (2013) Beograd krajem XIX veka: pogled Srbo-Francuza Al
bera Malea, Godišnjak grada Beograda, LX, str. 175–190.
6 Coquelle, P. нав. дело, стр. 5.
7 Lamouche, L. (1901) Les Armées de la péninsule balkanique, Paris: R.
Chapelot.  
8 Касније, када је дошло до повезивања балканских држава у савез, Ла
муш се бавио и албанским питањем; Lamouche, L. (1911) La naissance de
l’Etat albanais, Revue politique et parlementaire, vol. LXXX, 10 mai 1911,
pр. 220– 239.
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међу француским интелектуалцима у 20. веку појаве први
стучњаци за Балкан, Србију и Србе, као што су били Албер
Мале, Шарл Лоаз о (Charles Lois eau), Огист Говен (Auguste
Gauvain), Емил Оман (Émile Haumant), Ернест Дени (Ernest
Denis) и Гастон Гравије (Gaston Gravier).9
Француски интелектуалци су у периоду склапања савезни
штва Француза и Руса, крајем 19. века, осетили потребу да
упознају народе Балкана, не само уз помоћ народних епских
песама, путописа у којима су се мешале легенде и поуздане
информације, већ и кроз научни приступ. Два поменута дела
(Кокелово и Ламушово) омогућила су нови импулс даљим
проучавањима Србије и Срба, мада је и даље био присутно
да се о Србији и Србима пише у оквиру поглавља великих
синтеза. Историчару Алберу Малеу поверено је да 1894. го
дине напише једно поглавље о простору Балкана у оквиру
дела Histoire générale du IVe siècle à nos jours, утицајних
француских научника Ернеста Лависа и Алфреда Рамбоа.
За потребе израде поменуте светске историје, француском
историчару од велике помоћи био је боравак у Србији у
специјалној мисији образовања српског краља Александра
Обреновића, као и познанства са српским научницима. Ма
ле је започео научну сарадњу са Стојаном Новаковићем, ко
ја је резултирала текстом о историји Балкана, Les Slaves du
Danube et de l’Adriatique jusqu’à la conquête turque, у оквиру
XVIII поглавља III тома утицајне синтезе. Лавис и Рамбо,
као национални учитељи и ауторитети научног света Фран
цуске, усмеравали су своје ученике ка упознавању других
народа, а посебно ка проучавању Словена. Истовремено,
они су младе француске интелектуалце предлагали за спе
цијалне мисије француске владе, као што је пример Малеа
и његов боравак у Србији. На овај начин је знање које су
француски интелектуалци стекли на престижним францу
ским школама проширено истраживањима на местима о ко
јима се писало и потом унето, преко опште историје света
Лависа и Рамбоа, у систем француских и светских знања о
Балкану, Србији и Србима. Истовремено, боравак францу
ских интелектуалаца у Србији омогућио је успостављање
сарадње између научника, која је прерастала у пријатељства
или превазилазила научне оквире.
Албер Мале је поред поменутог поглавља написао неколико
чланака за француску периодику и дневне новине. Уз истори
ју Србије, Мале је писао и о актуелним политичко-друштве
ним догађајима, од којих је већину пратио из непосредне
9 Колаковић, А. (2016) У служби отаџбине: сарадња француских и срп
ских интелектуалаца (1894–1914), Београд: Институт за политичке
студије.
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близине, односно током боравка у Београду. Као школова
ни историчар, Мале је осећао значај прикупљања извора
и литературе, како радова који су били посвећени српској
историји, тако и сведочанстава своје мисије у Србији, које је
оставио у виду дневника.10 У La Revue politique et littéraire,
тзв. La Revue bleue, Мале је 1893. године публиковао чланак
о Првом српском устанку под називом La Révolution Serbe
(Српска револуција), а како се уз историјске студије бавио и
етнолошло-антрополошким проучавањима, написао је текст
о празничним обичајима Croquis serbes: Fête des trois Mages
et de la Bénédiction des eaux (Скица Срба: Празник три му
драца и Богојављење).11 Уз поменуте научне текстове, Мале
је написао и два текста о краљевима Милану и Александру
Обреновићу, чиме је допринео и стварању слике династије
Обреновић у Француској.12 Мале, добро обавештен о Срби
ји, захваљујући својој мисији на српском двору и пријатељ
ствима са личностима српске политичке сцене, од којих је
већина имала и богате научне каријере, био је најпоузданији
извор информација о Србији и Србима у Француској, у пе
риоду када је Источно питање полако улазило у своју завр
шну фазу. Међународни односи, формирање другог блока
великих сила, заокрет српске спољне политике крајем 19.
века, као и смена династија 1903. године, утицали су на то
да у Француској порасте интересовање, а потом и значај Ма
ловог познавања Србије и Срба. Као научник, ангажован у
оквирима културне дипломатије Француске, који је на из
вору информација временом постао и „српски пријатељ”,
Мале је за француске политичаре и дипломате био први по
уздани извор о Србији и њеним владарима.
У периоду пре поменутих дела и текстова, истраживања
Словена, а пре свега словенске књижевности, код Луја Ле
жеа пробудило је интересовање и за проучавање Срба. Иако
је стваралаштво „оца” славистичких студија у Француској
било бугарофилски обојено, имало је непроцењив значај за
интересовање других француских слависта за Србе. Српска
историја и култура, захваљујући Лежеовом стваралаштву,
постали су познатији француским научницима и публици
стима, чиме је постављен темељ француском интересова
њу за Србију и Србе. Престижна француска издавачка кућа
L’Hachette 1897. године објавила је студију Le monde slave,
études politiques et littéraires. Поменуто дело јесте збирка
10 Мале, А. (1999) Дневник са српског двора, Београд: Clio.  
11 Павловић, M. Од Есклавоније ка Југославији, стр. 180.
12 Mallet, A. (1897) Le Roi Milan, La Revue de Paris, novembre – décembre
1897, рр. 131–159; Mallet, A. (1903) Alexandre Ier de Serbie, La Revue de
Paris, juillet – octobre 1903, рр. 162–171.
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Лежеових чланака и огледа о словенским народима, а ме
ђу њима Леже је посветио пажњу културном развоју Срба.
У чланку La renaissance intellectuelle de la nation serbe (Ин
телектуална ренесанса српског народа), на основу књиге
Јована Скерлића Српска књижевност у 18. веку, Леже је  
француској научној сцени презентовао биографије Јована
Рајића и Доситеја Обрадовића.13 Овим радовима Луја Лежеа
француска славистика је први пут показала интересовање за
српску књижевност, науку и културу, које није билo везанo
искључиво за народно епске песме, митове и легенде. Уз
углед Лежеa, чланa L’Académie des inscriptions et belles-let
tres, започето је стварање нове слике о Србији и Србима у
француском друштву. Презентовање српске културе и нау
ке, која је настојала да прати европске смернице, утицало
је и на буђење интересовања значајног броја француских
интелектуалаца за Србију и Србе.
Историографско-географски радови о Србији и Србима, у
којима су све више биле присутне политичке теме, од краја
19. века обухватају и српску књижевност и културу. Про
учавање српске књижевности у Француској, коме је Леже
дао снажан подстрек, научно је утемељено сарадњом Еже
на Депреа (Eugène Déprez), професора Универзитета у Рену
и стручњака за архивистику, са Михаилом Гавриловићем,
српским научником школованим у Француској. Као резул
тат њихове сарадње објављено је дело Histoir e de la litéra
ture serbe (Историја српске књижевности) 1898. године.
Представљање српске интелектуалне сцене француској ин
телектуалној сцени настављено је и на прелазу векова када
је књижевна ревија La Revue blue уз Малеове текстове фран
цуским читаоцима указала на дело српског научника Нико
ле Тесле.14 Поменути текстови сведоче о појачаној потреби
упознавања.  Истовремено, указивали су француским чита
оцима да се српско друштво удаљава од османских традици
оналних образаца и својим интелектуалним капацитетима,
од којих су неки на светском нивоу, приближава савременим
друштвима Европе.
Почетком 20. века појавила су се два дела о Србији чи
је публиковање може бити последица појачане српске ди
пломатске офанзиве у циљу приближавања Француској.
Алексис Витри (Alexis Vitry), уредник у париском листу
13 Leger, L. La renaissance intellectuelle de la nation serbe, рр. 385–389.
14 Један од сарадника, Џејмс Кандиам
 и (Jemes Candiam
 i), 1901. године об
јавио је чланак посвећен Николи Тесли у коме се, поред научног допри
носа, посебно наглашава и његово српско порекло; Candiam
 i, P. (1901)
Le plus grand génie du vingtième siècle, La Revue blue, 31. aout 1901;
Павловић М., Од Есклавоније ка Југославији, стр. 188.
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Correspondance politique, parlementaire et diplomatique, об
јавио је 1900. године књигу Etude sur la Serbie (Студија о
Србији). Књига је објављена у периоду када је Александар
Обреновић повео активнију политику према Русији и када је
Србија изласком на париску берзу настојала да се економски
приближи Француској. Истовремено, Србија је тада поку
шала да се Француској приближи и политички. Стојан Но
ваковић, Михаило Вујић, касније Андра Николић и Стојан
Бошковић, као српски посланици у Паризу, повели су у овом
периоду снажну кампању у циљу афирмације српских инте
реса у француској јавности. Не постоје подаци који указују
да су српске дипломате сарађивале са Витријем, али се на
основу система њиховог рада и успостављене мреже конта
ката у публицистичким круговима у Француској, може ве
ровати да су познавале аутора ове књиге, као и да су својим
активностима допринеле да се заинтересује за Србију.
Потпунију и обимнију монографију о Србији, La Serbie
contemporain e. Etudes, enquêtes, statistiques (Савремена Ср
бија. Студије, анкете, статистика), написао је 1902. го
дине Жозеф Мала (Joseph Mallat). Француски читаоци су
се преко ове студије упознали са историјом и географијом
Србије, као и територијом на којој живе Срби, а такође и
са економским и културним развојем Србије и Срба. Наме
ра аутора била је да текст превазиђе претходне текстове о
Србији који су имали форму путописа или описа, као и да
статистичким и економским подацима стекне моћ практич
не примене. Може се рећи да је аутор успео у својој намери
јер је велико интересовње за поменуту књигу владало међу
француским пословним људима окупљеним око La Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (Друштво за под
стицање националне индустрије).15 Публиковање помену
тих књига илуструје политичко и економско интересовање
ширих слојева француског друштва за Србију, у периоду ка
да је и Србија настојала да се приближи Француској, као и
када су Новаковић, Вујић, Николић и други српски интелек
туалци остварили дубље везе међу француском политичком
елитом. Текстови о Србији указују да је, поред политичког
интересовања за Србију и Србе, у Француској од почетка 20.
века постојао и интерес за пласирање капитала на Балкан и
у Србију.

15 Mallat, J. (1902) La Serbie contemporaine. Etudes, enquêtes, statistiques,
Paris: J. Mais onneuve, 2–3. http://www.archive.org/stream/laserbiec on
temp04mallgoog#page/n14/mode/2up15. 04. 2019.
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О Црној Гори, Босни и Херцеговини и Далмацији
Поред Србије француски аутори су писали и о другим обла
стима које су настањивали Срби, стога су и Црна Гора и Бо
сна и Херцеговина биле инспирација за настанак књижев
них и научних дела на француском језику. Већ поменути
аутор историје Србије, Пол Кокел, 1895. године, под ути
цајем проучавања историје српских владарских династија,
своје интересовање проширује и на историју Црне Горе и
Босне. Резултат његових истраживања јесте дело Histoire
du Monténégro et de la Bosnie depuis les orgines (Историја
Црне Горе и Босне од почетака). Исте, 1895. године, поја
вљује се још неколико радова који за предмет свог излагања
имају историју и традицију Црне Горе и Босне. Француски
сликар и карикатуриста Анри Авло (Henry Avelot) и аванту
риста Жозеф де Ла Незијер (Joseph de La Nézière), под ути
цајем жеље за упознавањем „оријенталног света”, објављују
1895. године књигу Monténégro, Bosnie, Herzégovine (Црна
Гора, Босна, Херцеговина). У наведеним делима, за разли
ку од текстова посвећених Србији, више доминирају исто
ријске и књижевне теме, које се преплићу са маштом, мање
поузданим информацијама и субјективним виђењима ауто
ра. Ипак, поменути радови и поред своје необјективности и
непоузданости, под утицајем касног романтизма и схвата
ња Балкана као дела Оријента, значајни су као информатив
на средства у упознавању француских читалаца са Црном
Гором и Босном и Херцеговином.
Од текстова француских аутора о Босни на прелазу два ве
ка, по стручности, издваја се стваралаштво Гијома Капија
(Guillaume Capus), које је настало након његових истражи
вачких мисија на Балкану спроведених на почетку послед
ње деценије 19. века.16 Француски географ и етнолог 1896.
године објавио је научно-путописно дело A travers la Bosnie
et Herzégovine Etudes et impressions de voyage (Кроз Босну
и Херцеговину. Студије и утисци са путовања). Капи на
стоји да приближи француском читаоцу недовољно познате
пределе, а књигу је обогатио и са преко 150 гравура и јед
ном картом. Као резултат његових путовања и истраживања
16 Најзначајнији Капијеви радови поред наведеног дела били су такође ре
зултат мисија, а издвајају се: Guide du naturaliste préparateur et du na
turaliste collectionneur, pour la recherche et la conservation des animaux,
végétaux, minéraux et fossiles (1879); Promenade hygiénique en Asie centra
le (1891); A travers le Royaume de Tamerlan (Asie centrale). Voyage dans la
Sibérie occidentale, le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l’Amou-Daria,
à Khiva, et dans l’Oust-Ourt (1892); Exposition universelle et internationale,
Gand, 1913: Les colonies françaises; Les Produits des colonies françaises:
Indo-Chine (1913); Reuter, A. (2013) Guillaume Capus 1857–1931, 400 Joer
Kolléisch, Band II, Lëtzebuerg: éditions saint-paul, рр. 307–308.
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публикована су и два антрополошка чланка: о обичају тето
вирања на подручију Босне и Херцеговине и о расту људи у
Босни.17 Капијеви списи плод су личне научне радозналости
и истраживања и допринели су буђењу научног интересова
ња у Француској за Босну и Херцеговину.
На прелазу из 19. у 20. век француски научници и публи
цисти окрећу се и анализи политичке ситуац
 ије у Босни и
Херцеговини. Рад Албера Малеа о политичким прилика
ма у Босни и Херцеговини први је рад једног француског
научника на поменуту тему.18 У раду Bosnie et Herzégovine
Мале описује политичке односе у Босни и Херцеговини по
сле Херцеговачког устанка и Берлинског конгреса 1878. го
дине, са посебним освртом на културни живот. Мале је са
посебном пажњом описао настојања Срба у Босни и Хер
цеговини да под успостављеним Калајевим режимом не из
губе национални идентитет. Вероватно настао под утицајем
српских интелектуалаца, који су наслућивали опасност за
Србију и Србе, скривене иза „цивилизаторске мисије” Ау
строугарске, Малеов чланак имао је велики значај за упозна
вање француске јавности са притисцима којима је српски
народ био изложен у време Калајевог режима. Објављен у
угледном часопису La Revue bleue, Малеов текст о Босни
и Херцеговини значајан је за Србе и Србију, јер су постоја
ли угледни француски интелектуалци (Едуар Дрио (Edoua rd
Drillot), Анатол Лероа-Болије (Anatole Leroy-Beau lieu), који
су у „доба империја” говорили о Балкану као о колонијама
где треба извршити културну акцију.19
У духу наведеног, на прелазу два века појавила се још једна
значајна публикација о Босни. Референтни француски науч
ни часопис Revue génerale des sciences, након пропутовања
експедиције француских научника 1898. године, објављује
1900. године монографију посвећену Босни и Херцегови
ни.20 Међу француским научницима био је и Пол Боаје (Paul
17 Поменути текстови настали су на основу истраживања спроведених у
току 1893. године у Босни и Херцеговини и обухватали су пре свега
муслиманско и православно становништво, а у мањој мери и католич
ку популацију; Capus, G. (1894) Tatouag e en Bosnie-Herzégovine, Bulletin
de la Société d’anthropologie, vol. V, № 9, рр. 625–633; Capus, G.  (1895)
Sur la taille en Bosnie, Bulletin de la Société d’anthropologie, vol. VI, № 2,
рр. 99–103.
18 Mallet, A. (1897) Bosnie et Herzégovine, La Revue blue, № 21, 22 mai 1897.
19 Едуар Дрио је сматрао да Аустроугарска планира да Балкан постане ње
на колонија, а Анатол Лероа-Болије је у Калајевом режиму видео увође
ње западњачког реда и цивилизације; Ковић, М. (2011) Цивилизаторска
мисија Аустроугарске на Балкану: поглед из Београда (1901–1914), Ис
траживања, бр. 22, стр. 366, 368, 370.
20 Павловић, М. Од Есклавоније ка Југославији, стр. 197.
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Boyer), слависта, шеф катедре за руски језик и касније ди
ректор Школе за источне језике (École des Langues Orienta
les) у Паризу. Боаје је у монографији објавио чланак посве
ћен језику и књижевности у Босни и Херцеговини, а сама
чињеница да је директор Школе за источне језике посетио
Босну и Херцеговину сведочи о високом угледу и утицају
експедиције на стварање слике о Босни и Херцеговини у
француској јавности.21 Монографија се састоји из 17 делова
у којима је 11 аутора описало земљу и народ на основу онога
што су видели, као и под снажним утицајем званичних по
датака Калајевог режима. Аустријска управа учествовала је
у организовању поменутог путовања француских научника,
што се одразило и на садржину поменуте монографије и ње
ну непоузданост.22 Француски научници с почетка 20. века и
даље су недовољно упознати са историјом и културом Бал
кана, несигурни у одабиру извора, а као такви, подложни су
манипулацијама држава или појединаца, што се одражавало
и на дела у којима су писали и о Србима.
Шарл Дил (Charles Diehl), угледни византолог и професор
Универзитета у Нансију и Паризу, интересовао се за под
ручје Балкана, које су настањивали Срби.23 Након вишего
дишњих истраживања спроведених у периоду од 1896. до
1900. године, објавио је 1901. године студију En Méditer
ranée. Promenades d’histoire et d’art (На Средоземљу. Исто
ријске и уметничке шетње).24 Обогативши своја знања из
античке и рановизантијске историје, Дил је оставио описе
Далмације и Диоклецијанове палате у Сплиту и рушевина
Салоне, а потом је посетио и Босну и Херцеговину. На осно
ву путовања кроз Босну и Херцеговину, настао је 1900. го
дине први научни чланак о историји Босне и Херцеговине:  
L’Histoire des monuments en Bosnie-Herzégovine („Историја
споменика Босне и Херцеговине”).25 Дил је о областима на
којима су живели Срби писао с историјског, географског,

21 Mazon, A. (1950) Paul Boyer 1864–1949, La Revue des études slaves, vol.
26, t. 26, f. 1–4,  4–13.
22 Белешке, Српски књижевни гласник, књ. IV, бр. 6, 16. децембар 1901,
стр. 480.
23 Дил је од 1885. био професор у Нансију, потом је радио у француским
школама у Риму и Атини, да би 1907. на Сорбони основао катедру за
историју Византије; https://dictionaryofarthistorians.org/diehlc.htm, 21. 05.
2019.
24 Diehl, C. (1901) En Méditerranée.Promenades d’histoire et d’art, Paris: A.
Colin.
25 Diehl, C. (1900) L’Histoir e des monuments en Bosnie-Herzégovine, Revue
général des sciences pures et appliquée, № 6.
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економског, етнографског и политичког гледишта.26 Касни
је је овај угледни француски византолог, кроз сарадњу са
српским научницима и интересовање за српску средњове
ковну историју, културу и уметност, постао почасни члан
Универзитета у Београду. Дилов текст „У старим српским
манастирима” остао је као сведочанство о трајној спони
угледног византолога са српским народом.27

Опстанак „Европске Турске” и
аустроуг арски интереси на Балкану
Уз Шарла Лоаз оа, проблеме Балкана са аустроугарским ин
тересима на поменутом подручју, повезао је још почетком
20. века и Андре Шерадам (André Chéradame) изучавајући
питање немачке експанзије у Источној и Централној Евро
пи. Шерадамова дела описују и прате развој пангерманске
идеје, са посебним освртима на њен пруски карактер и на
чела на којима почива покрет. У једном делу књиге L’Europe
et la question d’Autriche au seuil du XIXe siècle, која  је 1902.
године преведена на српски језик у издању Нове електрич
не штампарије Петра Јоцковића, Шерадам разматра могућ
ности њеног реализовања. Иако у овом делу Шерадам не
посвећује цело поглавље Србији нити Србима, значајно је
то да разматра положај Словена у Аустроугарској, фазе из
вршења пангерманског плана, положај Аустроугарске и по
гледа „Пангерманског савеза” на распад Аустрије. У овом
периоду Шерадам се у прибављању информација о Јужним
Словенима, а пре свега Србима, у значајној мери ослањао на
књигу и текстове Шарла Лоаз оа.28 Шерадам је кроз помену
та  интересовања, посредно, отворио даљи дијалог научника
о положају словенских народа у оквирима Хабзуршке мо
нархије. Повезао је проблеме пангерманизма, који су били
од великог значаја у научном, публицистичком и политич
ком животу Француске, са актуелним питањима Словена на
простору Хабзбуршке монархије. Истовремено, Шерадам је
26 Као резултат дугогодишњих проучавања српске историје и традиције, у
току Првог светског рата Шарл Дил је показао посебно интересовање за
српске интересе и области настањене Србима у раду „Борба за Јадран”
у Revue des Deux Mondes. У току 1916. године у оквиру L’École des Hau
tes études одржао је два значајна предавања. Прво о Црној Гори и друго
под називом „Балкански проблеми”; Diehl, C. (1916) L’Héroïque Serbie
Grande leçon d’un petit peuple, La Revue des Deux Mondes, 15. septembre
1916; Diehl, C. (1916) La lutte pour l’Adriatique, La Revue des Deux Mon
des, 15. septembre 1916; Pavlović, M. Francuzi o Srbima i Srbiji 1912–1918,
Beograd: Narodna knjiga, р. 294.
27 Diehl, C. (1930) Aux vieu x monastères serbes, La Revue des Deux Mondes,
1. avril 1930, рр. 655–672.
28 Шерадам, А. (1901) Европа и аустријско питање на почетку XX века,
Београд: Нова електрична штампарија Петра Јоцковића, стр. 87.
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пророчки отворио и простор за нова истраживања места и
улоге појединих словенских народа на геополитичкој мапи
Европе тога доба.
Почетком 20. века посебну пажњу Србији и Србима посве
тио је париски лист L’Européen. На публиковање већег броја
чланака, чија су главна тема били Балкан, Србија и Срби  
у периоду од 1902. године до почетка Великог рата 1914.
године, утицали су сарадници листа: Андре Бар (André Bar
re) и Гијом Аполинер (Guillaume Apollinair e). Аполинер се
у складу са својим интересовањима посветио књижевним
и културним темама везаним за Србе, док су теме Барових
чланака биле политичке природе. У складу са интересова
њима француске јавности и са променама које су настале
савезништвом Француске и Русије, обликовале су се и те
ме у листу L’Européen. Бар је писао о министарској кризи
у Србији, промени политичког ослонца, питању даљег оп
станка русофилске политике, односима Србије и Русије по
сле Берлинског конгреса, абдикацији краља Милана и проа
устроугарским тежњама краља Александра.29 Информације
које је Бар поделио са читаоцима биле су драгоцене, пре
свега, француским политичарима и дипломатама као сред
ство обавештавања о догађајима у Србији. Променама ау
строфилске политике и приближавањем Русији, а преко ње
и Француској, додатно су заинтересовале француске нови
наре. Андре Бар је био добар познавалац прилика у Србији и
вероватно је имао као извор информација некога од српских
интелектуалаца који су имали дубоке везе у француској пу
блицистици, а истовремено били укључени и у политички
живот Србије. Могуће је да су Баров извор информација
били Милован Миловановић, Светислав Симић или Гргур
Јакшић.
У току 1903. године Бар у листу L’Européen објављује ви
ше чланака о политичкој ситуац
 ији у Србији, аутократској
владавини краља Александра Обреновића, краљици Дра
ги, Луњевицама, помиње и могућност убиства српског вла
дара, а потом пише и о убиству краљевског пара.30 Пари
ски лист L’Européen публиковао је и приче о две послед
ње српске краљице: Наталији и Драги, а интересовање за
последњег владара из династије Обреновић делио је и лист
L’Illustration. У броју од 27. јуна, уз нови опис о Мајском
преврату, интересовања се померају ка узроцима атента
та, информацијама о новом краљу и председнику владе

29 Barre, A. (1902) La Crise serbe, L’Européen, № 51.
30 Павловић, М. Од Есклавоније ка Југославији, стр. 209.
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Авакумовићу.31 Последица Мајског преврата био је прекид
дипломатских односа водећих европских држава са Кра
љевином Србијом, што је био додатни мотив француске
штампе да публикују што детаљније извештаје о догађа
јима у Србији.32 Иначе, трагичан догађај и нецивилизован
чин српских официра из маја 1903. године, шокирао је целу
Европу побудио је посебно интересовање и у европској јав
ности. Лист L’Illustration извешава о „крвавој револуцији”
у Србији и жртвама атентата, анализира даљи развој дога
ђаја у балканској држави. Касније су резултати скупштин
ских избора у Србији били тема у листу L’Illustration, као и
извештај о новом српском краљу Петру I Карађорђевићу.33
Текстови о убиству краљевског пара Обреновић и смени ди
настија утицали су да се увећано интересовање за економију
и културу Србије и Срба почетком 20. века усмери ка поли
тичким оценама и портретима српских владара из династије
Обреновић и Карађорђевић.
Источно питање, односно питање будуће судбине територи
ја „Европске Турске”, како су у француској јавности означа
ване европске територије Османског царства, било је основа
интересовања француске интелектуалне елите за Србију и
Србе. Ситуац
 ија у Македонији и међународна реформна ак
ција, сукоби чета, као и српско-бугарски односи почетком
20. века, постали су актуелне теме у листу L’Européen.34 L’E
uropéen, вероватно под утицајем Андре Бара, у току 1904. и
1905. године публикује више прилога, који се у склопу Ис
точног питања односе на Србију и Србе.35 Не може се ре
ћи да је све претходно наведено било интересантно другим
француским новинама и часописима. Узроци за мањи број
текстова о Србији и Србима 1905. године, могу се пронаћи
и у окретању пажње ка неким другим тада актуелним ме
ђународним питањима у Европи. Већу пажњу Француза од
31 La Tragedie de Belgrade, L’Illustration, № 3148, 27 juin 1903.
32 Алексић-Пејковић, Љ. (1965) Односи Србије са Француском и Енглеском
1903–1914, 49–89, стр. 192–222; Живојиновић, Д. (2011) Краљ Петар
I Карађорђевић, Београд: Завод за уџбенике, стр. 220–222; Живојино
вић, Д. (2011) Надмени савезник и занемарено српство Британскосрпски односи 1875–1941, Београд: Албатрос плус, стр. 319; Растовић,
А. (2005) Велика Британија и Србија 1903–1914, Београд, стр. 60–104;
Растовић, А. (2003) Велика Британија о Србији за време дипломатског
штрајка 1903–1906, Настава и историја, бр. 1, стр. 7–22.
33 Révolution sanglante en Serbie, L’Illustration, № 3146, 13 juin 1903; Исто,
№ 3147, 20 juin 1903.
34 L’Européen, 16 janvier 1904; Исто, 23 janvier 1904; Исто, 23 avril 1904;
Исто, 9 juillet 1904; Исто, 27 août 1904; Исто, 8 octobre 1904; Исто, 15
octobre 1904; Исто, 5 novembre 1904; Исто, 17 décembre 1904.
35 L’Européen, 28 janvier 1905; Исто, 22 avril 1905; Исто, 5 août 1905; Исто,
18 novembre 1905.
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Балкана и Србије заокупила је Мароканска криза, као и рат
Русије и Јапана, односно пораз француске савезнице Ру
сије. Од 1906. године дошло је до значајне промене у ин
тересовању за Словене. Уз подршку угледних француских
слависта публикован је нови часопис La Revue Slave, који
је осмишљен као научно-популарни часопис посвећен тема
ма словенских народа. Значај првог славистичког часописа
на француском језику за афирмацију словенских народа, а
међу њима и Срба, био је изузетан. Српска влада је препо
знала значај часописа La Revue Slave и давањем новчаних
субвенција подржавала његово публиковање.36
Кризе на Балкану су увек, па и почетком 20. века, биле
подстицајне за научнике и публицисте различитих профи
ла да пишу радове о Србији и Србима. Путовања научника
и новинара на почетку 20. века претварала су се у научне
експедиције, након којих су публиковани текстови. Истори
ја, традиција, политички и друштвени односи били су пред
мети интересовања француских интелектуалаца, а посебно
је кризна 1908. година била богата текстовима о Балкану,
Србији и Србима. Путовање је утицало и на грофа Анди
де Ландемона (Hardy de Landemont) да, након што је 1908.
године објавио своје путне белешке De Cattaro à Cettigné.
Notes de voyage (Од Котора до Цетиња. Белешке са путо
вања), већ 1909. године објавио и путопис De l’oppression
à l’indépendance l’avenir dans les Balkans Russie Bulgarie
Roumanie Serbie Monténégro, notes et impressions de voyage
en 1908 (Угњетавање независности у будућности, Балкан,
Русија, Бугарска, Румунија, Србија, Црна Гора).37 У оквиру
осмог поглавља Royaume de Serbie („Краљевина Србија”),
гроф Ландемон француском читаоцу пружа увид у Устав
Краљевине Србије, описује Београд и српску војску, а пру
жа и информације о српском краљу Петру I Карађорђевићу
и српским политичким партијама.38 Део посвећен економији
Србије има посебан значај, јер је у време Анексионе кри
зе француска држава изосталу политичку подршку Србији,
свесна опасности која је долазила од Аустроугарске и Немач
ке, настојала да усмери у правцу појачаног улагања францу
ског капитала у Србију. У оквиру истог дела гроф Ланде
мон се заинтересовао и за другу српску државу, црногорског
36 Архив Србије (АС), Министарство иностраних дела (МИД), Послан
ство у Паризу, бр. 2989, Министарство иностраних дела – Посланству у
Паризу, Београд 17. јули 1906.
37 Landemont, H. (1908) De Cattaro à Cettigné. Notes de voyage, Paris: Plon.
38 Landemont, H. de (1909) Royaume de Serbie, De l’oppression à l’indépen
dance l’avenir dans les Balkans Russie Bulgarie Roumanie Serbie
Monténégro, notes et impressions de voyage en 1908, Rennes: Oberthur, рр.
142–156.
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владара Николу Петровића, а писао је и о ратовима за осло
бођење и односима Црне Горе са великим силама.39 Ланде
монов текст путописног карактера, иако ограничене научне
вредности, значајан је као извор информација и подстицај за  
конкретнија научна истраживања, јер се аутор, ипак, одво
јио од легенди и непоузданих извора информација.
Организовано и институтционализовано проучавање
Србије и Срба у Француској од 1908. године започето је и
у оквиру Нормандијског географског друштва (L’Associa
tion géographique normande). Генерални секретар друштва
и касније секретар Француске алијансе (l’Alliance française),
Пол Лабе (Paul Labbé), након путовања по азијској Русији,
долази у Србију 1908. године, у време Анексионе кризе. По
ред српске престонице Београда, Лабе је у пратњи супруге
обишао више градова у унутрашњости Србије, а упознао се
и са истакнутим личностима српске науке и политике.40 Ла
беов спис A travers la Serbie. Impressions d’un récent voyage
поднет је пре публиковања у виду реферата Нормандијском
географском друштву 13. новембра 1908. године.41 Лабе је
по повратку организовао прво предавање у просторијама
поменутог друштва, а касније је предавања посвећена поли
тичком, економском и друштвеном животу Србије, ментали
тету српског народа и обичајима држао широм Француске.
Предавања су кризне 1908. године имала изузетан значај за
актуел изацију српског питања и изношење српских нацио
налних циљева. Лабе се тада придружио групи истакнутих
француских интелектуалаца коју су чинили Мале, Берар
(Victor Bérard), Говен, Оман и Дени која је, такође, широм
Француске на јавним предавњима настојала да укаже на
српски проблем и значај његовог решавања за Француску.
Иначе, интересовање Нормандијског географског друштва
за Србију, уз настојања Француске да оствари веће еко
номске утицаје у Србији, није било случајно, с обзиром на
39 Landemont, H. de Principauté du Monténégro, у: De l’oppression à
l’indépendance l’avenir dans les Balkans Russie Bulgarie Roumanie Serbie
Monténégro, notes et impressions de voyage en 1908, рр. 157–172.
40 Пола Лабела је са Јованом Цвијићем и његовом породицом везивало ду
боко пријатељство и у периоду након Великог рата; Архив САНУ, За
оставштина Јована Цвијића, VII–94, Клод Лабе – Љ. Цвијић, 12. јуни
1927; Исто, VII-95, Пол Лабе – Љубици Цвијић, Париз 23. јуни 1930.
41 Нормандијско географско друштво и Пол Лабе, као генерални секретар,
крајем 19. и почетком 20. века посветили су значајну пажњу колонијал
ним питањима, а потом су своја истраживања усмерили и на Балкан.
Лабе је пре доласка на Балкан био ангажован и у економским мисијама
француске владе у централној Азији и Јапану; Labbé, P. A travers la Ser
bie. Impressions d’un récent voyage, Paris: L.Gy., 3; Crosier, F. (1913) Les
Colonies Françaises, Paris: Emile Larose, рр. 7–11; Павловић, М. (2000)
Српске теме у француском роману 20. века, Београд: Чигоја, стр. 23.
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раније поменуту везу између председника Друштва и срп
ског краља Петра Карађорђевића.
Анексиона криза 1908. године, а неку годину касније и Бал
кански ратови (1912–1913), уносили су нове погледе у са
гледавање историје и традиције Србије и Срба. Дипломата
и публициста Шарл Лоаз о, близак круговима Штросмајера
и југословенства и велики противник Аустроугарске, ука
зивао је на аустроугарске претензије на Балкану у својим
радовима с краја 19. века публикованим у оквиру La Revue
des Deux Mondes и La Revue hebdomadair e, као и књигом Lе
Balkan slave et la crise autrichienne. Историјско-политичком
студијом Les précurseurs de l’unité balkanique („Предисто
рија балканског уједињења”) Лоаз о доприноси познавању
историје и културе у областима које су насељавали Срби и
отвара поље за нова истраживања интереса Аустроугарске
на Балкану.42 Лаозоов став о природи Калајевог режима у
Босни и Херцеговини, проблемима Словена на простору
Двојне монархије и посматрање аустроугарских претензија
на Балкану, били су значајна основа на којој су француски
интелектуалци надограђивали своја знања о Србији и Ср
бима у време Анексионе кризе. Утицај на ставове францу
ских интелектуалаца имале су две аргументоване расправе
српских интелектуалаца. Јован Цвијић је на француском је
зику публиковао Lʹannexion de la Bosnie et la question Ser
be, а идеју одбране српских интереса научним аргументима
следио је Миленко Веснић чланком L’Annexion de la BosnieHerzégovine.43 Анексија Босне и Херцеговине посматрана је
у једном делу француске интелектуалне елите као и међу
српским интелектуалцима, дакле, као део једног већег пла
на о „продирању на Исток”, који је много раније склопљен у
Бечу и Берлину и који је водио преко Србије.44
Међународни односи, догађаји на Балкану и откривање пу
та немачког продора на Исток, утичу да војне и политичке
теме на почетку друге деценије 20. века доминирају у тек
стовима француских интелектуалаца. Положај Србије у то
ку и непосредно након анексије била је једна од актуелних
тема француских интелектуалаца. Године 1911. стручњак за
војна питања, а посебно за војна питања на Балкану, који је
још у време склапања споразума између Француске и Русије
42 Павловић, М. Од Есклавоније ка Југославији, стр. 187.  
43 Cvijić, J. (1909) Lʹannexion de la Bosnie et la question Serbe, Paris: Hac
hette; Vesnitch, M. R. (1909) L’Annexion de la Bosnie-Herzégovine, Revue
de Droit international et de Législation comparée, tome XI, рр. 123–141.
(сепарат)
44 Јакшић, Г. (1953) Права историја анексије Босне и Херцеговине, Из но
вије српске историје, Београд: Просвета, стр. 62.
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проучавао српску војску, Леон Ламуш, објавиоје књигу La
Bosnie à la veille et au lendemain de l’annexion (Босна уочи и
непосредно после анексије).45 Ламуш је као пуковник фран
цуске војске радио у Солуну на пословима реорганизације
жандармерије у Македонији, повремено је путовао кроз Бо
сну, Далмацију и Црну Гору, а при повратку у Француску
1908. године посетио је Србију.46 У делу La Bosnie à la veille
et au lendemain de l’annexion Ламуш је своју пажњу на ак
туелна политичка питања у Босни усмерио и на регион, те
стога пише и о реакцијама у Србији и на Балкану на чин
анексије. Интересантно је да Ламуш, иако изражава сим
патије за Србе, оправдава поступак анексије Босне и Хер
цеговине од стране Аустроугарске. Поменути став Ламуша
последица је уверења да је неопходно да дође до уједињења
Босне и Херцеговине са будућом заједничком државом Срба
и Хрвата.47 Ламуш се залаже и за побољшање односа Фран
цуске и Србије, као и о олакшицама за Србију, које би се
односиле на Санџак, али не показује разумевање за српске
националне циљеве које су српски интелектуалци изнели у
време анексије Босне и Херцеговине.
За време док су текстови о Србији и Босни и Херцеговини
добијали веће политичке димензије, интересовање за Црну
Гору, уз неколико изузетака, дуги низ година остало је ин
спирација путописаца и уметника или је искључиво било
у вези са путовањима на Исток.48 Маријус Бернар (Marius
Bernard) аутор збирке Autour de la Méditerranée (Медите
рански аутор) у оквиру које је штампао и књигу Turquie
d’Europe et d’Asie: de Salonique à Jérusalem (Европска Тур
ска и Азија: од Солуна до Јерусалима) писао је и о Црној
Гори. Дело је настало након пишчевог путовања по Истри,
Далмацији, Црној Гори, Херцеговини, Албанији и Грчкој, а
значајно је то да се интересовање за Црну Гору усмерило на
односе Црне Горе са Србијом у склопу ширег интересова
ња за Балкан.49  Један од необичнијих путописа појавио се
1912. године, као опис путовања аутомобилом, под називом
45 Lamouche, L. (1911) La Bosnie à la veille et au lendemain de l’annexion,
Paris: G. Grassin.
46 Павловић, М. Од Есклавоније ка Југославији, стр. 229.
47 Исто, стр. 230.
48 Две песме Мориса Трибера (Mourice Trubert) некадашњег секретара
француског посланства у Црној Гори пример су песничке инспирације
Црном Гором, њеним народом и Ловћеном; Павловић, М. Од Есклаво
није ка Југославији, стр. 192–193; Bogojević, D. (2011) L’imaginair e du
Monténégro dans la littérature de voyage au XIXe siècle et au début de XXe
siècle; Paris: Ed. le Manuscrit, р. 161.
49 Bernard, M. (1899) Turquie d’Europe et d’Asie: de Salonique à Jérusalem,
Paris: Laurens, р. 161, 164, 188.
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L’Europe en automobile. Voyage en Dalmatie Bosnie Herzégo
vine et Monténégro (Европа аутомобилом. Путовање у Дал
мацију, Босну, Херцеговину и Црну Гору).50 Шарл Лоаз о је у
предвечерје и у току Балканских ратова путовао у Црну Го
ру у специјалне мисије економске природе, а на основу ових
путовања настали су радови о Црној Гори публиковани у ли
сту La Revue de Paris 1912. и 1914. године. Лоаз ови радови
Au Monténégro („У Црној Гори”) и La question monténégri
ne („Црногорско питање”), као пионирски текстови који су
повезивали историју, поуздане и актуелне информације о
Црној Гори, утицали су на увећање броја текстова научног
карактера о Црној Гори и на постепено напуштање леген
дарног приступа Црној Гори, као и о већем делу Балкана.
Одвајање од путописних и романтичарских текстова из ра
нијег периода приликом изучавања Црне Горе започето је
код француских аутора тек у предвечерје Великог рата, док
је за Србију ова промена настала већ на прелазу векова.

Интересовање Француза за Србе
у предвечерје Великог рата
Публикације и чланци општег карактера о односима на Бал
кану, Јужним Словенима, Аустроугарској и њеној политици
на Балкану и у односу према Србији, питање опстанка вла
сти Османског царства над поседима у Европи, доносили су
пред француског читаоца и информације о Србији. Поред
интересовања због кризе турске власти на европским посе
дима, аустроугарски притисак на Србију и интересовање за
даљи развој међународних односа, утичу да се француски
научници окрену проучавању области у унутрашњости Бал
кана. Откако се актуел изовало питање изградње железнице,
Новопазарски санџак постао је чест предмет интересовања
од 1908. године. У јесен 1912. године, након истраживања у
области Новопазарског санџака, а у освит Балканских рато
ва, о овим темама писао је и београдски лектор француског
језика Гастон Гравије. Добар познавалац историје Балкана,
Гравије је изнео мишљење да су знања западне цивилизаци
је о овој области „најнеодређенија и најнепоузданија”.51 Као
50 Marge, P. (1912) L’Europe en automobile. Voyage en Dalmatie Bosnie
Herzégovine et Monténégro, Paris: Plon; Павловић, М. Од Есклавоније ка
Југославији, стр. 229–331.
51 Поменути текст је у преводу у току 1912. и 1913. године штампан у
Српском књижевном гласнику, а Гравије је као отежавајуће околности
за упознавање ове области навео: „сталну несигурност, која, смањена
на извесним тачкама, захтева на другим пратњу од бар десет људи; не
извесност, ако не и немогућност, да се одмакне од обележених путе
ва; врло ограничена употреба карата, крокиа и фотографских апарата;
неповерење становништва и опасност изгледати сумњив”; Белешке,
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узрок наводи неповољне околности за детаљна проучавања.
Гравије је изнео детаљне информације о до тада постојећим
средствима информисања и истраживања, као и податке о
главним географским карактеристикама Новопазарског сан
џака: клими, вегетацији, насељима, броју становника, њихо
вој националности и верској припадности, начину живота,
областима у унутрашњости санџака. Овим је важно пита
ње за Србе добило на актуелности, а стручност аутора би
ла је гарант да ће француски политичари добити прецизне
податке.
Француски научници проучавали су Србију и Србе у скло
пу разматрања тада актуелних питања међународних од
носа у Европи, као и на Балкану. Велике кризе које су по
тресле Балканско полуострво на почетку века: Царински
рат (1906–1911) и Анексиона криза (1908–1909) изгледали
су француским интелектуалцима као доказ претпоставке
о ширењу германизма и о неопходности јединства Јужних
Словена.52 Балкански ратови су још док су ратне операци
је биле у пуном јеку изазивали интересовање француских
научника, публициста и уметника. Ратни извештачи, бивши
официри, војни стручњаци и научници, који су већ раније
скретали пажњу француској јавности да се на Балкану де
шавају значајни догађаји, били су аутори текстова, чланака
и књига које су као тему имале рат на простору Балкана, као
и посладице рата. Дефинитиван пораз Османског царства у
Европи и настанак нове политичке карте региона били су
покретачи интересовања.
Пуковник Букабеј (Boucabeille) у својој „силует и историје”,
након „географског и политичког погледа” пише о операци
јама грчке, бугарске, црногорске и српске војске и покушава
да открије узроке пораза Турске.53 Исту тему за предмет сво
је књиге La Guerre des Balkans en 1912. Campagne de Thrace
(Рат на Балкану 1912. Ратовање у Тракији) имао је Ален
де Пененрен, а генерал Ер објављује путопис војно-исто
ријског карактера Sur le théâtre de la guerre des Balkans (На
позорници рата на Балкану).54 Анри Барби (Henry Barby)
је на основу својих чланака објављених у листу Le Journal
1914. године публиковао дело Les Victoires serbes. Наведе
ним ауторима придружио се и један лекар, Жан Кузерг (Jean
Couzergue), делом које је разматрало санитетску службу у
Српски књижевни гласник, књ. XXIX, бр. 12, 16 децембар 1912, стр. 918.
52 Sretenović, S. (2009) Francuska i Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca 1918–
1929, Beograd: Institut za savremenu istoriju, str. 35.
53 Павловић, М.  Од Есклавоније ка Југославији, стр. 235.
54 Pavlović, M. Francuzi o Srbima i Srbiji 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
Србији и Србима изградили су слику догађаја на Балкану
у очима француских читалаца. Андре Шерадам, је ослања
јући се на своје радове о пангерманизму с почетка 20. ве
ка започео дубље анализирање проблема Балкана, његових
држава и народа. У склопу немачке екпанзије и последица
Балканских ратова написао је дело Douze ans de propagan
de en faveur des peuples balkaniques, а у круг Шерадамових
интересовањa улази и питање стварања Албаније.56 Већина
текстова на основу садржаја указује на намеру аутора да се
испитају могућности Србије, односно будуће заједнице Ју
жних Словена, као одбрамбеног бедема германском продору
на Исток.
Утицај на путеве и правце деловања француске дипломати
је у балканској политици, имала су дела о Аустроугарској
и Османском царству и његовим поседима у Европи, а од
почетка 20. века научни радови и јавна предавања францу
ских интелектуалаца о Србији и Србима. Прва предавања у
корист Србије и њених интереса, одржана су у време Анек
сионе кризе 1908. године у Паризу. Професори са Сорбо
не, Виктор Берар, Емил Оман и Ернест Дени, пружили су
најзначајнији допринос актуел изовању српског питања и
приближавању ставова двеју држава у предвечерје Великог
рата. Кризе и ратови на Балкану (1912–1913) оставили су
снажан утисак на слависту Емила Омана и остале францу
ске интелектуалце, који су својим текстовима настојали да
допринесу јаснијем сагледавању догађаја и односа на Балка
ну.57 У периоду до Великог рата, заинтересован за Србију и
Србе, Оман публикује En Bosnie и La nationalité serbo-croate
у којима је полазећи од аустијске политике на Балкану, раз
матрао питање уједињења Јужних Словена.58
Најзначајнији радови историчара и одличног познавао
ца Централне Европе, Ернеста Денија, у којима је Србија
55 Реч је о делу Les Guerres des Balkans. Organisation et fonctionnement du
Service de Santé des armées coalisées (Балкански ратови. Организација
и функционисање санитетске службе здружених војски), које је публи
ковано 1913. године; Павловић, М. (1983) Од погледа до текста, 273,
стр. 504.
56 Chéradame, A. (1912) La ques tion albanais e, Le Correspondant, t. CCXLVI
II, 1171–1190; Chéradame, A. (1913) La guerre des Balkans et l’intervention
autrichienne, Les Annales des nationalités, р. 3.
57 Војводић, М. (2007) Емил Оман о српском и југословенском питању уо
чи Првог светског рата, у: Изазови српске спољне политике, Београд:
Историјски институт, стр. 399.
58 Haumant, É. (1906) En Bosnie, Paris: P. Brodart; Haumant, É. (1914) La
nationalité serbo-croate, Annales de géographie.
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у средишту интересовања, настали су у току Великог рата,
али садрже претходне ставове професора Сорбоне. У делу
Велика Србија 1915. године Дени пише о изградњи једног
зида састављеног од словенских држава наспрам герман
ског света, а у Du Vardar à L’Istrie посветио се и теми бугар
ског  национализма.59 Активности Денија и Омана у правцу
истицања потребе да Аустроугарску, као продужену руку
немачке експанзије на Исток, треба спречити и истовремено
подржати уједињење словенских народа, нису биле усамље
не. Сличног мишљења био је и Огист Говен, политички ди
ректор Журнала за дебатовање, што је касније изнео кроз
своја дела: Les Origines de la guerre européenne и La question
yougoslave.. Активност француских интелектуалаца Огиста
Говена, Ернеста Денија и Емила Омана имали су веома зна
чајан одјек у француском научном и политичком животу и
допринели су афирмацији српског питања. Истовремено,
сарадњом са српским научницима, који од почетка 20. ве
ка постају изворишта информација, изграђени су темељи
сарадње научника, публициста, дипломата и политичара
Француске и Србије која је до пуног изражаја дошла током
Великог рата.

Закључак
У периоду од краја 19. века до Великог рата информације
у француској јавности о Србији и Србима прешле су пут
од непоузданих, ретких и магловитих вести ентузијаста и
неколицине научника до поузданих, аргументованих, јасних
и бројних оцена стања на Балкану и у Србији од стране на
учника и публициста, који су били и угледни стручњаци за
међународне односе. Након званичног ступања на снагу
споразума између Француске и Русије 1894. године, опажа
се појачано интересовање француских интелектуалаца за
Балкан, Србију и Србе. Интересовање за Србе у Османском
царству проширено је на проучавања словенских народа ко
ји су живели у саставу Аустроугарске. Развој науке и актуе
лизовање питања Балкана, као још неопредељеног подручја,
крајем 19. и почетком 20. века, подстакао је француске инте
лектуалце да већу пажњу посвете прикупљању информаци
ја о Балкану и народима настањеним на овом тлу. Францу
ски аутори, који пишу о Балкану, Србији и Србима од краја
19. века, врше пажљивију селекцију изворних информација,
уче српски језик, путују и обилазе пределе о којима пишу,
сарађују са српским интелектуалцима и прикупљају но
ве изворе и литературу за своје текстове. Српска историја,
59 Denis, E. (1919) Du Vardar à L’Istrie, Paris Ligue des Universitair es serbocroato-slovènes, р. 27.
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традиција, јуначке народне песме, као дотадашње примар
не теме интересовања, постепено смењују нове теме које се
осврћу на начин живота становништва, а потом све више на
политичке, економске и друштвене прилике у Србији. По
литички догађаји у националним и светским оквирима од
ређивали су интересовања и теме, покретали интелектуалце
на акцију, давали простор за сарадњу и дијалоге. Услед сло
жености и осетљивости питања која су постала актуелна,
интелектуалци се ослањају на научне аргументе, што исто
времено мења терминологију и слику Србије и Срба.
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ABOUT SERBIA AND SERBS IN THE WRITTEN
SOURCES OF THE FRENCH INTELLECTUALS AT
THE LATE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH
CENTURY
Abstract
From the late 19th century to the Great War (1914–1918), information
about Serbia and Serbs in the French public has crossed from the
unreliable, rare and misty news of the enthusiasts to the reliable, reasoned
and clear assessments of the situation on the Balkans and Serbia by the
French scholars and publicists, who were also prominent international
relations experts. After the official agreement between France and
Russia in 1894, an increased interest in the Balkans, Serbia and the
Serbs was noticed among French intellectuals (Louis Léger, Ernest
Denis, Émile Haumant, Charles Loiseau, Auguste Gauvain, Albert
Malet, Victor Bérard, André Chéradame). For example, such interest in
the Serbs in the Ottoman Empire (Victor Bérard) was extended to the
studies of the Slavic peoples who lived in the Austro-Hungarian Empire
(Charles Loiseau, André Chéradame, André Barre, Léon Lamouche).
The development of science and the actualization of the Balkans issue,
as yet undefined, prompted the French intellectuals to devote more
attention to gathering of information about the Balkans and the peoples
in this region. The French authors who have written about the Balkans,
Serbia and the Serbs since the end of the 19th century, have carried out
a careful selection of source information, learned the Serbian language,
travelled and visited the areas they wrote about, collaborated with
Serbian intellectuals and collected new sources and literature for their
texts. At the beginning of the 20th century, Serbian history, tradition
and heroic folk songs, as once primary topics of interest, were gradually
replaced by new topics that reflected life of the Balkans population, and
then by the political, economic and social conditions in Serbia. Political
events on the national and international scene have determined the
interests and the themes, prompting intellectuals to action and creating
space for cooperation. Due to the complexity and sensitivity of issues
that came into focus, intellectuals relied on scholarly arguments, which
at the same time, changed the terminology and the image of Serbia and
the Serbs.
Key words: Serbia, Serbs, France, French public opinion, image of
another, intellectuals, late 19th and early 20th century
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REGARDS FRANCAIS
SUR LE COUP D’ETAT DE 1903
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.
Mots clés : Delcassé, campagne de presse, image négative des Serbes,
politique d’expectative

Des nombreux coups d’Etat que connut la Serbie tout au long
du XIXe 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 CincarMarković, le ministre de la Guerre et divers autres officiers ; et le
retournement diplomatique provoqué par la montée sur le trône
de Pierre Karageorgević en faveur de la Russie et qui ouvrit la
voie menant à la crise de 1914. Il l’est un peu plus en France car
le principal bénéficiaire de la conjuration, devenu leroi Pierre Ier,
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ne cachait pas sa francophilie. Ainsi s’accéléra plus que ne se
mit en place à partir de 1903 cette fameuse amitié franco-serbe
que Paris comme Belgrade cherchaient toujours à faire fructifier.
Bien des mythes enveloppèrent de leurs voiles opaques les
réalités politiques mais aussi « médiatiques » de ce lien unissant
deux pays aux intérêts qui ne convergeaient pas toujours. Une
étude sur les regards portés par le monde diplomatique mais aussi
par la presse française sur le régicide de 1903 permet en réalité
de saisir les nuances, les obstacles mais aussi la dynamique à
l’œuvre dans les relations entre les deux pays.

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
exécution du couple royal moins de deux heures plus tard. Les
premiers coups de feu tirés au sein du Konak royal réveillèrent
les habitants de la capitale dont un Français, le journaliste
Georges Bourdon qui résidait alors à l’hôtel de Paris, à deux cent
mètres du palais royal, et qui livrera quelques jours plus tard
un récit détaillé de la nuit du massacre aux lecteurs du Figaro1.
Le ministre de France Georges Benoit, suppléant le comte de
Vauvineux en congé, put se rendre depuis son domicile à la
légation à trois heures et demi en traversant une ville où les plus
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
présent à Belgrade, il se rendit à cinq heures du matin dans les
environs de la demeure royale autour de laquelle stationnaient
plusieurs régiments. Enfin, à six heures, la circulation était
partout rétablie2. Une demi-heure plus tard, l’information était
télégraphiée depuis la ville de Semlin, alors en Hongrie de
l’autre côté du Danube et se mit à circuler en Europe3.
Ce que Georges Benoit s’était empressé de transmettre au Quai
d’Orsay, c’était le communiqué du nouveau gouvernement serbe
issu du coup d’Etat et rédigé avec un usage maîtrisé de la litote
politique :
Certains différends qui se sont produits à la Cour ont provoqué
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 « La nuit sanglante. Récit d’un Français », (18 juin 1903) Le Figaro..
2 Centre des Archives Diplomatiques, (13 juin 1903) Nouvelle Série, Serbie, 3,
dépêche de Benoit, .
3 L’Aurore, (12 juin 1903).
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fatal, les représentants de tous les groupes politiques se sont
hâtés de s’entendre et de former un gouvernent provisoire, de
rétablir l’Etat constitutionnel qui existait avant le 28 mars et de
convoquer la représentation nationale élue sous le règne de la
constitution du 6 avril 1901. Dans la séance de juin prochain,
ancien style, la représentation nationale procédera à l’élection
d’un souverain et prendra les autres décisions que nécessite la
nouvelle situation. D’après les rapports reçus jusqu’à présent
des autorités militaires et civiles, l’ordre n’est troublé nulle part
dans le pays et le Gouvernement est convaincu qu’en agissant
ainsi, il assura au nouvel état des choses les sympathies de toutes
les puissances européennes4.
Cette dernière phrase révélait l’angoisse des nouveaux dirigeants
qui, les mains trempées dans le sang, avaient absolument besoin
de la reconnaissance des chancelleries européennes pour valider
autant leurs actes que la transition politique encore loin d’être
inachevée. Obtenir le quitus de Vienne et de Saint-Pétersbourg
demeurait l’acte le plus déterminant puisque tout se faisait dans
les Balkans sous le regard de ces deux grandes puissances du
Concert européen, à la fois complices et rivales. On ne pouvait
pas non plus négliger l’appui de l’Italie, fortement intéressée par
tout ce qu’il se passait dans la péninsule voisine. Un soutien qui
pourrait venir du roi Victor-Emmanuel III lui-même puisque, en
épousant en 1896 Hélène de Monténégro, la fille du Gospodar
Nicolas, il était devenu le beau-frère du prince Pierre5. Toutefois,
la France occupait une place à part dans l’esprit de l’élite serbe et
des officiers qui avaient procédé au renversement des Obrenović.
Les liens avec le pays de la Révolution de 1789 remontaient
précisément à l’époque impériale quand Karageorges s’était
placé sous la protection de l’Empire napoléonien pour suppléer
à l’affaiblissement de la Russie ; relations qui s’intensifièrent
sous le règne de Napoléon III6. Depuis le tournant du siècle, les
relations notamment économiques, ne cessaient de s’approfondir,
la Serbie devenant pour les Français un marché essentiel pour
leur industrie d’armement et leurs investissements7. Or, le règne
du dernier Obrenović avait marqué un recul de l’influence
4 CAD, NS, Serbie, 3, télégramme de Benoit, 79399, (11 juin 1903), fo 34.
5 Le Moal, F. (2015) Victor-Emmanuel III. Un roi face à Mussolini, Paris :
Perrin.
6 Pavolić, V.   « L’Alliance de fait contre le concert européen. La quête
d’une alliance française en Serbie du XIXe et XXe siècle, » in : La Serbie
et la France. Une alliance atypique. Relations politiques, économiques et
culturelles, 1870-1940, eds. Bataković, D. T. (2010), Belgrade, Institut des
Etudes balkaniques, p. 167 sq.
7 Pavolić, V. (2015) De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance
de la Yougoslavie 1878-1918, Belgrade, Institut des Etudes balkaniques,
p. 70 sq.
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française. Son élimination ouvrait donc des perspectives
nouvelles. Encore fallait-il être prudent et ne pas commettre un
faux pas qui compromettrait des positions chèrement acquises.
Une fois la nouvelle du coup d’Etat connue à Paris, les
journalistes se précipitèrent au Quai d’Orsay afin d’y recueillir
les impressions du titulaire du ministère des Affaires étrangères,
le très patriote Théophile Delcassé, pour lequel l’alliance avec
la Russie constituait la clé de voute du système défensif français
contre l’Allemagne. Le ministre qui bénéficiait d’une longévité
rarissime devant le bureau de Vergennes, aspirait à une révision
profonde du concert européen issu de la défaite de 1870, rêvait
d’un encerclement diplomatique de l’Allemagne, comptait sur
l’alliance avec le tsar pour y parvenir et lorgnait avec intérêt
sur tous les pays susceptibles de l’aider dans cette tâche. Après
le premier télégramme de Benoit, le Quai d’Orsay en avait
reçu deux autres dans la matinée du 11 juin qui, laconiques,
se contentaient de faire état de la crise mais qui, tous les deux,
faisaient allusion au prince Pierre Karageorgević et à sa montée
possible sur le trône8. Le ministre opta immédiatement pour
une ligne politique claire : faire de cet évènement une affaire
intérieure serbe dont il ne fallait pas se mêler.
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, affirma-t-il, 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, à son sujet, une opinion9. » Le même jour, son souschef de cabinet, Camille Piccioni, accepta à son tour de recevoir
plusieurs journalistes. Celui du Gaulois rapporta avec précision
ces propos conformes à la ligne du ministre. Le diplomate affirma
en effet n’avoir reçu qu’un seul télégramme, « très laconique,
se [bornant] à annoncer que le Roi et la reine [avaient été] été
assassinés la nuit dernière au palais » et muet sur l’avènement
du prince Pierre Karageorgević alors que ce n’était pas le cas, on
le sait, du texte de Benoit. Puis il précisa que « l’évènement qui
vient de s’accomplir est du domaine de la politique intérieure de
la Serbie ; il nous demeure étranger. La France, de même que
les autres puissances, n’a pas à intervenir tant que le statu quo
en Orient ne sera pas troublé. Nous restons dans l’expectative :
c’est pour l’instant la seule politique à suivre10. »
8 Documents diplomatiques français, 1871-1914, 2ème série (1901-1911), Tome
III, (1931), Paris, Librairie nationale, télégramme Benoit, 17, (11 juin 1903),
n. 292 ; CAD, NS, Serbie, 3, télégramme de Benoit, (18, 11. juin 1903), fo 36.
9 « L’opinion de M. Delcassé », (12 juin 1903) Le Figaro.
10 « Au ministère des affaires étrangères », (12 juin 1903) Le Gaulois.
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Cette manière détournée de ne pas s’exprimer sur le fond de
l’affaire permettait au Quai d’Orsay d’éluder le problème
gênant de l’illégalité et de la violence de la prise du pouvoir, et
de ne pas compromettre ses relations futures avec les nouveaux
maîtres de Belgrade avec lesquels il désirait s’entendre. Par
contre, elle conduisait obligatoirement à ne pas entrer en contact
avec ce ministère transitoire assis sur un tas de cadavres. La
France n’avait aussi aucun intérêt à se brouiller avec l’Europe
monarchique qui pourrait, en toute logique, être horrifiée par le
régicide et mettre au ban de la famille des rois ce gouvernement
issu du crime. Ainsi Delcassé envoya-t-il à Benoit l’instruction
très ferme de « borner [ses] rapports avec le Gouvernement
provisoire aux questions concernant la sécurité et les intérêts »
des Français sur place11. Cependant, on notera que cet ordre
ne partit du ministère que le 13 juin en début de matinée. On
sent bel et bien une période d’expectative pour reprendre les
mots de Camille Piccioni. Ce qu’attendait en réalité Delcassé,
c’était des informations en provenance de Saint-Pétersbourg qui
lui arrivèrent le 12 juin. Maurice Bompard, qui y 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
Pierre Karageorgević : « Les Karageorgévitch 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 du fils, sera proclamé roi et l’on
ignore si Karageorgévitch se tenait à Semlin et s’il est déjà à
Belgrade. On ne s’attend pas à une notification de l’établissement
d’une nouvelle dynastie avant le vote de la Skoupchtina12. »
Puisque seule cette procédure donnerait la légalité et la légitimité
nécessaires à la reprise des relations officielles, il fallait attendre.
L’évènement suscitait en outre certaines inquiétudes dans les
bureaux du Quai d’Orsay que l’on perçoit en lisant l’éditorial du
Temps, journal qui passait pour refléter la pensée du ministère.
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
laver du sang royal, se lancer dans l’aventure nationaliste de la
Grande Serbie et donc dans une « grande guerre », et d’autre
part s’interrogeait sur la position d’une Russie qui ne pouvait
« avoir l’air de ratifier un forfait aussi odieux » et sur celle d’une
Autriche-Hongrie « toujours en éveil au sujet de ce petit voisin ».
La conclusion résumait à la perfection la ligne d’équilibriste
de Delcassé : « Il est aussi malaisé et aussi dangereux de faire
11 CAD, NS, Serbie, 3, télégramme de Delcassé à Benoit, 26, (13 juin 1903),
D.296 ; DDF, télégramme de Delcassé à Benoit, 29, (21 juin 1903), p. 318.
12 DDF, télégramme de Bompard, 75, (12 juin 1903), 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
hâtant de nouer des relations avec lui13. Wait and see donc. Et
en attendant que la situation se décantât, le ministre enjoignit
à Benoit de toujours se concerter avec son collègue russe. La
position française dépendrait, alliance franco-russe oblige, de
celle de Saint-Pétersbourg.
Cette attitude précautionneuse ulcéra Le Figaro qui avait eu le
privilège de recevoir en exclusivité les premières confidences de
Delcassé mais qui, dès le 13 juin, ouvrit ses colonnes à un texte
au vitriol de Pierre de Coubertin. Le père des Jeux Olympiques,
on le sait peu, bénéficiait dans ce journal d’une chronique
bimensuelle dans laquelle il abordait les questions de politique
étrangère. Ne laissant pas passer l’occasion de défendre le droit
et la vertu, il vitupéra le silence des chancelleries :
« Il est certain que le jour où le droit non pas de lutter légalement
contre les décisions du pouvoir mais de supprimer brutalement
ceux qui l’exercent se trouverait inscrit parmi les privilèges
inhérents à la qualité d’homme libre, la douce anarchie serait à
nos portes […] S’il y a quelque chose de plus sinistre que le bruit
des coups de feu de Belgrade, c’est la veulerie des gouvernements
en face de cet épouvantable forfait. Dans toutes les capitales, les
représentants de la Serbie auraient dû recevoir leurs passeports
et être invités à quitter le territoire dans les vingt-quatre heures.
Une telle façon d’agir n’eût aucunement impliqué, est-il besoin
de le dire, la moindre intention d’offense pour leurs personnes, ni
même la moindre haine pour le nom serbe ; c’eût été simplement
l’énergique et utile protestation des autorités constituées contre
un retour offensif de l’antique barbarie ou contre une préface
des violences à venir […] Ensuite, les relations auraient pu
être reprises avec ceux qui assumeront la lourde tâche de faire
sortir une puissance stable et une prospérité raisonnable de cet
affreux carnage. Au lieu de cela, nous recueillions à travers les
cloisons des chancelleries le bruit des conversations discrètes :
on « échange des vues » extraordinairement circonspectes ; la
prudence domine, oh combien ! Pour un peu on regarderait d’un
autre côté en ayant l’air d’ignorer qu’il se soit passé dans les
Balkans quelque chose d’important. « Les Serbes, aurait déclaré
un diplomate, changent de gouvernement par des procédés à eux
spéciaux. Cela les regarde14 ! »
La citation du mystérieux diplomate était peut-être apocryphe
mais reflétait ce que certains membres de la Carrière devaient
13 Bulletin de l’étranger, « La tragédie de Belgrade », Le Temps, (13 juin 1903).
14 Pierre de Coubertin, « Responsabilités nationales », Le Figaro, (13 juin
1903).
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penser. De toute façon, les capitales européennes adoptaient
toutes la même attitude réservée, dans l’attente de la réaction
de Vienne. Or, celle-ci ne tarda pas et contribua beaucoup à
la détente générale. En effet, personne n’y pleurait sur la mort
d’Alexandre Obrenović, pas plus l’empereur François-Joseph
que son ministre des Affaires étrangères le comte Goluchowski
qui ne tarda pas à exprimer son refus de toute immixtion dans les
affaires intérieures serbes15. « Les bizarreries du Roi Alexandre,
expliqua le marquis de Reverseaux depuis l’ambassade de
France à Vienne, sa mobilité d’esprit, son mépris des lois et des
hommes, son autocratie et les mauvais sentiments dont il a fait
preuve au moment de la mort de son père, tout aussi bien que
son mariage avec une femme ambitieuse et méprisée, lui avaient
aliéné toutes les sympathies qui s’étaient portées vers lui dans
les débuts de son règne. » L’Autriche-Hongrie s’étant accordée
avec la Russie pour ne pas intervenir dans le vote des députés
serbes, l’arrivée des Karageorgević ne posait pas de problème
au Ballhausplatz16. On retiendra aussi que Vienne, parfaitement
au courant du complot qui se tramait à Belgrade, non seulement
n’avait pas fait pas un geste pour sauver l’infortuné souverain
mais avait au préalable reçu des assurances de la part du prince
Karageorgević17.
En revanche, d’autres diplomates, libérés des charges de la
décision politique, exprimèrent dans les journaux des avis plus
nets. Toujours dans le Gaulois, le lecteur put trouver, dans
l’édition du 13 juin, une analyse d’un diplomate caché derrière
un total anonymat. Ayant été en poste à Belgrade au début du
règne d’Alexandre Ier, il y prenait la défense de l’infortuné roi
dans des termes qui n’étaient pas fait pour redorer le blason des
comploteurs : « Le Roi n’était pas un méchant homme. Il n’avait
rien du tyran et je suis persuadé que s’il s’était seulement rendu
impopulaire par ses actes politiques, actes qui n’atteignaient en
rien le prestige de son armée, il n’aurait pas été sauvagement
assassiné, la nuit, dans sa chambre à coucher. » Même la reine
Draga trouvait grâce à ses yeux : « On lui a fait, à mon avis une
réputation qu’elle ne méritait pas. C’était une femme intelligente,
belle et fort aimable. On a répandu sur sa vie privée les bruits les
plus fâcheux. Tout cela a été exagéré considérablement. » Quant
à l’avènement du descendant de Karageorges et aux intérêts
de la France, la sentence tombait comme un couperet : « Nous
15 Documenti diplomatici italiani, Terza serie, volume VI, télégramme de Nigra,
1193, (12 juin 1903), p. 557; British documents on the origins of the war,
1898-1914, vol. V, télégramme de Sir F. Plunkett, 38, (12 juin 1903), p. 90.
16 DDF, dépêche de Reverseaux, 61, (13 juin 1903), reçue le 20 juin, p. 297.
17 Bataković, D. T. (2013) Les sources françaises de la démocratie serbe, Paris,
CNRS éditions, p. 352.
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n’avons rien à faire là-bas… il est permis de croire, à moins de
complications d’ailleurs peu probables, que la paix de l’Europe
ne sera pas troublée par l’avènement au trône du prince Pierre
Karageorgévitch18. »
De son côté, Le Petit Journal donna la parole à un ambassadeur
lui aussi anonyme – il s’agit en fait d’Albert Degrais, qui dirigea
l’ambassade de 1886 à 1893 –  qui, ayant été en poste à Vienne
exprimait une opinion contraire. La défaite de l’AutricheHongrie et la victoire de la Russie lui paraissaient évidentes.
« Après son client le roi Milan, la cour de Vienne perd le roi
Alexandre : l’avenir se dresse sombre pour elle à Belgrade…
et peut-être au Monténégro où les évènements de cette nuit
pourraient bien avoir leur répercussion. »  Avant d’ajouter avec
inquiétude : « Dès maintenant, la France doit surveiller avec la
plus grande attention la marche des évènements dans les Balkans
et se tenir prête…19 » On admettra volontiers que la réflexion ne
manquait pas de pertinence. Sauf que pour le moment, Vienne
avalisait le changement de dynastie, aussi brutale fût-il.

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’horreur qui avait ensanglanté Belgrade. Tous les journaux y
consacrèrent leur première page pendant plusieurs jours tandis
que de nombreux correspondants se rendaient sur place pour
mieux informer les lecteurs en recueillant sur les lieux même du
crime de quoi satisfaire leur curiosité. Aucun détail ne manquait
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,
du président du Conseil et des différents ministres. En parlant
des gardes royaux, Le Gaulois précisait : « D’autres encore
furent tués dans le palais, dont on porte le nombre à cinq ou six,
sans dire leurs noms. On tuait, on tuait…20 » La Croix, journal
catholique de référence, affirmait que « l’histoire ne relate point
de conspiration plus meurtrière, de révolution plus tragique que
celle qui vient de coûter la vie en une nuit à un roi, une reine, aux
frères et sœurs de cette dernière, à plusieurs ministres et aides de
camp ainsi qu’à un certain nombre de gardes, fonctionnaires et
domestiques, obscurs figurants de ce terrible drame d’Etat21. »
18 « Les dessous de la conspiration. L’opinion d’un diplomate », Le Gaulois, (13
juin 1903).
19 « Impressions d’un diplomate », Le Petit Journal, (12 juin 1903).
20 « La tragédie de Belgrade. Nouveaux détails » Le Gaulois, (13 juin 1903).
21 « La révolution en Serbie », La Croix, (13 juin 1903).
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Nombreux furent les quotidiens qui ne cachèrent pas leur
répulsion pour le régicide, expression de la réprobation générale
que la violence de la mise à mort du couple royal provoquait
dans l’opinion européenne. Jugeons-en. Pour Le Journal,
« C’est une page de l’histoire du Bas-Empire égarée au seuil du
vingtième siècle, que l’épouvantable tragédie dont le palais royal
de Belgrade vient d’être le théâtre22. » Pour La Croix, « il faut
remonter à la barbarie des temps les plus reculés pour trouver des
exemples de pareilles atrocités23. » Les Serbes, en une nuit, se
trouvaient rejetés soit dans des temps obscurs, que c’était le cas
pour les deux journaux précédents, soit en dehors de l’Europe
civilisée. Alcide Ebray, dans Le Journal des débats semblait
encore hésiter: « Pour trouver dans le passé des exemples de
ce qui vient de se produire à Belgrade, il faut remonter à des
temps de complète barbarie, ou aller les chercher dans des pays
de mœurs absolument étrangères à celles de l’Europe. Il semble
qu’il n’y ait que la Chine, quand elle est en proie à l’esprit boxeur,
qui puisse nous faire assister à des évènements de ce genre, et
l’on a même de la peine à transporter à Pékin, en imagination, la
scène qui s’est déroulée la nuit dernière à Belgrade24. » Aucune
hésitation par contre pour Henri Harduin dans les colonnes du
Matin :
« Ces Serbes !... Pourtant, nous leur avions fourni, nous l’Europe,
nous l’Occident, une pacotille politique très complète, tout ce qui
se fait de mieux en ce genre : Constitution, Parlement, budget,
Grand-Livre de la dette […] Avec une pareille organisation, un
peuple vit heureux s’il est sage ; surtout, il se trouve à l’abri des
coups d’Etat et de la violence des partis qui n’ont plus besoin
de s’entretuer pour s’arracher le pouvoir. Et malgré tout, voilà
que le Serbe s’est gratté et que l’Oriental a reparu. Son vernis
européen n’a pas tenu. Il nous a servi une tragédie, alors qu’en
politique nos mœurs adoucies n’admettent plus que la comédie,
le vaudeville et un peu l’opéra bouffe. Et elle est complète, la
tragédie, une tragédie orientale, une tragédie à turbans, comme
si depuis longtemps le turban n’avait pas été remplacé par le fez.
Ils éprouvaient le besoin de changer de gouvernement, besoin
très légitime, et au lieu d’imiter ce qui se fait chez nous en pareil
cas, ils se sont mis à tout massacrer comme des brutes, comme
des sauvages : le roi, la reine, ses sœurs, son frère, toute la
famille. Il est évident que si le couple royal avait eu des enfants,
on les aurait égorgés pour se conformer à la tradition antique25. »
22 S.B., « Le drame de Belgrade », Le Journal, (12 juin 1903).
23 « La révolution en Serbie », La Croix, (13 juin 1903).
24 Alcide Ebray, « Le Drame de Belgrade », Le Journal des débats, (12 juin
1903).
25 H. Harduin, « Propos d’un Parisien », Le Matin, (13 juin 1903).
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Rien ne manque à ce tableau de préjugés qui renvoyait les Serbes
à la barbarie de leur « orientalité ». En éliminant si férocement
la famille royale, les officiers ruinaient plusieurs décennies
d’efforts pour intégrer l’Europe civilisée. Cette conviction de la
« sauvagerie » orientale de la société serbe possédait des racines
profondes et il faudra attendre la Première Guerre mondiale
pour la voir évoluer en sens contraire26. Plus modéré, Pierre de
Coubertin n’en rejetait pas moins sur l’ensemble de la population
serbe la culpabilité du sang versé. « Ainsi, dans les douloureux
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, porte-parole officieux nous l’avons dit du Quai
d’Orsay, qui y allait de sa petite musique d’indignation : « Ce
qui écœure surtout, c’est le mélange de barbarie et de discipline,
l’association des mœurs de l’abattoir et des règles de la caserne.
Les prétoriens de Rome ont assurément souvent frappé des
maîtres dont l’apothéose se faisait trop attendre. Mais, même
dans ces temps de raffinement et d’outrance dans la cruauté, on
ne vit pas de boucherie aussi odieuse que celle de Belgrade28. »
La presse de gauche n’échappait pas à cette vision ethnoculturaliste. On en veut pour preuve l’analyse faite par Le
Radical : « L’Europe a vu beaucoup de révolutions ; sous le
souffle de la colère populaire bien des trônes ont disparu. Mais
il faut aller soit en Russie, soit en Turquie, soit en Chine, pays
d’autocrates, pour retrouver le souvenir d’un pareil attentat. »
Pour autant, la grille d’analyse révolutionnaire exemptait le
peuple serbe de toute responsabilité au profit de la caste militaire.
« A Belgrade, ajoutait l’auteur qui voyait sans aucun doute dans
le tribunal révolutionnaire de 1793 un modèle de justice, ce n’est
pas le peuple qui s’est soulevé ce n’est pas lui qui a mis fin
de si cruelle façon à la dynastie des Obrenovicth. Le peuple a
toujours des formes dans sa justice implacable : il a exilé ou
condamné à mort des souverains ; mais après jugements, 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
voici revenus, au vingtième siècle, à l’époque où les prétoriens
26 Frédéric Le Moal, « La Serbie comme alliée fiable : le rôle de la presse et de
la propagande, 1914-1918 » in : Les Européens et la Guerre, sous la direction
de Dessberg, F. Malis, C. et Davion, I. (2013) Publications de la Sorbonne, p.
17 sq.
27 Pierre de Coubertin, « Responsabilités nationales », Le Figaro, (13 juin
1903).
28 Bulletin de l’étranger, « La tragédie de Belgrade », Le Temps, (13 juin 1903).
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romains déposaient les empereurs en les assassinant29. » Il y
avait donc bien une régression à l’œuvre en Serbie. La solution ?
Henri Turot la proposait dans La Petite République, journal
dans lequel Jean Jaurès écrivait : « Oserai-je dire que tous ces
drames d’alcôve princière et toutes ces sauvageries de soudards
me laisseraient assez indifférent, n’était qu’on aperçoit à travers
tous ces évènements tragiques la véritable victime, la plus
intéressante à coup sûr, le malheureux peuple serbe livré tour
à tour à des souverains crapuleux ou idiots, répugnants bandits
ou lamentables crétins. » Il n’y avait selon lui rien à attendre
du changement de dynastie. D’où son implacable conclusion :
« Paye, paye, excellent peuple ! Illumine et réjouis-toi, en
attendant que, une fois de plus, volé, trahi, tyrannisé et ruiné, tu
te décides à crier avec nous : vive la République30 ! »
Dans ce concert de condamnations empreint de préjugés, aussi
différents fussent-ils, quelques voix discordantes se firent
entendre. Celle par exemple de Firmin Faure, dans le quotidien
antisémite La Libre parole, qui ne cacha pas son admiration pour
le coup de force :
« Quelque répulsion qu’inspirent à nos esprits civilisés, et par cela
même plus aveulis, de semblables attentats, il faut reconnaitre à
ces peuplades balkaniques, qui n’ont conquis ou conservé leur
indépendance qu’au prix de luttes incessantes, une énergie, un
courage, une résolution dont nous autres occidentaux sommes
totalement incapables. Pour mener à bien une conspiration aussi
redoutable, il faut pouvoir compter sur des hommes, dans toute
l’acceptation du terme. Ceux qui n’hésitent pas à y entrer savent
par avance à quoi ils s’exposent en cas d’échec : la potence ou
les douze balles du peloton d’exécution. Que leur importe ! Ils
sont persuadés, convaincus, qu’ils travaillent pour la grandeur
et la gloire de leur pays ; cela leur suffit. Ils accomplissent
crânement ce qu’ils considèrent comme leur devoir. Il y a dans
ces nations des réserves de vitalité qu’on ne peut s’empêcher
d’admirer. […] La tragédie sanglante qui vient de se dérouler
dans le palais royal de Belgrade nous apparait comme un acte
abominable que rien ne saurait excuser. Et cependant, on ne peut
s’empêcher de ressentir une admiration involontaire pour ceux
qui ont si habilement mené cette conspiration31. »
Le très conservateur, Le Siècle, sous la plume de Raoul Allier,
compara la reine Draga à Marie-Antoinette, deux femmes
couvertes de calomnies. « Et le résultat de ce travail, décryptaitil, apparait maintenant. Il n’est pas seulement dans l’horrible
29 J.C, « Un forfait militaire », Le Radical, (13 juin 1903).
30 Henri Turot, « Pauvres Serbes », La Petite République, (14 juin 1903).
31 Firmin Faure, « La tragédie de Belgrade », La Libre parole, (12 juin 1903).
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tuerie du Konak ; il est surtout dans les propos des journalistes
et de la foule. On essaiera d’appeler ‘révolution’ ce qui s’est
passé, l’autre nuit à Belgrade. C’est bel et bien un crime qui a
été commis. Mais le pire, ce n’est peut-être pas l’assassinat qui
a ensanglanté quelques chambres d’un palais. C’est l’assassinat
morale d’une femme par lequel il voudrait le compléter. Qu’on
lave les flaques au plus vite, soit. Mais qu’on ne prétende pas
les faire disparaitre sous un tombereau d’ordures. Ce serait trop
répugnant32. »

Que sait Paris du complot ?
On l’a dit, les journaux prêtèrent une attention soutenue aux
évènements de Belgrade. Pour autant, les articles aussi denses et
précis fussent-ils, manquaient de certitudes quant aux réalités du
complot et du massacre au sein du Konak royal. Bien des zones
d’ombre et des contradictions émaillaient des récits faisant la part
belle au sensationnel. Depuis la légation à Belgrade, Georges
Benoit tentait lui aussi de récolter le maximum d’informations et
d’éclairer Paris à l’aide de plusieurs et longues dépêches.
La première, datée du 11 juin, contenait des renseignements
recueillis, de son aveu même, à la hâte. Elle parlait du rôle
apparemment crucial des 6e et 7e régiments d’artillerie dans le
complot et reprenait la nouvelle erronée de la mise à mort des
deux sœurs de la reine Draga33. La deuxième, expédiée le 12
par l’Orient Express, comportait déjà plus d’éléments. Outre la
survie des sœurs et des neveux de la souveraine défunte, Paris
apprenait l’implication non pas seulement de quelques officiers
de Belgrade mais aussi d’un grand nombre d’autres venus des
garnisons de l’intérieur du pays, le 6e R.I. ayant été l’âme du
complot. Si plusieurs versions circulaient sur ce qu’il se passa
à l’intérieur du palais (« Il est possible que la lumière ne soit
jamais faite complètement sur ces différents points » notait le
diplomate avec raison), les raisons du coup d’Etat se dessinaient
avec clarté : l’impopularité du roi dans l’armée, la mise à l’écart
de certains officiers, les mauvaises soldes, le mariage avec Draga,
l’échec du voyage en Russie et enfin les pressions exercées sur
Alexandre pour choisir l’un de ses beaux-frères comme héritier.
« 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
jeunes officiers serbes, se traduire par des actes de violence et de
vengeance tels que ceux qui viennent de se produire34. »
32 Raoul Allier, « Après le meurtre… », Le Siècle, (14 juin 1903).
33 CAD, NS, Serbie, 3, dépêche de Benoit, 34, (11 juin 1903), fo 37.
34 CAD, NS, Serbie, 3, dépêche de Benoit, 35, (12 juin 1903).
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Les deux suivantes, écrites les 13 et 16 juin, apportaient un
certain nombre de faits non négligeables sur la nuit du massacre,
le rôle central du colonel Mišić dans le complot, le nombre des
conjurés (le chiffre de 180 est avancé, conforme à ce que l’on sait
aujourd’hui), ce qui conduit Benoit à parler d’une conspiration
militaire dans laquelle les civils ne jouèrent aucun rôle, ce qui
ne correspondait pas à la vérité35. Quant aux responsabilités, il
pointait clairement l’action néfaste de la reine Draga qui mena au
sein de l’institution militaire et monarchique un favoritisme qui
dressa contre elle les officiers. Si le diplomate français affirmait
encore, le 13 juin, que la volonté des factieux était dès le départ
d’assassiner toute la famille royale et d’arrêter les ministres, il
n’en était plus aussi certain trois jours plus tard. Des rumeurs se
mettaient en effet à circuler sur le projet d’initial d’obtenir une
abdication ou un divorce, les choses ayant dégénéré au cours de
la traque du souverain36.

Pierre Karageorgević aide
la France à avancer
Restait la question de la succession. Sur les chances de Pierre
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
gouvernement provisoire ne comptait qu’un seul de ses partisans
avérés : le ministre des Affaires étrangères Kaljevic. Il ajoutait
même : « On ne peut pas dire que Pierre Karageorgevitch soit
populaire ; il est presque inconnu, personnellement. Le nom des
Karageorgevitch qui ont fondé l’indépendance de la Serbie tient
certainement une grande place dans la mémoire des Serbes et ses
alliances avec des familles royales et princières donneront à la
Cour de Belgrade un grand prestige37. »
Ce fut néanmoins sans aucune surprise que la Skoupchtina,
réunie en séance plénière le 15 juin, élut le prince roi de Serbie
sous le regard intéressé des journalistes étrangers qui détaillèrent
le déroulement de la cérémonie dans leurs colonnes. La veille,
le Cabinet russe avait informé le gouvernement provisoire
serbe de son nihil obstat à propos de l’impétrant. Son collègue
russe expliqua peu après à Benoit tout « l’intérêt sérieux à ce
que la situation actuelle [prît] fin le plus tôt possible ». Son
gouvernement, ajouta-t-il, estimait que la montée sur le trône
35 Bataković, D. T. Les sources françaises de la démocratie serbe, op. cit.,
p. 351.
36 CAD, NS, Serbie, 3, dépêche de Benoit, 13 juin 1903 ; dépêche Benoit, 39,
(16 juin 1903).
37 CAD, NS, Serbie, 3, dépêche de Benoit, (13 juin 1903).
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de Pierre Karageorgević restait la meilleure solution à la crise.
Rien à redouter du côté de la Double Monarchie qui marchait
de concert avec la Russie38. Fort opportunément, Le Temps
publia en première page de son édition du 16 juin une interview
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
dénonçant les faiblesses et les vices d’Alexandre Ier et de Draga.
Sur l’attitude des chancelleries étrangères, il se voulut confiant :
« 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, de Vienne, aussi bien que de Saint-Pétersbourg, nous
viennent des assurances qui aplaniront les difficultés. Berlin est
plus réservé parce qu’il est moins directement intéressé, mais il
ne nous fera pas obstacle. Le pays est calme à l’intérieur. rien
ne s’opposera donc, semble-t-il, à ce que la Serbie reprenne sa
route normale vers le développement économique et l’extension
pacifique39. »
Toutefois, ce même jour, Delcassé s’enquit de la réaction russe
à l’élection de Pierre Karageorgević au trône de Serbie auprès
de Bompard qui lui annonça le lendemain la bonne nouvelle : le
Tsar reconnaissait le nouveau souverain sans aucune condition.
Le régicide était passé par pertes et profits40.
Autre facteur capital de stabilisation : les déclarations que
Pierre Karageorgević fit dans la presse de Genève. Le prince y
condamnait la violence, déclarait son horreur pour le meurtre
d’Alexandre Ier, allant jusqu’à affirmer qu’il eût été « facile de
le chasser avec la reine Draga ; on pouvait les ligoter et leur
faire passer le Danube. C’eût été plus noble et l’histoire y eût
gagné. Ce n’est pas glorieux, pour une armée, de massacrer,
de massacrer les femmes surtout. Il est à craindre qu’avec ces
violences nous entrions dans une ère de pronunciamentos41. » La
véhémence de ses condamnations reflétait  volonté de prendre ses
distances sans aucune ambiguïté avec les assassins par crainte
des réactions des capitales européennes, alors que, parfaitement
au courant du complot, il avait bien spécifié sa volonté de voir
son rival banni et non pas massacré. En proclamant de surcroît
38 DDF, télégramme de Benoit, 23, (14 juin 1903), p. 299.
39 Eugène Lautier, « Interview du ministre Kaljevitch », Le Temps,
(16 juin 1903).
40 DDF, télégramme de Delcassé à Bompard, 114, (16 juin 1903), n. 301 ;
télégramme de Bompard, 78, (17 juin 1903), p. 306.
41	 Interview au Journal de Genève cité par Le Temps, (16 juin 1903).
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son intention de restaurer un régime libéral dans son pays, il
tenait le langage que tout le monde voulait entendre, en tout
cas le Quai d’Orsay tenu informé par le consul à Genève des
déclarations princières42. On comprenait à demi-mots que seule
sa montée sur le trône ensanglanté de Serbie la sauverait de
dérives dont l’Europe avait tout à craindre.
Or, c’était exactement ce qu’on pensait au Quai d’Orsay.
Après l’épouvante provoquée par le régicide et les tombereaux
d’injures versés sur les Serbes, il était temps de huiler la
mécanique diplomatique en apaisant l’opinion. Le Temps se
consacra à cette délicate mission avec un éditorial publié le 17
juin qui n’avait plus rien à voir avec celui du 13 juin précédant.
L’officieux journal se félicitait qu’à Belgrade, « après un
court accès de cette passion meurtrière qui semble fatale dans
certaines circonstances, et qui saisit parfois les humains les plus
orgueilleux d’eux-mêmes », on se fût ressaisi. Le calme et la
concorde régnaient dans la capitale serbe où aucune épuration
vengeresse ne faisait couler le sang. « Hier, pouvait-on lire dans
ce véritable acte d’absolution, il y avait en Serbie des partisans
opposés de deux dynasties ; aujourd’hui, il n’y a visiblement que
des citoyens animés d’une même volonté : celle de consolider la
maison commune, l’édifice d’une Etat que les discordes intimes
de la dynastie disparue minaient peu à peu depuis vingt ans. »
Bref, les Serbes étaient réintégrés dans le monde civilisé. La
suite de l’article vantait les mérites de Pierre Ier qui rejetait toute
vengeance et se déclarait roi de tous les Serbes. « Le peuple et
son roi, concluait l’auteur, sont en communion parfaite de cœur
et de volontés pour laisser tomber tout le passé dans l’oubli et
marcher désormais résolument vers un avenir de paix civile et
de concorde43. » Néanmoins, un autre éditorial, daté du 22 juin,
s’inquiétait aussi de ce pouvoir tâché de sang que l’armée lui
transmettait : « On lui demande châtier les assassins. C’est fort
bien dit. Mais comment s’y prendra-t-il ? […] En vérité, ce n’est
pas sur un lit de roses que va se coucher le nouveau souverain.
Et voilà l’Europe monarchique qui le met dans le cruel dilemme
ou de se faire d’irréconciliables ennemis des puissants et
peu scrupuleux auteurs de son sanglant avènement, ou de se
disqualifier en se solidarisant avec eux44. » L’alternative, on le
sait, ne sera tranchée qu’en 1917.
Dans le même temps, les autorités serbes, bien informées des
articles négatifs parus dans la presse internationale, s’échinaient
42 CAD, NS, Serbie, 3, dépêche du consul de France à Genève, (13 juin 1903).
43 Bulletin de l’étranger, « Un seul roi, un seul peuple », Le Temps, (17 juin
1903).
44 Bulletin de l’étranger, « Serbie », Le Temps, (22 juin 1903).
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à réhabiliter l’image de leur pays à l’étranger. Ainsi le président
du Conseil Jovan Avakumović accepta-t-il le 16 juin de recevoir
le correspondant du Petit Parisien pour un entretien qui ne fut
publié que dans l’édition du 18 juin. A le lire, on saisit ses craintes
devant les ravages provoqués par ce que les journaux narraient
comme une boucherie. « On nous présente en Europe comme des
sauvages, – c’est faux. Nous avons au contraire, le plus vif désir
de nous marquer une place honorable parmi les nations civilisées,
et nous nous la marquerons avec le temps, surtout avec du travail
et de la patience. » S’adressant au journaliste qui prenait congé,
il crut bon de rajouter : « Dites hautement en France que la
Serbie attend avec calme un jugement plus sain et meilleur que
celui porté jusqu’à présent sur les récents évènements. Jamais
révolution n’a coûté moins de sang. Nous prouverons plus tard
que nous méritons l’estime et les sympathies européennes, car
nous travaillerons de tout notre cœur à rendre à notre chère et
malheureuse patrie la joie et la fortune ! » Entretemps, il avait
précisé que sa politique étrangère s’orienterait désormais vers la
Russie45. La Serbie intégrait donc le système diplomatique cher
à Delcassé. De surcroit, l’empereur Françoise-Joseph adressa
le 17 juin au nouveau souverain un télégramme de félicitations
pour son accession au trône. C’était l’essentiel. La mécanique
huilée des usages diplomatiques se remettait à fonctionner.

La France fut pourtant absente
En apparence donc, plus rien ne s’opposait à la reconnaissance
par la France du nouveau souverain. Tous les journaux, même les
plus antiserbes, remplissaient leurs colonnes de la francophilie
du Saint-Cyrien et des hauts faits d’armes de l’ancien
combattant la guerre de 1870, suivaient pas à pas sa marche vers
le trône de Belgrade depuis la venue à Genève de la délégation
gouvernementale jusqu’à son départ pour son pays, après un exil
de quarante-cinq ans. Le Petit Parisien donna la parole au colonel
de Lagrenée, son ancien condisciple de Saint-Cyr puis de l’école
d’état-major, qui en traça les meilleurs éloges, fournissant forces
détails sur ses combats et son évasion. Le journaliste concluait
sur « le caractère peu banal de Pierre Karageorgević qu’il faut,
semble-t-il, dégager complètement, sinon de la conspiration, du
moins des sauvageries de Belgrade46 » Quant au Temps, il fit une
description précise de sa campagne de 1870 et reproduit sa lettre
de démission du 6 mars 1871 dans laquelle le prince évoquait les
traditions de sa famille « où l’on retrouve, écrivait-il, depuis de
longue années une fidèle affection envers la France, à laquelle la
Serbie doit, surtout depuis cinquante ans, la consolidation de son
45 « Interview de M. Avakoumowitch », Le Petit Parisien, (18 juin 1903).
46 « Le colonel de Lagrenée », Le Petit Journal, (16 juin 1903).
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autonomie et les meilleurs éléments de son indépendance47. » On
pourrait multiplier les exemples de cet engagement médiatique
en faveur du désormais roi de Serbie.
Mais un dernier obstacle se dressait devant le Quai d’Orsay :
l’absence de notification envoyée au président de la République
Emile Loubet – ainsi qu’à toutes les autres grandes puissances,
Russie et Autriche-Hongrie exceptées. Cette situation devenait
d’autant plus délicate que l’arrivée officielle de Pierre Ier à
Belgrade était annoncée pour le 24 juin et que le gouvernement
serbe comptait inviter tous les chefs de poste à se trouver à
la gare avant de participer à diverses festivités. Le 21 juin, le
ministre de Turquie, doyen du corps diplomatique, réunit ses
collègues pour un échange de vues sur cette difficile question.
Les diplomates austro-hongrois et allemand arguèrent qu’une
abstention fragiliserait encore un peu plus le nouveau pouvoir,
tandis que le représentant du Royaume-Uni, pays où le massacre
et l’impunité des coupables soulevaient une vague d’indignation
qui ne redescendait pas, annonça avoir reçu l’ordre de quitter
Belgrade afin de ne pas reconnaître le Cabinet serbe, le ministre
d’Italie se déclarant favorable à l’abstention48. Delcassé, qui ne
variait pas dans sa position initiale comme il l’indiqua le 17 juin
au Cabinet de Saint-James49, se voyait contraint de maintenir
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 le ministre des
Affaires étrangères laissa à Benoit l’appréciation de décider de
son maintien ou de son départ de Belgrade pendant quelques
jours. Le diplomate opta pour un départ avec l’Orient-Express
en direction de Budapest où il séjournerait pendant tout le temps
des festivités. Mais avant de quitter Belgrade, il prévint Delcassé
que les ministres d’Autriche-Hongrie et de Russie seraient bien
évidemment présents à la gare, en costume de ville, qu’ils
seraient présentés au souverain et que leurs collègues allemands
et italiens les imiteraient. Le ministre alors se ravisa et   lui
signifia d’urgence qu’il devait imiter ses autres collègues51.
En fin de compte, seuls les diplomates du Tsar Romanov et de
l’Empereur Habsbourg assistèrent à l’entrée de Pierre Ier dans sa
47 « Le prince Pierre Karageorgevitch en 1870 », Le Temps, (14 juin 1903).
48 DDI, télégramme de Magliano, 1291, 21 juin 1903, n.577 ; télégramme
Morin à Magliano, 997, (22 juin 1903) ;
49 BD, télégramme de Sir E. Monson au marquis de Lansdown, 320, (17 juin
1903), p. 102.
50 DDF, télégramme Delcassé à Bompard, 117, (20 juin 1903), p. 314.
51 DDF, télégramme de Delcassé à Benoit, 29, (21 juin 1903), télégramme de
Benoit, 33, (22 juin 1903), p. 320 ; télégramme de Delcassé à Benoit, 30, 23
juin 1903, p. 321.
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capitale, le premier en uniforme sur le quai de la gare et le second en
costume civil dans le salon d’attente. Benoit partit effectivement
pour Budapest laissant au chargé d’affaire Desportes le soin de
décrire dans ses dépêches l’arrivée du souverain et sa prestation
de serment du lendemain52. Ce fut le 25 juin, une fois installé au
palais royal que le roi notifia à la France son avènement. Ce délai
ne permit pas aux diplomates français de se rendre à la réception
du corps diplomatique organisée le lendemain. Deux jours plus
tard, le souverain recevait la réponse de Loubet alors que Benoit
rentrait à Belgrade. « Votre Majesté, écrivit le président de la
République, ne peut douter de nos sympathies particulières pour
sa personne et de nos vœux sincères pour l’accomplissement
de la tâche qu’Elle vient s’assumer. Je souhaite vivement que
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, suivant en cela l’exemple des autorités allemande, belge,
roumaine, grecque, bulgare et italienne53.

Conclusion
Les réactions effarées, l’indignation contre la tuerie du Konak,
les pages entières des journaux remplies des détails les plus
horribles, les quelques paroles de défense en faveur du couple
royal massacré, les imprécations contre les mœurs orientales et
arriérées des Serbes n’eurent qu’un temps. A la fin du mois de
juin, les informations en provenance de Serbie se retrouvaient
reléguées dans les lointaines pages intérieures tandis que le
contact état rétabli entre Paris et Belgrade.
Ce qui prima en fin de compte dans cette posture de la diplomatie
française ? La circonspection avant tout, afin de ménager le
présent et l’avenir, mais aussi une sorte de réserve cynique et
pour tout dire la raison d’Etat. Le 26 juin, on pouvait lire dans
Le Temps en guise de conclusion d’un mois balkanique agité :
« Ce qui console les hommes d’Etat des éclipses, si fréquentes
dans l’histoire, de la loi morale, c’est que, le plus souvent, c’est
au profit de telle ou telle cause qui leur est chère qu’elles se
produisent54. » La cause de la France consistait à préserver ses
intérêts en Serbie et à faire glisser ce petit mais précieux pays
dans l’orbite franco-russe. Delcassé s’y employa en prenant
garde de toujours mettre ses pas dans ceux des Russes, à
marcher avec attention tout en avalisant de facto et ce dès le
52 CAD, NS, Serbie, 3, télégramme de Desportes, 35, (24 juin 1903) ; dépêches
de Desportes, 48, (25 juin 1903) et 49, 26 juin 1903.
53 DDF, télégramme de Delcassé aux différents postes, (2 juillet 1903), p. 329.
54 Bulletin de l’étranger, « Serbie », Le Temps, (26 juin 1903).
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premier jour le changement de dynasties. La crise provoquée
par le régicide de 1903 illustre à sa manière d’une part le chemin
qu’il restait à parcourir auprès de l’opinion publique française
sur laquelle le vernis de l’amitié franco-serbe restera toujours
superficielle et d’autre part les ambiguïtés d’une relation qui,
de la part des responsables français, sera toujours prudente55. Il
n’empêche. Passée cette délicate transition, les relations francoserbes allaient entrer dans une phase d’approfondissement qui
ne cesserait plus jusqu’aux années 1930.
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Институт Albert le Grand à Angers, Француска

ФРАНЦУСКИ ПОГЛЕДИ НА 
ДРЖАВНИ УДАР 1903. ГОДИНЕ
Сажетак
Државни удар у јуну 1903. којим је збачена династија Обреновића,
након којег је на власт ступила супарничка породица Карађорђевић,
поставио је два проблема пред Француску. Први проблем је
било убиство којим се одиграло свргавање. Та бруталност
изазвала је жестоку кампању у штампи која није само починиоце
приказивала као заостале дивљаке са истока, већ и читаво српско
становништво, искључујући Србију из оквира цивилизоване
Европе. Друга проблематика се ситуира у признавању нове власти
у Београду. Иако француско министарство иностраних послова
тајно признаје државни удар и ступање Петра I на власт, спречено
је да то наглас изрази у страху од реакција других европских
министарстава, која су сва монархистичка, и унапред згрожена
насилним краљеубиством. Министар Делкасе решава да убиство
прикаже као унутрашње питање Србије и да следи позицију Русије
која, веома брзо и уз сагласност Беча, признаје државни удар. У
штампи долази до постепеног преоријентисања: све мање се
говори о тој страшној ноћи а све више места се поклања новом
српском владару који је изразито франкофон. Већ почетком јула
све се враћа у колосек на француској страни.
Кључне речи: Делкасе, кампања штампе, негативна слика Срба,
политика ишчекивања

Црква Светог Марка, Београд;
фото: Рајко Р. Каришић
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L’AMITIÉ ENTRE SOLDATS
FRANCAIS ET SERBES AU
SEIN DE L’ARMÉE D’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
(1916-1918) 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 franco-serbes 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’après-guerre, 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’après-guerre 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 (1900-1914)
Les liens entre la France et la petite Serbie étaient à la fois très
solides et ténus depuis le retour de la dynastie des Karadjordjević
en Serbie en 19031, mais ils dénotaient en même temps une
profonde méconnaissance des Serbes et de la Serbie par les
Français avant la I° Guerre mondiale.  
Le publiciste Pierre de Lanux a bien décrit en 1916 la totale
méconnaissance des caractères ethniques de chaque peuple
balkanique par les Français lorsque le conflit mondial commença.
Ainsi, les Serbes étaient pris pour des « montagnards » et des
« orientaux au caractère indolent et fuyant » ; l’ambassadeur
de France en poste à Belgrade entre 1907 et 1914 évoquera
même leur « somnolence coutumière »2.Or les Serbes habitaient
des vallées et des collines, et on ne pouvait les considérer de
caractère oriental, car ils étaient d’origine slave3. Par ailleurs,
la presse française avait l’habitude de parler des Serbes, mais
seulement en les présentant sous une seule facette et de manière
parfois dédaigneuse. Selon des journaux comme le Temps ou
l’Illustration, c’étaient des « éleveurs de porcs »   aux mœurs
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. 326-331.
2 SHM, SS Z 35, dossier H3- Affaires serbes.
3 Colin, A. (1918) Pour la géographie de la Serbie, consulter le très didactique
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
dans les mémoires.
Dans ces journaux à grand tirage, on estimait peu la stratégie et
l’organisation militaire des Serbes, mais on s’intéressait surtout
à leur goût pour le chant et les poèmes épiques. Les Français, à
la veille du conflit, avaient en fait peur des vélléités combattives
des Serbes : lorsqu’Henri Barby, journaliste à l’Aurore, raconta
les victoires serbes contre les Ottomans en 1913, les lecteurs
réagirent en pensant que cela risquait d’entraîner la France dans
une nouvelle guerre4. Les dirigeants eux, par contre, étaient très
bien informés des réalités locales. L’ambassadeur de France
à Belgrade, Robert Descos, 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,
il opposait ainsi « le Serbe, infiniment plus cultivé, mais plus
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
sur Kumanovo et Skoplje, et la volonté des Serbes d’avoir un
« débouché sur la mer Egée » depuis que la Bosnie-Herzégovine
annexée par l’Autriche en 1908 lui avait barré la route de
l’Adriatique5.
Dans ce contexte, la France officielle se rapprocha de la Serbie,
Piémont des Balkans. Le roi Pierre I° Karadjordjević, arrivé sur
le trône en 1903, avait mené une politique totalement favorable
à la France, ce qui changea complètement la politique française
dans les années 1900 et 1910. Ayant fréquenté l’école militaire
de Saint-Cyr à la fin des années 1860 puis participé à la guerre
contre la Prusse aux côtés de la France, Pierre I° de Serbie était
un monarque sur lequel la France pouvait s’appuyer6.
Bien avant ce rapprochement diplomatique franco-serbe, la
culture française s’était implantée dans la principauté de Serbie
au XIX° siècle. Déjà en 1838, les Français avaient aidé le prince
Miloš Obrenović à établir une Constitution et la langue française
était enseignée dans les trois lycées dès 1848 et à la faculté de
Belgrade à partir de 1880. Mais le contact le plus important
avec le milieu culturel français fut l’envoi de jeunes boursiers
serbes en France à partir du milieu du XIX° siècle. Cela avait
le double avantage de les arracher à l’influence germanique- de
4 Barby, H. (1913) Les victoires serbes, Paris: Belfond.
5 Pavlovic, V. (1988) Télégrammes de la Légation française de Belgrade, in:
Témoignages français sur les Serbes et la Serbie, Belgrade: Narodna Knjiga,
pp. 67-85.
6 Batakovic, D. (2005) Histoire du peuple serbe, L’Age d’Homme, Paris,
pp. 185-188.
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Vuk Karadžić à Nikola Pašić, les figures éminentes de la Serbie
avaient fait leurs études en Autriche-Hongrie ou en Allemagne- 
et à constituer un corps de diplomates et de fonctionnaires
fidèles à la France. Ce qu’on a appelé les « Parisiens » eurent
pour nom Jovan Marinović, Filip Khristić, ou Milan Janković.
En 1889, sur 33 boursiers envoyés à l’étranger, 14 le furent à
Paris. A partir du milieu du XIX° siècle, ils formaient une élite
intellectuelle francophile qui allait influer sur le rapprochement
entre la Serbie et la France. La conséquence en fut la présence
d’hommes d’Etat proches de la France : en poste durant la
Première Guerre mondiale, le Ministre des Finances Momčilo
Ninčić et les ambassadeurs à Londres et à Paris avaient fait leurs
études à Paris7.
La colonie française à Belgrade n’était pas nombreuse au XIX°
siècle, mais certains de ses membres avaient laissé des traces
dans la vie publique de la Serbie ; le capitaine Magnant avait
essayé de rétablir, après la paix de Paris, le transport fluvial sur
la Save et le Danube et, en le reliant à la ligne Marseille-Galatz,
de faire sortir le commerce serbe de sa dépendance vis-à-vis de
l’Autriche. Mais c’est surtout le capitaine de génie Hippolyte
Mondain qui retiendra notre attention. Il fut envoyé dans une
première mission à Belgrade pendant la guerre de Crimée (185355) puis, en 1861, il était nommé Ministre de la Guerre par le
gouvernement serbe8. En l’espace de quelques années, il  dressa
un plan d’ensemble des routes et défenses de la Serbie, refit le
programme de l’école d’artillerie et forma un certain nombre de
cadres militaires. Surtout, Mondain créa une armée de partisans
rapidement mobilisable, la milice nationale serbe. En bon
connaisseur des Balkans, il avait déjà constaté dans les années
1880 que « les manoeuvres s’exécutent avec un entrain et un
ensemble qu’on serait loin d’espérer de troupes irrégulières » ;
« le peuple serbe possède un goût inné pour les armes et des
qualités nécessaires pour faire un peuple guerrier »9.

La Serbie comme clé stratégique des Balkans
La Serbie représentait en 1914 un allié important du dispositif
diplomatique français. Comme le dit en 1916 l’historien
Victor Bérard, la Serbie constituait, dans les Balkans, l’
« élément principal de notre politique face à l’expansionnisme
7 Pavlovic, V. (1990) L’influence culturelle de la France en Serbie à l’époque
des Constitutionnalistes, in: Rapports franco-yougoslaves, Belgrade: Institut
d’Histoire, pp. 103-111.
8 SHAT, 7 N 1573, Dossier « Attachés militaires-Missions en Serbie ».
9 Vuksanovic-Anic, D. (1990) Les missions militaires françaises en Serbie
de 1853 à 1886 et la question de la milice nationale, in: Rapports francoyougoslaves, Institut d’Histoire, Belgrade, pp. 120-130.
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germanique ». Or ces craintes furent reprises, de façon répétitive
et alarmée, par les officiers du 3° bureau : ainsi le 7 octobre
1915 était souligné ce qui fut appelé le « plan allemand », c’està-dire « réaliser au travers du territoire serbe la continuité des
échanges et des territoires autrichien, bulgare et turc »10. En
effet, les Allemands contrôlaient en 1914 à la fois l’axe VienneSofia-Istanbul par l’Orient-Express et la route de l’Orient par le
Berlin-Bagdad-Bahn. Des rapports du 2° bureau sur les Balkans
ressortait en 1915 le souci principal de la France : empêcher
les Allemands d’aller plus en avant dans leur contrôle des
richesses du Moyen-Orient, « terre de convoitises économiques
et de rêves d’influence mondiale » pour l’Allemagne11. Pétrole
de mer Caspienne, mines de fer et de charbon d’Irak ainsi que
richesses agricoles de Turquie étaient pointées du doigt par le
2° bureau12. Or les deux axes Budapest/Salonique et Vienne/
Istanbul traversaient la Serbie. Depuis la crise de l’annexion de
la Bosnie-Herzégovine par les Autrichiens en 1908, la France
craignait un contournement de la Serbie par l’ouest et le sud
(alliés albanais), ce qui aurait amené un affaiblissement de ses
positions dans la région.
Deuxième souci de la diplomatie française en 1914, comme le
dit une note du 2° bureau du 7 octobre 1915, « la Quadruple
Entente sait en effet à peu près maintenant quels sont ses
adversaires dans les Balkans, mais elle ne sait pas quels sont
ses amis ». La Roumanie était dirigée par un « Hohenzollern
qui a signé des traités avec tout le monde », car son but était
de « ne marcher qu’au dernier moment et avec le vainqueur ».
Or au moment de la débâcle serbe d’octobre 1915, il fut fait
mention à plusieurs reprises de l’intérêt crucial de la Roumanie
pour la réussite du front de Salonique : par ce pays   se ferait
la jonction entre le front de Salonique et la Galicie où l’allié
russe était en train de se battre ardemment. En Grèce, le roi
Constantin était pro-allemand, et le Premier ministre Venizelos
pouvait tout juste accorder quelques gardes pour le camp fortifié
qui se construisait à Salonique à partir de novembre 1915.
Le 3° bureau remarqua que les soldats grecs maintiendraient
longtemps vis-à-vis des Français une « attitude douteuse »13 et
alla  même jusqu’à craindre que « l’hostilité de la Grèce, qui a
10 SHAT, 16 N 3056, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1915-16), pièce n°2, (7
octobre 1915).
11 SHAT, 16 N 3058, GQG Armées de l’Est, 3°bureau (1916-17), pièce n°7, (6
novembre 1916).
12 SHAT, 16 N 3056, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1915-16), note n°10,
(27 octobre 1915).
13 SHAT, 16 N 3060, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1917-18), dossier n°2,
pièce n°64, (11 novembre 1917).
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déjà hypothéqué toutes nos opérations dans les Balkans, ne les
fasse pas définitivement échouer »14.
Dernier facteur géopolitique, le rôle des autres grandes
puissances. Les responsables politiques britanniques, relayés
par les officiers de l’armée royale, freinaient les initiatives de
la France. Lord Kitchener, Secrétaire aux Affaires 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, les Britanniques maintinrent leur autonomie et, en pleine
bataille de Monastir, refusèrent de renvoyer des renforts. En fait,
l’Armée d’Orient abandonna à partir de 1917 la zone d’influence
du Vardar et de Salonique aux Italiens. Ceux-ci renforcèrent
également leur présence chez leur protégé albanais : l’armée
italienne pénétra ainsi en 1917 à El-Basan « sans les Français et
sans Essad Pacha »15. Selon les accords de Londres d’août 1915,
l’Italie devait récupérer la Dalmatie et l’Istrie dans l’Adriatique
(= barrage aux prétentions serbes sur l’Adriatique)16.
Enfin, il nous faut mentionner une implantation économique
française en Serbie débutée au tournant du siècle et qui
s’accéléra à l’approche du conflit mondial. La « banque FrancoSerbe, banque d’affaires créée au tournant du siècle à Paris, avait
investi 60 millions de francs dès 1902 dans les chemins de fer
serbes et 100 millions deux ans plus tard dans l’équipement
militaire serbe17. La France avait des participations dans
les mines de charbon de Bor et Negotin, en Serbie orientale,
mais aussi dans les mines de fer de Trepča et de cuivre de
Leskovac en Vieille-Serbie; Manufrance avait fourni dans les
années 1910 l’armée serbe en fusils-mitrailleurs et en canons de
7518. Enfin, le réseau ferré serbe était largement la réalisation de
constructeurs français : l’axe Belgrade-Salonique par Uskub en
Macédoine venait juste d’être terminé lorsque la guerre débuta,
et on travaillait sur le projet Belgrade-Sarajevo19.
14 SHAT,  16 N 3058, GQG Armées de l’Est, 3°bureau (1916-17), pièce n°7,
(6 novembre 1916).
15 SHAT, 16 N 3058, GQG Armées de l’Est, 3°bureau (1916-17), pièce n°21.
16 Le Moal, F. (2004) Le poids des ambitions adriatiques de l’Italie sur les
opérations militaires dans les Balkans 1914-18, Cahiers du CEHD, n°22,
pp. 45-63.
17 Jaksic, G. (1980) Les relations franco-serbes aux XIX°-XX° siècles», Actes
du Colloque des Langues Orientales d’avril 1980.
18 Lambour, A. (1971) Politique des fournitures d’armes de la France en Europe
centrale en 1900-1914, Paris.
19 Entretien avec Ljiljana Mirkovic, Directrice des Archives de Serbie,
Belgrade, avril 1990. 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
En 1914, la vaillance des Serbes contre les Puissances centrales
commençait à être connue en France et provoqua  des vocations.
Les correspondants du « Petit Journal », de l’ « Illustration » et du
« Parisien » rapportaient quotidiennement les faits et gestes de
l’épopée serbe. Les Serbes avaient repoussé les Austro-Hongrois
sur la Kolubara en août 1914, face à un ennemi six fois supérieur
en nombre, et repris Belgrade. Or quelques volontaires français
s’étaient déjà fait remarquer pour la défense de Belgrade.

1-Janvier-novembre 1915 :
missions médicale et aérienne françaises
Pendant les combats que les Serbes menèrent seuls contre les
Allemands et les Austro-Hongrois, deux missions militaires
françaises allaient en 1915 venir aider l’armée serbe. Déjà  
Belgrade était défendue par trois canons de 140 et quelques
dizaines de civils –la mission D-, et la frégate du lieutenant Picot
défendait l’embouchure de la Save et du Danube20. Pas moins
de 1200 tirailleurs-marins, aviateurs, artilleurs ou télégraphistes
allaient ainsi, avant la formation de l’Armée d’Orient, rentrer en
contact avec la population et l’armée serbe21.
D’avril à août 1915, une mission formée de plus de 100 médecins
officia à Belgrade, avec comme tâche principale de lutter contre
les épidémies qui commençaient à se propager. L’épidémie de
typhus faisait rage et en mars 1915, déjà 125 médecins serbes
sur 300 étaient décédés. Etablie dans les hôpitaux de Niš et
de Belgrade, et assistée d’infirmières britanniques, la mission
française réussira en quelques mois à faire passer de 35 à 4 %
le taux de mortalité typhique. Des tournées de vaccination, 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
résultat formidable22.

20 SHM, SS Z 35, dossier H3-Affaires serbes, Note du lieutenant Picot (attaché
militaire), (15 février 1916); SHM, SS Z 35, dossier H3-Affaires serbes, Note
d’Auguste Boppe (Ambassadeur de France), (23 février 1916).
21 Stojancevic, V. (1990) Les Français en Serbie en 1915, in: Rapports francoyougoslaves, Institut d’Histoire, Belgrade, pp. 174-181.
22 « Mission militaire médicale française en Serbie », in: Revue francomacédonienne, 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. Regroupant des articles d’officiers et de sous-officiers de l’Armée
d’Orient, la Revue franco-macédonienne cherchait à illustrer le travail
humanitaire et les œuvres sociales de cette armée (écoles, hôpitaux,   etc),

180

ALEXIS TROUDE
En janvier 1915, arriva à Niš une mission militaire formée de 80
soldats, 8 officiers-aviateurs et 8 avions, sous le commandement
du major Vitraud. Ses objectifs consistaient à bombarder les
positions ennemies, défendre le territoire serbe et enfin surveiller
les mouvements allemands et austro-hongrois, notamment en
Syrmie et au Banat. Les avions de type Farman avaient beaucoup
soutenu l’armée serbe même si les Allemands en abattirent
deux. L’escadrille française fut d’abord déplacée dans le village
de Ralje, dans les environs de Belgrade, puis à Kraljevo. Les
six derniers avions français ramenèrent en novembre 1915 des
enfants et des femmes serbes en France23.
Les Belgradois se sentirent véritablement protégés par cette aide
maritime, terrestre et aérienne française et déjà en 1915 nacquit
une amitié entre soldats français et civils serbes. L’ambassadeur
de France à Belgrade, Auguste Boppe, constatait le 23 février
1915 : « la mission D a été très appréciée en Serbie »24 et
« l’excellente organisation des missions françaises produit une
impression profonde ; le contraste avec les missions d’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
surtout au contact du paysan, véritable force de la Serbie, que le
médecin serbe put pénétrer et comprendre les qualités foncières
de la race. Altruisme, amour du sol natal, culte fervent de la patrie,
souci de l’honneur, telles sont les vertus capitales du Serbe ; et
ceci suffit pour expliquer l’attirance faite d’affinités électives
qu’exerce sur nous cette race qu’une fraternité de cœur et non
un vil calcul d’intérêt pousse vers la France et que nous devons,
dans ces cruelles épreuves, aimer et assister fraternellement»25.

2-Octobre-décembre 1915 : le sauvetage à Durazzo
et la retraite de Corfou
Après l’échec des Dardanelles à l’été 1915, une partie du corps
expéditionnaire franco-britannique fut ramenée dans le port
grec de Salonique. Le haut-commandement français comptait
sur la combattivité des Serbes pour qu’ils retiennent assez
longtemps les Austro-allemands le temps de préparer le contact
mais aussi à accoutumer les soldats de l’Armée d’Orient à cette terre de
Macédoine en vue d’une installation à plus long terme.
23 Muzet, A. (1917) Le monde balkanique, chapitre « La défense de Belgrade »,
Paris: Flammarion.
24 SHM, SS Z 35, dossier H3-Affaires serbes, Note d’Auguste Boppe
(Ambassadeur de France), (23 février 1916).
25 Médecin-major J-C, « La mission médicale française en Serbie », in Revue
franco-macédonienne, n°2, (mai 1916).
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avec l’armée russe en Galicie. Mais le 5 octobre 1915, soit le
jour même du débarquement de la 156°division d’infanterie à
Salonique, les Bulgares ajoutaient deux armées à la IX° armée
allemande et à la III° armée austro-hongroise ; le 9 octobre,
les Austro-Hongrois prenaient Belgrade et avant même que la
mission Bailloud n’ait franchi la vallée du Vardar, les Bulgares
occupaient Skoplje. Dans sa note du 11 novembre 1915, le 3°
bureau constata : « l’armée serbe n’a pas présenté la force de
résistance dont nous la croyions capable »26. Mais en aucun cas
« il ne faut abandonner l’armée serbe »27, ne serait-ce que pour
des raisons morales ; mais aussi « afin d’éviter que l’Allemagne
ne mette la main sur Salonique »28.
Le 25 novembre 1915 fut donné l’ordre historique de retraite de
l’armée serbe par le roi Pierre   I°, qui refusait la capitulation.
Commença alors un épisode tragique qui se terminera seulement
le 15 janvier 1916 : la traversée de l’armée et de la cour royale
serbes à travers les montagnes d’Albanie. Assaillie par le froid
et les maladies, un tiers de l’armée serbe périra. 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
ports de Valona et Durazzo, le lieutenant Gauchet se plaignit du
frein à l’aide émis par les Italiens et prévint : « Les Serbes vont
mourir de faim »30. Le lieutenant-colonel Broussaud signalait
l’ « épuisement physique et moral complet » et des « coups
de fusils des comitadjis albanais » ; il   évoqua aussi la mort
de jeunes recrues par centaines le long des routes31. Or ce fut
l’armée française qui, sur 120 000 soldats serbes arrivés à pied
sur la côte albanaise, en récupéra 90 000 pour les transférer sur
l’île grecque de Corfou.
Entre le 15 janvier et le 20 février 1916 furent ainsi évacués à
Corfou plus de 135 000 soldats serbes.  Lorsqu’ils débarquèrent
26 SHAT, 16 N 3056, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1915-16), note n°19,
(11 novembre 1915).
27 SHAT, 16 N 3056, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1915-16), note n°20,
(11 novembre 1915).
28 SHAT, 16 N 3056, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1915-16), note n°3,
(12 octobre 1915).
29 SHM, SS Z 35, dossier H3-Affaires serbes, Télégramme du Commandant
Laurens, (25 octobre 1915).
30 SHM, SS Z 35, dossier H3-Affaires serbes, Note du Lieutenant Gauchet ,
(20 décembre 1915).
31 SHM, SS Z 35, dossier H3-Affaires serbes, Note du Lieutenant-colonel
Broussaud , (22 décembre 1916).
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sur l’île grecque, on pouvait lire dans le carnet de route du 6°
chasseurs alpins que « l’état d’épuisement des malheureux
soldats serbes est extrême : il en mourait 40 par jour »32.  A
Corfou, les médecins allaient entièrement rétablir cette armée en
guenilles et les instructeurs la remettre sur pieds : deux hôpitaux
militaires furent dès lors installés et fin mars plus aucune
épidémie n’était à l’œuvre. Les Serbes étaient pour la première
fois en contact avec des unités constituées de Français ordinaires
-  pas des aviateurs comme en 1915 -  et qui n’avaient pas été
préparés à cette aventure. Svetozar Aleksić, paysan du centre
de Serbie, fut réjoui d’avoir été, durant le transport de Corfou,
rasé, lavé et habillé comme de neuf. « Qu’ils (les Français)
bénissent leur mère-patrie, la France. Ils nous ont alors sauvé
la vie »33. La même reconnaissance se retrouve dans la lettre du
Ministre serbe de la guerre au général Mondésir, responsable de
l’évacuation de Corfou. Le 24 avril 1916, il affirmait que « les
chasseurs, pendant leur séjour à Corfou, ont gagné les cœurs des
soldats et de leurs chefs par leur dévouement inlassable envers
leurs camarades serbes »34 . Ce dévouement explique que « les
Français portaient à leurs camarades serbes leurs équipements
et leur donnaient la plus grande partie de leur pain »35. De plus,
les Français si proches et attentionnés avaient créé des liens
indéfectibles. Le prince Alexandre dit en avril 1916 à Auguste
Boppe : « Les Serbes savent aujourd’hui ce qu’est la France.
Jusqu’ici, ils ne connaissaient que la Russie. Or nul part ils n’ont
vu les Russes, partout ils ont trouvé des Français : à Salonique
pour leur tendre la main, en Albanie pour les accueillir,  à Corfou
pour les sauver »36.

II- L’Armée d’Orient 1916-1917 :
échanges et conflits
A- Les enjeux militaires du Front de Salonique
Un camp retranché loin du front de l’Ouest
Le 5 octobre 1915, la 156°DI britannique, directement arrivée
des Dardanelles, débarquait dans le port de Salonique. A la fin du
32 SHAT, 16 N 3057, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1916-17), note 14,
(5 février 1916).
33 Témoignage de Svetozar Aleksic, in: Paunic-Djordjevic, (1988) Tri sile
pritisle Srbijicu (Trois puissances ont encerclé la petite Serbie), Belgrade,
pp. 8-12.
34 Zivanovic, M. (1966) Sur l’évacuation de l’armée serbe de l’Albanie et sa
réorganisation à Corfou (1915-1916), d’après les documents français, Revue
historique (Belgrade) n° XIV-XV, Institut d’Histoire, Belgrade, p. 2.
35 Ibid.
36 Ibid, p 4.
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mois arrivèrent du front occidental pour les épauler la 57°DI et la
122°DI françaises. Parties vers le nord à Velez rejoindre l’armée
serbe, elles furent stoppées par les troupes bulgares entrées en
guerre le 5 octobre. En réponse, une aide militaire française
assez importante fut acheminée dans la région : à Durazzo, 1700
wagons de farine de blé, à Corfou, 75 000 fusils et 18 batteries
de 75, enfin à Salonique, 24 canons de 155 et 3 batteries de 6537.
Mais très vite les Français durent se replier sur Salonique et y
construire un fort retranché, entouré par des massifs avoisinant
les 2500 mètres d’altitude. Avec les Britanniques, l’Armée
Française d’Orient allait tracer une ligne de fortification allant
du village de Seres au nord-est de Salonique jusqu’au lac de
Prespa sur la frontière albanaise.
A partir d’avril 1916, l’Armée Française d’Orient formée des
Britanniques et des Français accueillit l’armée serbe, placée au
coeur du dispositif. Le front restait relativement stable, hormis
des percées comme celle de Monastir en novembre 1916 et
de Pogradec fin 1917. Pourtant, quatre nouvelles divisions
furent envoyées en décembre 1916, mais des désaccords entre
le général Sarrail, commandant de ce qui devient l’Armée
d’Orient fin 1916, et le général Milne, commandant les troupes
britanniques, empêchèrent de relayer les ordres et expliquèrent
les échecs, notamment dans le secteur de Florina. Alors que
l’armée serbe était placée sous le commandement direct de
Sarrail, les Britanniques s’abstenaient à partir de l’hiver 1916 de
participer aux opérations : l’attaque déclenchée en mai 1917 dans
le secteur de Doïran fut un échec, par mauvaise synchronisation
des attaques et dispersion des moyens38.
L’autre raison des échecs réside dans la conception même du front
de Salonique. Jusqu’en 1918, ce front était considéré comme un
appui aux Russes qui combattaient en Galicie. Le gouvernement
français attendait l’entrée en guerre de la Roumanie, à laquelle
elle proposa même des territoires de Transylvanie et du Banat.
Mais l’entrée dans l’Entente de la Roumanie en août 1916 ne
fit qu’éloigner tout espoir d’une prochaine jonction des fronts
de Salonique et de Galicie. En effet, dès septembre 1916, les
Roumains étaient défaits et occupés par les Austro-allemands39.

37 SHM, SS Z 35, Dossier H3 : «  ravitaillement armée serbe ».
38 Lieutenant-colonel Gérard Fassy, « Le commandement unique aux armées
alliées d’Orient », in Revue historique des armées, n°1, 2002, pp 47-58.
39 Pingaud, C. (1921) Histoire diplomatique de la France pendant la Grande
Guerre, tome 1, Paris.
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2- Mésententes et incompréhensions entre Serbes et
Français
Au début de l’année 1917, la démoralisation gagna les troupes et
les premières divisions se firent jour au sein de l’Armée d’Orient.
Tout d’abord, les officiers serbes, déçus par les atermoiements
du Haut commandement à l’automne et l’hiver 1916, semblaient
remettre en cause la stratégie militaire des généraux français.
Dans son rapport de février 1918, l’officier de liaison Strauss
remarquait une « subordination mal définie » des officiers
serbes face au Haut commandement. Strauss critiquait aussi
l’esprit mercantile des Serbes, qui ne pensaient qu’à « faire du
commerce et traiter »40. En fait, ce qui gênait le commandement
français, c’était la faiblesse momentanée des troupes serbes,
alors qu’au début du conflit la France fondait toute son
action dans les Balkans sur cette armée. Dans un rapport du 9
septembre 1917, le 2° bureau affirmait que l’armée serbe « ne
présente plus qu’une valeur défensive restreinte » et que « son
concours aux opérations de l’Armée d’Orient est devenu faible
au début de l’année 1917 »41. Il faut savoir que la Serbie s’était
battue pendant un an contre un ennemi –l’Autriche-Hongrie- 8
fois supérieur en nombre ; en second lieu, comme il était dit dans
le rapport du 9 septembre 1917, cette armée  fournit « un effort
considérable »  à l’automne 1916, ce qui avait « porté un coup
sérieux à sa valeur militaire »42. Enfin, des divisions importantes
entre le gouvernement serbe et certains exilés politiques
commençaient à apparaître sur l’après-guerre.
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
Monténégrins et des Serbes d’Herzégovine, qui s’étaient battus
jusque là avec l’armée serbe ou bien s’étaient engagés dans
l’armée du roi Nicolas du Monténégro. Ces deux armées ayant
été vaincues en 1915, 1700 hommes seront incorporés pendant
six mois dans l’Armée Française d’Orient43. Très vite des cas
d’indiscipline ou d’insubordination apparurent, et à la dissolution
du bataillon par Sarrail en sept 191644, 7 bombes et plusieurs
40 SHAT, 16 N 3060, GQG Armées de l’Est, 3°bureau (1917-18), dossier 2, note
n°49, (24 février 1918).
41 SHAT, 16 N 3060, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1917-18), dossier 1,
note n°7, (6 septembre 1917).
42 SHAT, Ibid.
43 Lieutenant Bourlet, M. (2002) Les Slaves du Sud dans l’armée française
pendant la Première Guerre mondiale, in: Revue historique des armées, n°1
(La France et les Balkans), pp. 59-70.
44 SHAT, 6 N 236, Note n°225 de la 113° brigade, (30 novembre 1916).
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armes furent trouvés dans le bateau qui les amenait vers le
camp de prisonniers de Cervione en Corse. En fait, ces hommes
étaient le plus souvent de fervents partisans de l’indépendance
du Monténégro et, le roi ayant accepté d’abdiquer en faveur de
la dynastie serbe des Karadjordjević, des dissensions fortes avec
les Serbes amenèrent les autorités françaises à les isoler du Front
de Salonique. La France appuyant en 1916 les négociations dans
la perspective de créer un Etat slave du sud formé autour de la
Serbie, les Monténégrins se trouvaient en porte-à-faux.

Découvertes réciproques
Fraternité d’armes et reconnaissance des Serbes
Au début du front de Salonique, soldats serbes et français se
jaugaient car la vision de l’autre était difficile : les Etats-majors
n’avaient pas préparé leurs soldats à une cohabitation et aucune
explication des cultures autochtones n’avait été faite auprès des
poilus d’Orient. Radenko Ivić, arrivant à Salonique en avril
1916, expliquait ainsi sa peur des Français. « Nous avons été
mis en garde à vue et le bateau qui nous accueillait était empli
d’hommes en armes qui nous défiguraient; le bateau était inondé
de lumière venant de grands projecteurs ». Mihajlo Milojević se
souvient aussi quel accueil il a reçu à Bizerte au printemps 1916 :
« Les Français nous attendaient sur des chevaux, le revolver au
ceinturon, la carabine au flanc et le sabre à la main »45.
Or les Français expliquaient leur attitude suspicieuse, voir
craintive : « Nous avions entendu parler de vous (=les Serbes)
comme de sauvages qui veulent fuir. Mais quand vous avez
montré que personne n’essayait de fuir, notre peur a disparu »46.
Cette incrédulité et cette peur du côté français provenaient d’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
temps d’acclimatation pour ces soldats brutalement jetés dans
une guerre qui se déroulait loin de leur patrie. Arrivé le 26
septembre 1915 sur le front de Salonique et placé dans le secteur
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 la ville arme sur l’épaule. La population nous
regarde ; les soldats et les officiers grecs nous dévisagent ».  Le
lieutenant savait que l’armée française allait devoir se battre
aux côtés de l’armée serbe, mais il ne la connaissait pas encore.
45 Témoignage de Mihajlo Milojevic, in> Paunic-Djordjevic, op cit., pp 78-82.
46 SHAT, 16 N 3060, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1917-18), dossier 1,
note n°6, (5 septembre 1917).
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Ainsi toujours le 8 octobre, Tetenoir écrivait : « La 176° était
partie à 11 heures pour embarquer à destination de la Serbie.
Arrivés à la gare, contre-ordre ; il ne peut partir pour raison
diplomatique. Le train venu de Serbie repart vide……Quelle est
notre situation ici ? ». Sa mission était donc peu claire : aider
des Serbes qu’il n’avait pas encore vus. Or même lorsqu’il dut
les accueillir, Tetenoir avait peur de ne pas les reconnaître. Le
19 octobre, parti avec un peloton occuper le village de Gradec
incendié par les Bulgares, le lieutenant dira : « Devant nous
des Serbes qui paraît-il vont se replier cette nuit. Comment les
reconnaîtrons-nous ? » Malheureusement, le lieutenant Tetenoir
mourait trois jours après dans une embuscade, sans avoir connu
les soldats serbes47.
Mais la proximité des garnisons – les Serbes furent placés au
centre du dispositif de l’Armée  d’Orient- et surtout la fraternité
d’armes à partir de la percée du Kaïmaktchalan en septembre
1916 allaient vite aider à se connaître et s’apprécier.
Un rapport établi par l’officier de liaison à Corfou en mars 1917
semble indiquer que les soldats français s’entendaient bien avec
ceux des autres nationalités. Notamment, les liens entretenus avec
les Serbes étaient « très cordiaux et suivis »48. Un an plus tard,
l’officier de liaison Strauss auprès de l’armée serbe, confirmait
le sentiment d’un fort rapprochement des poilus d’Orient avec
leurs homologues serbes. Il dit ainsi : « Parfaitement accueillis
en France et à Bizerte, lors des séjours de convalescence qu’ils
y ont fait, les soldats serbes ont pour la France un sentiment
marqué de reconnaissance »49. Ce sentiment des officiers de
liaison français est corroboré par les remarques et écrits d’aprèsguerre des intéressés, les soldats serbes. Ranko Aleksandrović
raconte son voyage de Valona à Corfou : « Les Français nous ont
accueillis comme des frères ; ce sont des mères pour nous, je ne
sais comment décrire combien ils nous ont sauvé à Corfou »50.
Radojica Petrović accomplit un parcours impressionnant pour
rejoindre le front. Il est parti de Londres, puis a embarqué à
Toulon pour Bizerte en juin 1917 avant de se retrouver sur le
front de Salonique à l’été 1917. Le plus important pour lui était
que les Français aient montré tout de suite   un fort sentiment
de solidarité : « Je remercie les Français de nous avoir fourni
47 Recueil de lettres du lieutenant Maurice Tetenoir, de la 176° DIC, publié par
le « Courrier du Président » de l’ « Association des Poilus d’Orient et Anciens
combattants », Paris, n°4, (septembre 2001).
48 SHAT, 17 N 725, Dossier n°2, Document n°1103.
49 SHAT, 16 N 3060, GQG Armées de l’Est, 3° bureau (1917-18), dossier n°2,
pièce n°49, 24 (février 1918).
50 Témoignage de Ranko Aleksandrovic, in: Paunic-Djordjevic, op. cit,
pp. 32-35.
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des bouées pour le sauvetage à Bizerte, avant même de nous
donner des vêtements »51. Mais c’est Danilo Kuzmić qui le
mieux parviendra à décrire le sentiment d’amitié qui nacquit à
Salonique entre Serbes et Français. A son arrivée à Salonique,
il nota que « Les Français étaient joyeux de nous voir et nous
joyeux d’être revenus »52.

Soutien des intellectuels à la cause serbe
En fait, les slavisants de renom multiplièrent seulement au milieu
de la guerre les conférences et ainsi faire connaître les peuples
balkaniques. L’historien Ernest Denis publia son livre célèbre
sur « La Serbie » en 1915 et Victor Bérard   en 1916, c’est-àdire au moment où l’on prit conscience de l’aide militaire que
cet Etat pouvait rendre à la France. Eux-mêmes peu au fait des
particularités balkaniques au début de leur carrière, ces deux
historiens réagirent à l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par
les Autrichiens en 1908 et commencèrent à partir de cette année
une réflexion sur le rôle de la Serbie. Et puis les journalistes
spécialisés allaient mieux faire connaître les réalités serbes.
Henri Barby, correspondant de guerre au Journal, écrivit en 1915
une série d’articles sur les batailles menées à Kumanovo et à
Bregalnitza pendant les guerres balkaniques. Charles Diehl, dans
son ouvrage de vulgarisation « L’héroïque Serbie » qui parut en
février 1915, relatait les victoires serbes à Tser et Kolubara53.
Auguste Albert était mitrailleur sur le front de Salonique. Il
reviendra en Yougoslavie après la guerre où il se maria; il
s’installa ensuite à Skoplje où il créa une usine d’huile avec son
beau-père. Auguste Albert était étonné par l’amour du Serbe
pour sa terre. Lorsqu’il se battait contre les Bulgares, le Serbe
criait : « C’est ma terre, ne l’oublie pas ». Puis Auguste Albert  
ajoutait : « Dans l’offensive attendue depuis longtemps (=la
percée du front) j’ai été frappé par des choses étonnantes. J’ai
remarqué comment le soldat serbe s’agenouille sur son sol natal
et l’embrasse. Ses yeux sont pleins de larmes et je l’entends dire :
« ma terre »54. Il faut savoir que les Bulgares avaient occupé de
1915 à 1918 tout le sud-est de la Serbie : leurs revendications
portaient sur la Macédoine du Pirin et en Serbie sur les districts
de Pirot, Leskovac et Vranje.

51 Témoignage de Radojica Petrovic, in: Paunic-Djordjevic, op. cit, pp. 45-48.
52 Témoignage de Danilo Kuzmic, in: Paunic-Djordjevic, op. cit, pp. 64-67.
53 Pavlovic, M. (1988) Témoignages français sur les Serbes et la Serbie 19121918, Belgrade: Narodna Knjiga.
54 Témoignage d’Auguste Albert, in: Djuric, A. (1986) Ovako je bilo : Solunci
govore (C’était comme ça à Salonique –témoignages d’Anciens combattants),
Belgrade.
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Les conférences en Sorbonne par de grands slavistes devenaient
plus fréquentes en 1916. Emile Haumant et Victor Bérard, qui
avaient créé le « Comité Franco-serbe », y développaient leurs
idées généreuses sur la Serbie. En Sorbonne se tinrent aussi des
manifestations réunissant universitaires, hommes de lettres et
responsables politiques. L’historien Ernest Denis prononcera,
rien qu’en 1916, pas moins de trois conférences sur les Serbes
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
France et ses alliés » : cette initiative permit d’envoyer plus de
67 000 vêtements aux sinistrés en 1916. Enfin le gouvernement
organisa, le 25 mars 1915 et le 28 juin 1916, des « Journées
franco-serbes » dans toutes les écoles pour faire connaître notre
allié lointain56.
Dans le prolongement de cette action, un élan de solidarité se
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
Serbie fin 1915 avaient beaucoup ému la population et ce furent
des associations, comme celle des « Orphelins de guerre », qui
les premières accueillirent ces enfants démunis. On les retrouva
ensuite au lycée de Bastia, à Saint-Etienne comme à Viriville,
donc dans toutes les régions de France. La solidarité nationale
fonctionna à plein régime pour aider ces civils serbes : 1,5
millions de francs d’aide furent votés à l’été 1916 au Parlement
et des fonds « serbes » allaient même être créés dans quelques
villes. Enfin, plus de mille étudiants vinrent se former dans
les universités françaises ; dans les années vingt, cinquante
viendront chaque année57.

1918-20 : Libération de la Serbie et
action politique de la France
La percée du front de Salonique en septembre 1918
La victoire décisive : accord parfait franco-serbe
En septembre 1918, les colonnes du Général Tranié et du
Maréchal Franchet d’Esperey perçaient le front de Salonique
55 Denis, E. (16 janvier 1916) La Serbie héroïque, in: Foi et vie, cahier B,. Lire
aussi son ouvrage majeur sur la question serbe, La Grande Serbie, Paris.
56 Jaksic, G. (1940) Livre sur la France, Belgrade. Consulter aussi aux Archives
de Serbie (Belgrade), les pièces de l’Exposition « Français et Yougoslaves
1838-1988 » organisée à Belgrade en 1988.
57 Torau-Bayle, M. (1920) Réorganisation de l’armée serbe et trahison de la
Grèce, in Salonique, Monastir et Athènes, Chiron, Paris.
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dans le massif de la Moglena et, en l’espace de trois semaines,
libéraient la Macédoine et la Serbie. Le général allemand
Mackensen déclarait lors de cet événement : « Nous avons perdu
la guerre à Salonique ».
Ces opérations militaires menées ensemble finirent de souder
les liens entre Serbes et poilus d’Orient et de nouer une amitié
indéfectible. Paul Roi, élève-officier dans l’artillerie, évoquait
l’habitude des combats qui avait fini de rapprocher les deux
armées. « La joie des Français et des Serbes dès le moment où
les canons tonnent. Ces canons ont comme redonné espoir aux
soldats serbes dans la pensée du retour proche dans leur patrie.
Nous, Français, avions une patrie. Tous les soldats français
étaient conscients de cette situation ; de là leur volonté de se
battre épaule contre épaule pour la liberté de la terre serbe »58.
Georges Schweitzer, officier-artilleur à Monastir en 1916 puis
à la Moglena en septembre 1918, racontait l’abnégation des
soldats serbes pendant la bataille. Blessé et perdu dans une
tranchée dans le massif de la Moglena, Schweitzer fut sauvé
d’une mort assurée par plusieurs Serbes venu le soigner dans la
tranchée. « D’un coup, j’ai compris que j’étais entouré d’amis,
de gens fantastiques, des soldats serbes qui sont maintenant
là, à côté de moi ». Les Bulgares continuèrent à s’approcher
en lançant des grenades, mais sa peur avait disparu. « Mes
blessures sont soignées, le sang ne coule plus mais ce qui est
le plus important : je ne suis plus seul. C’est maintenant la lutte
pour moi : quand un soldat serbe se relève et lance une bombe, il
le fait pour moi, il défend ma vie ! »59. Georges Schweitzer, dans
une hallucination extatique, éprouvait toute sa reconnaissance à
l’esprit de sacrifice et de corps des soldats serbes accourus pour
le sauver. A ce moment-là de la guerre, la solidité des liens entre
Serbes et Français expliquait en partie la victoire obtenue par
Franchet d’Esperey.
La confiance fut telle à la fin de la guerre entre soldats serbes
et français qu’on décela de véritables scènes de liesse et des
fêtes mémorables dans les bivouacs de l’Armée d’Orient. Albert
Chantel, officier de liaison à la Moglena en septembre 1918,
racontait la joie des Serbes à la vue de troupes françaises. Un
officier serbe passant à côté de lui avec son escouade au retour
d’une mission de surveillance s’écria : « Ce sont des Français,
des Français –francuzi ! ». Et les soldats serbes se mirent à
danser et à chanter. « Ses soldats, heureux, riaient comme s’ils
allaient à une fête ».
58 Paul Roi, in: Djuric, A. (1986) Ovako je bilo : Solunci govore (C’était comme
ça à Salonique –témoignages d’Anciens combattants), Belgrade.
59 Georges Schweitzer, in: Djuric, A. (1986), op cit.
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Accueil chaleureux de l’armée d’Orient en Serbie
Lors de leur remontée à travers les vallées du Vardar et de la
Morava, des scènes de liesse populaire accompagnèrent l’Armée
d’Orient. Les civils serbes, qui avaient appris les hauts faits
militaires de cette armée, furent reconnaissants de leur avoir
rendu leur famille et libéré leurs territoires.
Le général Tranié, qui libéra Skoplje en Macédoine puis
Djakovica et Mitrovica au Kosovo-Métochie, nous a laissé
des témoignages saisissants de l’amour d’un peuple pour son
libérateur. A Kuršumlija, sur la route qui menait de Mitrovica
à Niš, « les gens sont habillés pauvrement, les enfants presque
nus, mais la population nous offre ce qu’elle a, les maisons
sont largement ouvertes aux Français »60. Partout sur la route
menant à Niš, des scènes d’accolade, des offrandes de pain, de
vin et de fromage, toujours données de bon cœur par un peuple
pourtant touché par la disette. Arrivés à Niš, la seconde ville
serbe, les soldats de l’Armée d’Orient furent accueillis avec tous
les honneurs : les plus vieux ne laissaient pas le général Tranié
remonter à cheval et l’embrassaient comme s’il était leur fils.
Puis en remontant la vallée de la Morava, des actes symboliques
très forts, qui allaient sceller l’amitié franco-serbe, émaillaient
le chemin. A Aleksinac, le général Tranié fut enthousiasmé
par l’accueil qui lui fut réservé : « De jeunes filles chantent la
Marseillaise et m’entraînent dans la ronde dansée par tout le
village »61. Plus loin, à Čuprija, le maire de la ville fit un discours
en français et les soldats serbes offrirent en guise de cadeau à
l’Armée d’Orient des foulards ; à Svilajnac, des demoiselles
offrirent au général Tranié un drapeau brodé de lettres d’or par
leurs mères où il fut écrit en lettres cyrilliques : « Aux libérateurs
de la Serbie, les demoiselles de Resava ! »62.

Implantation française 1919-20
Projet d’implantation durable en Macédoine
Le dépouillement de la « Revue Franco-Macédonienne »,
journal des officiers de l’Armée d’Orient qui a publié plus de
15 numéros mensuels entre septembre 1916 et fin 1917, nous
permet d’attester de la volonté française de s’établir durablement
dans la région une fois la guerre terminée. On sait qu’autour
de Goritza (Korçë) a été établie pendant plusieurs mois une
République avec écoles, routes et droit français. En mars 1917,
60 Général Tranié, in: Djuric, A. (1978) Les soldats de Salonique parlent,
Belgrade, p. 58.
61 Général Tranié, in: Djuric, A. (1978), op. cit., p. 64.
62 Ibid, p. 65.
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un article souligna ainsi l’importance de l’influence culturelle
pour les responsables français. Domaine placé au-dessus de
l’économie, dans lequel la France était considérée plus forte
que les autres, la culture représentait « un produit (sic) où la
concurrence nous sera la moins dangereuse »63. C’est dans cet
état d’esprit que fut construite par l’armée française l’école
de Lembet en Macédoine. Accueillant 220 élèves, tous civils,
sur une population de 4500 âmes, l’école française de Lembet
dispensait des cours d’histoire et de géographie en langue
grecque, mais les mathématiques et les « leçons de choses » se
faisaient dans la langue de Voltaire. L’auteur de l’article écrit
en mai 1917 dans la « Revue Franco-Macédonienne » émettait
l’espoir que cette école « restera après la guerre comme un
modèle de la culture française en Macédoine »64. Cette action
se poursuivit après l’armistice : dans un compte-rendu envoyé
au Quartier général le 10 février 1919, l’officier de liaison
déclara qu’il « faudrait envoyer des publications de France car
il n’est pas encore parvenu ni livres ni journaux français durant
cette guerre »65. Or dès octobre 1918, le gouvernement serbe
lui-même avait demandé la création d’un journal en français à
Skoplje.
Mais c’est surtout au niveau des infrastructures économiques
que va porter à la fin de la guerre l’effort de la France. En 1917,
le gouvernement français dépêcha en Macédoine hydrologues,
géographes, historiens et linguistes. Dans un premier temps,
ils allaient mettre en plan toute la région contrôlée par l’Armée
d’Orient : la cartographie complète du pays réalisée par
l’Armée d’Orient remplaça la « carte autrichienne incomplète et
inexacte »66. Ensuite, un réseau de routes quadrilla la Macédoine :
une voie Kastoria-Salonique comprenant de nombreux ponts sur
la Moglenitsa, et une route Florina-Velez, donc vers la Serbie,
furent construites. Enfin, les ressources du sol et du sous-sol
furent exploitées. L’Armée d’Orient assècha les marais autour
de Kastoria et Verria pour en faire des cultures maraîchères. Des
mines de charbon (Komotini) et des gisements de fer (Kavala)
approvisionnèrent les industries de Salonique67.
Mais le plus étonnant fut le projet d’installer dans la région
des combattants nord-africains après la guerre. Un article de
63 « La culture française en Macédoine », Revue Franco-Macédonienne, n°8,
(mars 1917).
64 « L’école française de Lembet », Revue Franco-Macédonienne, n°9, (mai
1917).
65 SHAT, 20 N 522, dossier n°8, Note du 10 (février 1919).
66 Ancel, J. (1921) Travaux et jours de l’Armée d’Orient, Paris: Brossard,
pp. 78-79.
67 Ibid.
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décembre 1917 de la « Revue Franco-Macédonienne » nous
éclaire ainsi sur les espoirs caressés par les officiers de l’Armée
d’Orient. La similitude entre l’Afrique du nord et la Macédoine
était décrite dans ses aspects géographiques et sociaux, incitant
le soldat à émigrer dans cette région balkanique. « Des rues
étroites, pavées à l’arabe, bordées de petites maisons » donnent
l’occasion à l’auteur de souligner que Macédoniens et Africains
possédaient « les mêmes coutumes, les mêmes caractères et les
mêmes mœurs ». D’ailleurs, la Macédoine « semble être résignée
depuis des siècles à vivre sous le protectorat (sic) d’un autre
pays plus grand » et les Macédoniens montraient de « petites
ambitions de cultivateur et d’épicier ». L’Africain pouvait donc
s’y installer sans y être dépaysé, d’autant plus que le vide que
représentait « le nombre trop restreint de nos compatriotes »
devait être comblé68.

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
entraînera des formes de lassitude.
Le plus important pour notre sujet réside dans le fait que cette
situation idéale sur le Danube va amener la France à jouer un
grand rôle dans la construction du « Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes ». Les frontières de cet Etat créé en décembre 1918
étaient l’oeuvre de géographes français, comme Ernest Denis.
Des juristes français furent très vite après la guerre envoyés
dans ce nouvel Etat, ce qui explique que le système politique
y ressemblait fortement. En effet, dans l’ Etat des Serbes,
Croates et Slovènes, une Assemblée nationale de 315 députés
élus pour 4 ans au suffrage universel direct et à la représentation
proportionnelle fut formée dès 1919. L’administration fut aussi
fortement imprégnée des valeurs françaises. Enfin, un système
départemental avec 33 unités dirigées par des préfets fut installé,
ce qui remplaçait les anciennes régions historiques.
Dans le domaine économique aussi, la politique de la France
se fit sentir dès l’après-guerre. En Serbie, Lafarge exploita les
mines de cuivre de Bor et le gisement de charbon de Rudnik ;
68 « La politique française en Orient », Revue Franco-Macédonienne,  n° 12,
(décembre 1917).
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en Bosnie, des entreprises françaises prenaient possession des
mines de fer de Zenica et de charbon à Banja Luka ; enfin en
Macédoine,   le gisement de Prilep intéressa les Français. Sur
les pas de l’Armée d’Orient, pour mieux desservir ces mines
au départ, furent construites des routes qui allaient devenir
des axes importants. Ainsi les voies Bor-Negotin et KratovoVranje furent construites au début des années vingt. A la même
époque, la voie ferrée Belgrade-Sarajevo était terminée par des
compagnies françaises.

Conclusion
La Première Guerre mondiale a permis à la France d’approfondir
son implantation dans les Balkans. Sur les plans économique,
politique et culturel, le travail entamé par l’Armée Française
d’Orient puis l’Armée d’Orient pendant la guerre a permis à la
France de se présenter comme puissance de premier plan dans
les Balkans dans les années 1920. Grâce au soutien indéfectible
à ses alliés serbe, grec et roumain, la France put remplacer les
Puissances centrales dans les Balkans.
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
trajet Paris-Belgrade pour témoigner de l’attache profonde qui
liait ces deux peuples. A Belgrade, le sculpteur Ivan Meštrović
érigea un monument où il était écrit « Nous aimons la France
comme elle nous a aimé » et en France beaucoup de nos villes
se paraient de rues en référence à des personnalités ou des
lieux de Serbie. Mais l’assassinat en 1934 du roi Alexandre
Karadjordjević et du Président du Conseil Louis Barthou, et
l’arrivée du communisme en 1943 en Yougoslavie amenuiseront
cette flamme. Pourtant, le Général de Gaulle évoquera toujours
la Serbie au lieu de parler de la Yougoslavie et encore dans les
années 1980, une troupe de théâtre serbe itinérante, remontant
le trajet de la colonne Tranié, était partout accueillie comme aux
plus beaux jours de la libération de 1918.
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ПРИЈАТЕЉСТВО ИЗМЕЂУ ФРАНЦУСКИХ И СРПСКИХ
ВОЈНИКА У ОКВИРУ ИСТОЧНЕ ВОЈСКЕ ИЗМЕЂУ
1915. И 1918. ГОДИНЕ
Сажетак
Циљ нашег чланка је прочавање односа између Француске и
Србије током Првог светског рата кроз анализу односа француских
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 српском Пијемонту 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
почиње да се инсталира у Србији. Први светски рат биће прилика
да се Француска заиста укотви на Балкану и створи нераскидиве
везе са српским народом. Заједничке патње и братство по оружју
сковано на Солунском фронту током три године (1916-1918)
чврсто ће обележити приврженост Срба Француској. Српска
војска, која је принуђена на повлачење пред Централним силама
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,
унутар једне изузетне јединице, бори све до пробијања Солунског
фронта 15. септембра 1918. године. Победа код Доброг поља,
захваљујући маршалу Франше д’Епереу и генералу Транијеу, биће
прва одлучујућа победа Антанте. У Француској се истовремено
одржавају предавања о Србији, у свим школама се организују
француско-српски дани и збрињавање хиљада српске деце.
Француска, најзад, током те три године развија привредне пројекте
средњег рока у источној Европи, посебно у Македонији, чиме се
шири њена трајна имплантација на истоку Европе. Ојачане везе
олакшавају имплантацију Француске 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,
Хрвата и Словенаца претвара у свог највећег савезника у источној
Европи. Тиме се у послератним годинама отвара пут ка појачавању
војних, економских и културних веза између Француске и
краљевине Карађорђевића.
Кључне речи: Династија Карађорђевића, Солунски фронт,
Источна војска, утицај Француске, Србија
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ФЕНОМЕН ФРАНЦУСКОГ
КУЛТУРНОГ УТИЦАЈА У
МЕЂУРАТНОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ
Сажетак: У савременом свету у којем се све више говори о раз
воју мултикултуралности, а заправо смо сви сведоци изразито
јаке превласти популарне културе само једне стране света и оно
га што се назива глобалном културом, мислимо да је неопходно
вратити се у не толико давну прошлост и показати како је наша
културна средина трпела бројне утицаје разних земаља. Немогу
ће их је, свакако, приказати на једном месту, те смо овде себи за
циљ поставили да објединимо неке од, за успон наше културе, нај
значајнијих примера француског културног утицаја у различитим
доменима друштвеног, научног и културног живота међурат
не Југославије. Користећи дескриптивну и аналитичку методу,
желимо да покажемо како је наша средина у периоду између два
светска рата блиско пратила збивања у француској култури и из
ње преузимала драгоцена знања и искуства, а понекад се развој
уметничких покрета одвијао и истовремено у обе земље, што све
дочи о високим иновативним и креативним потенцијалима нашег
друштва тога времена.
Кључне речи: култура, утицај, успон, Француска, међуратна
Југославија

Уводна разматрања1
На крају Великог рата, Француска је играла кључну улогу у
стварању нове Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца која се
1 Рад је део истраживања у оквиру пројекта Учитељског факултета у
Београду под називом Концепције и стратегије обезбеђивања квали
тета базичног образовања и васпитања, број 179020Д, а који финан
сира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
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налазила у групи земаља централне Европе и Балкана које је
Француска штитила и у којима је желела да развије свој ути
цај. У међуратном француском друштву србофилска осећа
ња огледала су се у сталним захтевима за снажном францу
ском званичном политичком, дипломатском, економском и
културном помоћи. Контакти и француска улагања били су
бројни у разним привредним гранама, почев од саобраћаја,
преко индустријске производње до војне сарадње. Ипак, чи
ни се да су често жеље биле веће од стварних материјалних
и моралних могућности.
Но и поред постепеног опадања француског економског и
политичког утицаја у Краљевини Југославији, присуство
француске културе било је неоспорно и оставило је дубок
траг, особито у српској средини. Томе су доприносиле по
сете француских професора и културних радника, превође
ње и штампање француских књига, издавање часописа на
француском језику, организовање изложби, давање стипен
дија, подизање споменика, формирање млађих нараштаја
у традицијама француске културе. Као пример, могли би
смо навести отварање Француско-српске школе Сен Жозеф
1926. (École franco-serbe Saint-Joseph), потом 1930. године
подизање Споменика Француској на Калемегдану са дир
љивим натписом „Волимо Француску као што је она воле
ла нас”, објављивање 1938. године књиге Гргура Јакшића
Француска и Југославија у прошлости као дела раније ко
лективне публикације и објављивање 1940. године Књиге
о Француској која је сачињена од текстова тадашњих еми
нентних српских интелектуалаца (Јована Жујовића, Богда
на Поповића, Исидоре Секулић, Миодрага Ибровца, Ивана
Ђаје итд.). Као основне одлике француског духа развијане у
француском школском систему, а за које се желело да буду
присутне и код нас, издвајане су јасноћа изражавања, преци
зност, индивидуализам, хуманизам и вештина говорништва.
У читавом међуратном периоду француски утицај приме
ћивао се у политици, науци, уметности, култури, просве
ти, моди, у начину живљења – у манирима, понашањима у
градским кућама и салонима, у исхрани, пићима, архитек
тури, уређењу ентеријера итд. Француски утицај на нашу
културу и цивилизацију и присуство француске културе у
свакодневном животу били су доживљавани као израз при
јатељства које је исковано током Првог светског рата. Да тог
утицаја није било само у престоници сведоче, између оста
лог, и називи бројних кафана и хотела широм Србије: „Па
риз”, „Мали Париз”, „Лувр”, „Лион” итд. То објашњава и
зашто је француску капитулацију 1940. год. велики број на
ших обичних људи из народа, који нису били ни француски
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ђаци ни нарочито образовани, крајње трагично доживео –
читав наш народ је због тога туговао. Франкофилија ових
међуратних генерација, иако понекад некритичка и претера
на, само је потврђивала снагу француског утицаја у то вре
ме. О томе сведоче и неки текстови из поменуте Књиге о
Француској аутора Гргура Јакшића, Владислава Петковића
Диса2, Светислава Петровића, генерала Живка Павловића3
и других.
О томе колика је блискост постојала између ова два народа
и у послератним деценијама сведоче и многе књиге напи
сане у обе земље, а чије су основне теме почаст и захвал
ност француској држави и француској браћи по оружју, то
пао пријем наше омладине у Француској, која је многима
постала, у правом смислу речи, друга домовина. По дуби
ни емоција пријатељства и захвалности издваја се Књига о
Француској објављена 19404, занимљива и надахнута књига
у којој својим прилозима неколико аутора, из различитих
углова, осветљава вековне везе које постоје између српског
и француског народа, задржавајући се највише на збивањи
ма за време и после Првог светског рата.   Многи францу
ски професори и научници редовно су гостовали на нашим
универзитетима и институтима: слависти, византолози, ар
хеолози, романисти, писци, историчари, политиколози и по
литичари, математичари, хемичари и лекари разних специ
јалности.5

Утицај у области науке и
универзитетског образовања
Према неким подацима, између два светска рата 30 000 сту
дената из Србије користило је стипендије француске владе

2 „Ако наша деца, која су препатила највеће муке, још буду жива,  /.../ она
ће нас просто питати: ’А где је та Француска?’ Место одговора, ми ћемо
ставити руку на срце и рећи им: ’Ево овде је Француска’. И наша деца
ће нас разумети“; Књига о Француској, стр. 149.
3 „Француска је дивна земља. У њој живи народ велик духом, народ пле
менит, народ моћних подстрека. Прошлости човечанства Француска
је много дала. Будућности човечанства француски народ обећава још
више.” Порука омладини, Књига о Француској, стр. 274.
4 Књига је објављена у издању Друштва пријатеља Француске и у редак
цији Светислава Петровића и Миодрага Ибровца, а аутори прилога су
многе угледне личности нашег културног, научног и уметничког живо
та, попут Јована Цвијића, Јована Дучића, Владислава Петковића-Диса,
Исидоре Секулић, Владимира Ћоровића, Гргура Јакшића, Миодрага
Ибровца, Косте Куманудија, Љубомира М. Давидовића, итд.
5 Вујовић, А. (2011) Српско-француска сусретања, Београд: Учитељски
факултет.
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за школовање у Француској.6 Српско–француске односе,
укључујући и науку, обележила је у међуратном периоду и
свестрана делатност Ивана Ђаје. Србин по оцу, а Француз
по мајци, школовао се и докторирао на Сорбони 1909. годи
не, а онда се вратио у Србију и ту утемељио нову област у
нашој и балканској науци: експерименталну физиологију и
физиолошку хемију. Био је први декан новоос нованог По
љопривредног факултета у Београду, ректор Универзитета
у Београду 1934–1935. године, члан САНУ, а касније и Југо
славенске академије знаности и умјетности. Добитник је и
бројних француских награда, међу којима и Ордена легије
части; био је трећи Србин (после Тесле и Цвијића) који је
понео титулу почасног доктора Сорбоне, а 1955. је постао
дописни члан Француске академије наука (први са словен
ских простора после Руђера Бошковића), где је наследио
преминулог Александра Флеминга, проналазача пеницили
на. Светски научници ће му одати признање називајући по
њему најпре криву терморегулације класичне физиологије
„Ђајин дијаграм”, а касније ће метода хипотермије конфи
новањем бити названа „Ђајина метода”. Изузетно је знача
јан његов допринос популарисању науке у нашој средини, а
бавио се и превођењем са француског језика.7
Везе Француске и Србије, које су биле већ успостављене у
образовању, како током самог рата, тако и у деценијама ко
је следе, обухватале су различите научне области. Тако је у
медицини, још 1855. године, у Паризу одбранио своју док
торску дисертацију Стеван Милосављевић, први Србин из
Србије који је постао лекар8. Од краја XIX века све је више
било лекара који су се образовали у Француској (у Паризу,
Нансију, Монпељеу, Стразбуру и Бордоу), а многи од њих су
током читаве прве половине XX века, па чак и после Другог
светског рата, бити утемељивачи данашњег Медицинског
факултета у Београду и бројних специјалистичких клиника.9
6 Šotra, T. Autour de la francophonie et de la francophilie en Serbie, in: The
Romance Balkans, (2008), Belgrade: Collection of papers, Institute for
Balkan Studies, р. 344.
7 Детаљније о делатности овог научника чије име носи и једна беог радска
улица видети код: Јовић, В. (2009) Иван Ђаја француски ђак, Даница
2010, Београд: Вукова задужбина, стр. 243–249.
8 Јовановић–Симић, Ј. и Костић–Јоксић, С. А. Витез легије части, у Срп
ско–француски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић, Ј.
(2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
Архив Србије, стр. 419.
9 Такав је пример др Смиље Костић–Јоксић, признатог педијатра, допи
сног члана Педијатријског друштва у Паризу од 1954. Она је заслужна за
увођење код нас обавезне вакцинације против туберкулозе од 1948. го
дине. Детаљније о њеном раду и односу са француским колегама видети
код: Јовановић–Симић, Ј. и Костић–Јоксић, С. А. Витез легије части, у:
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Француска медицинска помоћ започета 1915. године трајала
је до краја рата, свуда где је било српских војника и цивила
(на пр. мисија под командом мајора Витроа (Vitraud) 1915.
или лечење на Крфу 1916. године), у самој Србији и изван
ње, али је настављена и после рата, када је у октобру 1919.
године у Београду основан Француски диспанзер за одој
чад. Отворио га је, уз помоћ своје супруге Српкиње, педија
тар др Габријел Гарније (Gabriel Garnier). Овај диспанзер је,
поред медицинских услуга, сиромашним породицама пру
жао и материјалну помоћ у пеленама, дечјој одећи, посте
љини и храни, бесплатно су дељени лекови и стерилисано
млеко за оне бебе које мајке нису могле да доје. У првим
годинама рада више од 50% новорођенчади у Београду је
једном или више пута прегледано у диспанзеру, чији је рад у
међуратном периоду смањио смртност одојчади у Београду
са 18% на 9% (колики је то успех био показује чињеница да
је у истом том периоду смртност одојчади на нивоу целе Ју
гославије смањена са 16,3% на 15%).10

Однос француске уметности и
наше ликовне сцене
За разлику од XIX века, када се већина наших сликара шко
ловала и усавршавала у Минхену и Бечу, у XX веку су се
интересовања окренула ка Француској, првенствено Паризу,
што сведочи о преовладавању једног другог и знатно модер
нијег укуса. У Француској су се школовали, усавршавали
и краће или дуже боравили готово сви значајни српски ли
ковни уметници прве половине и средине XX века: Ђорђе
Андрејевић–Кун, Јован Бијелић, Лазар Возаревић, Недељко
Гвозденовић, Милош Голубовић, Петар Добровић, Душан
Јанковић, Паја Јовановић, Милан Коњовић, Петар Лубарда,
Милан Миловановић, Предраг–Пеђа Милосављевић, Мило
Милуновић, Живорад Настасијевић, Милена Павловић–Ба
рили, Михаило С. Петров, Зора Петровић, Надежда Петро
вић, Моша Пијаде, Бранко Ве Пољански, Васа Поморишац,
Бранко Поповић, Иван Радовић, Љубица–Цуца Сокић, Вељ
ко Станојевић, Александар Томашевић, Марко Челебоно
вић, Сава Шумановић. Међу ауторима (овде наведеним по
азбучном реду), утицај француске уметности можда је био
Српско–француски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић,
Ј. (2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
Архив Србије, стр. 419–424.
10 Пешић, В., Павловић, Б. и Јовановић–Симић, Ј. Др Габријел Гарније –
оснивач и директор првог дечјег диспанзера у Србији, у: Српско–фран
цуски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић, Ј. (2005), Бео
град: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и Архив Србије,
стр. 402.
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најизраженији код Јована Бијелића, јер је прошао кроз ку
бистичку и експресионистичку фазу, Петра Добровића, јер
је радо сликао море и Азурну обалу и Саве Шумановића ко
ји је био под утицајем Сезана, експресионизма и кубизма,
али који је, нажалост, боравећи и радећи у Паризу доживео
и јак душевни слом због којег се вратио у завичај11. Поред
сликарства, они су се бавили и вајарством, графиком и при
мењеном уметношћу, као и педагошким радом, излагали на
заједничким ликовним смотрама и самосталним изложбама.
Дужи или краћи париски боравци били су обавезни део раз
вијања уметничке или интелектуалне личности уопште; та
мо се стицало знање, али и изграђивао укус, развијао сен
зибилитет, разумевање различитости, осећање модерности
и префињености. Током својих „париских фаза”, боравећи
краће или дуже у Паризу на школовању или усавршава
њу, наши међуратни уметници представљали су своја дела
француској публици. Године 1931. излагали су С. Арали
ца, М. Челебоновић, М. Милутиновић и М. Узелац. Годи
ну дана касније била је најпре самостална изложба Мила
Милуновића, потом заједничка изложба Аралице, Узелца и
Милуновића, а крајем године и заједничка изложба слика и
скулптура Милана Коњовића, Марка Челебоновића, Мили
воја Узелца, Мила Милуновића, Јована Зонића, Светислава
Јовановића, Јефте Перића, Соње Ковачевић, Николе Марко
вића. Наредне године у Мецу и Стразбуру изложене су и
наше графике12.
Јасно је да су сви наши уметници који су боравили у Фран
цуској, вративши се у земљу, донели са собом и тај дух
француске, тачније париске уметности, како у својим дели
ма, тако и организујући изложбе својих француских колега
код нас. Колекције дела француских уметника у нашој зе
мљи постојале су и у претходном веку – прву такву колекци
ју у којој су била дела Сезана, Тулуз–Лотрека и других, имао
је још краљ Милан Обреновић, али је она највећим делом
распродата после његове смрти у Бечу.13

11 Деретић, Ј. (2005) Културна историја Срба, Београд: Народна књига,
Алфа, стр. 249.
12 Димић, Љ. Influence culturelle française dans le royaume de Yougoslavie,
у: Српско–француски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић,
Ј. (2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
Архив Србије, стр. 69-70.
13 Суботић, И. Збирке и изложбе француске уметности у Београду, у:
Српско–француски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић,
Ј. (2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
Архив Србије, стр. 87.
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Средином двадесетих година ХХ века, на иницијативу кне
за Павла Карађорђевића, основан је у Београду Музеј са
времене уметности и тада се почиње са систематским
прикупљањем дела савремених сликара, између осталих и
француских. У име пријатељства између два народа, среди
ном 1929. године двадесет шесторо француских уметника
поклонило је 40 својих радова (слика, гравира, скулптура)
Музеју савремене уметности у Београду. Када је од овог
музеја и Историјско–уметничког основан Музеј кнеза Па
вла, озбиљно се радило на куповини дела многих францу
ских сликара, међу којима и Монеа, Реноар а, Матиса, Де
гаа, Утрила, Писароа, Гогена, Короа итд.14 Неке публикације
Музеја кнеза Павла објављиване су на француском језику,
јер су биле намењене представљању наше уметности ино
страној публици, а часопис овог музеја публиковао је низ
приказа француских споменика, архитектуре, музеја, гале
рија, изложби, репродукција уметничких дела. И сам кнез
Павле употпуњавао је своју приватну збирку сликама фран
цуских аутора, али и таписеријама, теписима, порцеланом
из Севра, сребром и другим драгоценим уметничким пред
метима из Француске15. Изложба „Сто година француског
сликарства”, одржана 1939. године у Музеју кнеза Павла,
врхунац је француско–српске културне сарадње између два
светска рата, и последња пред почетак Другог светског рата.
Сматра се да је то била највећа изложба француског сликар
ства XIX века организована изван Француске, и то у време
када је Немачка већ преузела примат у Европи.16
У нашу земљу су из Париза стизали и модни часописи, а би
ло их је и на српском језику. У збиркама Музеја примењене
уметности и у двору Карађорђевића у Београду чувају се и
бројни употребни и украсни предмети од текстила, чипке и
14 Детаљније о сликарима и сликама које су набављене за наше музеје, као
и о изложбама француских уметника код нас, видети код: Суботић, И.
Збирке и изложбе француске уметности у Београду”, у: Српско–фран
цуски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић, Ј. (2005), Бео
град: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и Архив Србије,
стр. 87–104.
15 Суботић, И. Збирке и изложбе француске уметности у Београду, у:
Српско–француски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић,
Ј. (2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
Архив Србије, стр. 89.
16 Плакат за ову изложбу урадио је Душан Јанковић, један од пионира срп
ске модерне примењене уметности, и чува се у збирци Музеја примење
не уметности у Београду, где је и највећи део укупне заоставштине овог
уметника и његове супруге и сараднице Колет. Видети: Витковић–Жи
кић, М. Примењена уметност и српско–француски односи 1904–1944,
у: Српско–француски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић,
Ј. (2005), Београд: Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и
Архив Србије, стр. 185.

202

АНА ВУЈОВИЋ
таписерије. Увек једноставну и одмерену одећу за краљи
цу Марију Карађорђевић креирали су углавном француски
креатори, а они су препоручивали и униформе за дворски
персонал.17

Међуратна архитектура по угледу на француску
Француска култура је веома снажан траг оставила на архи
тектуру и уређење ентеријера. Раније су Срби главне иде
је, стилске концепције и стручну литературу преузимали из
географски ближих средњоев ропских центара, док је руски
утицај донекле био присутан у сакралној архитектури. Ре
презентативна здања француске неоренесансе и необарока
нису код нас била присутна у свом чистом, већ у посредном
облику, са угледањем на њихову рецепцију у бечкој архитек
тури друге половине XIX века. Догађај од крупног значаја
за историју српско–француских архитектонских веза било
је учешће Краљевине Србије на Светској изложби у Паризу
1900. године.
Утицај тадашње француске декоративистичке архитектуре
најупадљивији је на монументалном здању Српске краљев
ске академије (данас САНУ) и на згради Београдске задруге.
Од 1910. руководилац Техничке дирекције града Београда
био је млади архитекта Едуар Леже (Edoua rd Léger), који
је регулисао трг око Теразија сходно важећим европским
нормама естетике, хигијене и уређења саобраћаја. Крајем
прве деценије ХХ века, када је Србија јасно окренула сво
ју политику према Француској, одлазе и прве групе наших
архитеката на усавршавање и студије. По завршетку Првог
светског рата, француски и српски аутори инкорпорирали су
француску урбанистичку теорију и праксу у урбанистички
дискурс Србије и Београда доприносећи како унапређењу
урбанизма као стручно-научног метода, тако и побољшању
праксе и образовању будућих нараштаја наших архитеката.
Године 1926. награду за најбољи завршни рад на Школи ле
пих уметности у Паризу (École des beau x arts) добио је Ми
ливоје Тричковић, који се касније афирмисао као архитекта
града Београда18. Уз руски, италијански и средњоев ропски
утицај, француски утицај је био доминантан у српској ака
демској архитектури међуратног периода. „Француски ака
демизам, у коме су преовлађивале ренесансне, барокне и
неокласицистичке предилекције, пренет је у архитектуру
17 Исто, стр. 185.
18 Кадијевић, А. Relations des architectures française et serbe (depuis la fin du
XIXe siècle jusqu’à 1941), in: La Serbie et la France – une alliance atypique,
eds. Bataković, D. T. (2010), Belgrade: Académie serbe des sciences et des
arts, Institut des Etudes balkaniques, p. 536.
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грађанског Београда.” Подизане су виле и стамбене зграде
са мансардним крововима, декорисање фасада 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
particulier), 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
споменика ратницима), као и у уређењу тераса и парка око
двора југословенског краља на Дедињу (по узору на Версај
ски парк). Концепције Ар Декоа (Art Déco), уочене још на
париској изложби декоративних уметности 1925, прихваће
не су као средњи, нерадикални вид модернизације српског
градитељства. Управо је у том стилу подигнут (од 1928. до
1933. године) најрепрезентативнији пример француске ар
хитектуре у међуратном Београду   – амбасада Француске
Републике у Париској улици19.
Почев од тридесетих година ХХ века, наши тадашњи нај
еминентнији архитекти (Михаило Радовановић, Драгомир
Поповић, Драгољуб Јовановић, Шемсо Дервишевић) најпре
су докторирали у Паризу, а потом су, инспирисани францу
ским наслеђем и методама, обележили архитектуру у нашим
градовима, од Београда, преко Крагујевца, Ниша, Пожарев
ца, Смедерева до Панчева. Предлог француских архитеката
за ширење Београда следио је идеје вртног града и успо
стављања блиске везе између урбаног живота и природног
окружења (интерпретација француског концепта cité-jardin),
а Генерални план Београда из 1923-24. такође има вртно на
сеље као један од примењених модела становања.20 Наши
професори архитектуре, школовани у Француској, залагали
су се за реформу наставе на беог радском Архитектонском
факултету, по узору на париску Школу лепих уметности
(École des beaux arts): предлагали су да се уместо идејних
пројеката одређених типова грађевина преузме париска
пракса припремања потпуних пројеката за извођење. У ме
ђуратној архитектури европски стилови били су изражени
кроз бечки неокласицизам, академизам и „Ар нуво” (Art
Nouveau). Термин урбанизам постепено уводе у беог радску
19 Исто, стр. 540.
20 Детаљније о Међународном конкурсу за генерални урбанистички план
Београда 1921-22. и о награђеном пројекту Urbs Magna чији су ауто
ри били Французи видети: Вуксановић-Мацура, З. Urbs Magna: како
су француски урбанисти замишљали Београд, у: Срби о Французима,
Французи о Србима, ур. Новаковић, Ј. и Ристић, Љ. (2015), Београд: Фи
лолошки факултет, Друштво за културну сарадњу Србија-Француска,
стр. 207-229.
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праксу домаћи архитекти школовани у Француској који, при
том, имају и студентске и сарадничке контакте са углед
ним париским атељеима, укључујући и Ле Корбизијеов
(Le Corbusier).

Француски утицај у области
језика и књижевности
Француски утицај видан је и у области српског језичког сти
ла, специфично рафинираног и прецизног стила изражава
ња који се називао „београдски стил”. Тај стил је допринео
стварању бројних особитих стилова различитих писаца и
књижевника: Богдана Поповића, Миодрага Ибровца, Сло
бодана Јовановића итд. Доба успона беог радског стила било
је и време најјачег француског утицаја на књижевни језик
код Срба. Одушевљење за француску културу и демократи
ју, читање француских књига, јаке политичке везе, школо
вање многих младих људи у Француској, све је то доприне
ло да се као идеал усвоје прозирна јасност и наоко лежерна
елеганција, одлике најбољих текстова француског духа, али
и да у језик уђе мноштво француских речи. Речи из тог из
вора примане су углавном без отпора; знање француског
језика било је и ствар моде и престижа, те су га људи ра
до показивали. Француска лексика ширила се нарочито у
области културе (тако су у српски језик ушле речи попут:
пејзаж, сиже, фељтон, есеј, валер, питорескан, жанр, ни
јанса, ансамбл) и у салонском речнику помодног друштва
(шармантан, бриљантан, серкл, жур, бонтон, поза, парфем
итд.)21.
Посебно значајан био је француски утицај у области наставе
и учења француског језика код нас који је, како у редовном
образовном систему, тако и изван њега, био доминантан у
међуратном периоду. Знање француског језика било је неиз
бежан део образовања интелектуалних кругова, а пратило га
је читање француске литературе, дневне и ревијалне штам
пе, окупљање у разним друштвима која су неговала југосло
венско-француске културне везе. У другој половини ХХ ве
ка значај француског језика код нас и број оних који га уче
опада, што прати и опадање културног утицаја Француске.22
21 Историја српског народа, VI/2: Од Берлинског конгреса до уједиње
ња (1878–1918), Београд: Српска књижевна задруга, Београд, (1983),
стр. 265.
22 О друштвима за културну сарадњу видети: Вујовић, А. (2012) Друштва
за културну сарадњу између Србије и Француске, Наслеђе 23/2012,
Филум Крагујевац, стр. 179-193. О положају француског језика видети:
Вујовић, А. (2014) Франкофонија у свету и код нас, Беог рад: Учитељски
факултет.
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Неки наши уметници нису се дивили Француској само због
њених традиционалних вредности, већ и због њеног модер
низма и наклоњености новим идејама и покретима. После
Првог светског рата, у време опште кризе вредности и пре
кида са традиционалним, окрећу се леђа Европи и трага за
новим изворима инспирације у Азији и Африци (l’art nègre).
Млади се одушевљавају кубизмом, дадаизмом и надреали
змом. У Француској све буја од трагања за новим, другачи
јим, слободнијим начинима изражавања. Наш велики писац
Милош Црњански борио се против франкофилског тради
ционализма који је владао у нашој средини, залажући се
да се из француске културе узима оно што је ново и аван
гардно. Боравећи у Паризу, центру европске и светске аван
гарде, Црњански је био под снажним утицајем те отворене
интелектуалне лабораторије. Посебно је био одушевљен
париским музејом оријенталне уметности и филозофије Ги
ме (Guim
 et) и поезијом Далеког истока (коју је преводио са
француског на српски). Свој двогодишњи боравак у Паризу
(1920–1921) Црњански је користио и да посећује предавања
угледног филозофа Анрија Бергсона (Henri Bergson), чијим
се пацифистичким идејама надахњивао, а упознавао се и са
француским и нашим надреалистима 23.
Будући да је књижевност често најбоље средство за ширење
истине и правдољубивих идеја, као и за развој ума и срца,
књижевна дела су и веома богат и поуздан извор података
како о културном развоју једног народа, тако и о његовим
односима са другим народима. Књижевно дело сведочи и
о историјским и политичким збивањима и о друштвеној
средини у којој је поникло. Плод је разноврсних духовних
утицаја и искустава, па нам помаже да схватимо мисли и
осећања појединаца и народа и њихове поступке у датим
околностима. Француску књижевност посебно, по мишље
њу Волтера, Тена или Лансона (Voltair e, Tain e, Lanson), од
ликује њен друштвени карактер и њена социјална склоност,
интересовање за друштвени живот и појаве. Француска
књижевност као да има и известан практични карактер: ши
рење идеја и убеђења, критика, дискусија у њој играју пре
судну улогу. Одликују је борбени, слободарски дух, који је
био благотворан и за остале народе, па тако и за Србе, а њен
утицај на друге народе и њихов културни и духовни развој
био је незаменљив.
У међуратном периоду код нас су преовладавали утица
ји француског симболизма и потом надреализма. Иако је
23 Živančević, N. Miloš Crnjanski et Paris, in La Serbie et la France – une al
liance atypique, eds. Bataković, D. T. (2010), Belgrade: Académie serbe des
sciences et des arts, Institut des Etudes balkaniques, p. 526.

206

АНА ВУЈОВИЋ
симболизам у Француској трајао негде до средине деведесе
тих година XIX века и везивао се првенствено за имена Шар
ла Бодлера (Charles Baudelair e), Пола Верлена (Paul Verlai
ne), Артура Рембоа (Arthur Rimbaud), Валерија (Paul Valéry)
и Стефана Малармеа (Stéphane Malarmé), његово зрачење
је и после тога снажно, а почетком ХХ века појављује се и
нова генерација симболиста: Анри де Реније, Жан Мореас,
Шарл Морис (Henri de Régnier, Jean Moréas, Charles Mau
rice). Будући да симболизам значи победу духовности над
материјализмом, и да су његова суштина индивидуалност,
слобода и одушевљење лепотом, јасно је да не може постоја
ти један јасно одређен заједнички програм свих симболиста
(или симболистичке школе у ограниченом смислу те речи).
Тако и француски симболизам продире у српску књижев
ност са закашњењем и у више етапа, од Јована Дучића, који
је наговештавао неке симболистичке тенденције, преко Ми
лана Ракића и представника српске авангарде, до неосимбо
листа из педесетих година ХХ века, пре свих Бранка Миљ
ковића и Боре Радовића. Позивање на француски симболи
зам понекад је имплицитно, кроз преузимање тема и неких
обележја песничког поступка, а има и коментара текстова
француских симболиста у теоријским и књижевно–критич
ким делима наших писаца. Владислав Петковић Дис, иако
није говорио француски, упознао се са Бодлеровим песмама
посредством превода, већином усмених, делио је са њим за
једничку свест о непремостивом расцепу између „сплина”
и „идеала”. Са Малармеом (Mallarmé) Ј. Дучић је делио не
ке симболистичке концепције поезије, иако су га критичари
Јован Скерлић и Богдан Поповић сматрали декадентним. О
Малармеу и спонтаности његовог песничког стварања по
себно су лепо писали надреалисти, као и Станислав Вина
вер и Тодор Манојловић, представници модернистичких и
експресионистичких струјања. Рембоовска авантура поја
вљује се као пројекција побуне представника српске аван
гарде против традиције и њиховог трагања за новим поет
ским изворима. Растко Петровић превео је две Рембоове пе
сме, а и сам је, незадовољан постојећом стварношћу, осећао
жељу да промени живот и крене у трагање за непознатим.
То трагање оба песника упућује ка неким заједничким те
мама и мотивима (одлазак, путовање, пловидба, огледало,
удвајање, изокретање, смрт), одвија се на различите начине,
али се завршава истим осећањем пораза.24
24 Детаљније о развоју српске поезије која прихвата тековине француског
симболизма видети код: Кошутић, В. (1967) Парнасовци и симболисти у
Срба, Београд: САНУ; Новаковић, Ј. Француско симболистичко наслеђе
у српској поезији ХХ века, у: Српско–француски односи 1904–2004, ур.
Павловић, М. и Новаковић, Ј. (2005), Београд: Друштво за културну са
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Између два светска рата француска поезија и књижевност
вршиле су велики утицај на српске књижевнике, посебно на
модернисте и надреалисте.25 Велики поетски покрети са по
четка и из првих деценија XX века, Аполинеров и Сандра
ров модернизам и кубизам, као и симултанеизам, футуризам,
унанимизам, дадаизам и посебно надреализам, снажно одје
кују у духу српских аутора. Бретон (André Breton), Елијар
(Paul Eluard), Арагон (Louis Aragon), Супо (Philippe Soupa
ult), али и многи други, импресионирају наше песнике: Де
динца, Ристића, Вуча, Матића и друге. Аполинера сматрају
главним отелотворењем „новог духа”, а Сандрару највише
пажње посвећује Раде Драинац, који га сврстава међу пред
ставнике модерне тежње ка преображају песничког језика.
Док Сандрар и њему блиски песници примитивне основе
човекове свести налазе у црначкој уметности, Петровић и
Драинац се окрећу балканским и словенским изворима.
Већ 1922, по објављивању четвртог тома романа У потра
зи за изгубљеним временом Марсела Пруста (Marcel Proust),
у Српском књижевном гласнику Слободан Јовановић даје
бриљантну анализу овог дела, које је годинама већини те
оретичара књижевности остало нејасно. Тако је и Исидора
Секулић у истом часопису боље од икога у самој Францу
ској продрла у романескни свет тада мало познатог Андреа
Малроа (André Malraux).
Јака космополитска струја у роману и поезији у међурат
ној Француској, култ машинизма, поезија модерног живота
и великих градова, кубисти и надреалисти попут већ поми
њаних Аполинера, Макса Жакоба, Андреа Бретона и Блеза
Сандрара, затим Андреа Салмона (André Salmon) и других,
импресионирали су српске надреалисте, као и Растка Петро
вића, који је заједно са Тодором Манојловићем, био фасци
ниран Аполинеровом личношћу, снажним духом и делом.
Надреалистички песник Рене Кревел (René Crevel) писао је
1933. о југословенским (српским) надреалистима у затвору.
Између Париза и Београда, у оба смера, креће се размена
идеја и надреалистичких текстова Марка Ристића, Алексан
дра Вуча, Коче Поповића, Петра Поповића, Душана Матића
и других, а има и оних који су се, попут Растка Петрови
ћа, испрва надахнути француским модернизмом, касније
радњу Србија–Француска и Архив Србије, стр. 105–122; Новаковић, Ј.
(2004) Интертекстуалност у новијој српској поезији. Француски круг,
Београд: Гутенбергова галаксија.
25 Видети: Novakovic, Ј. Les reflets du modernisme français dans la création
littérair e de l’avant-garde serbe, in   La Serbie et la France : une alliance
atypique, eds. Batakovic, D. T. (2010), Belgrade: Académie serbe des scien
ces et des arts, Institut des Etudes balkaniques, рp. 503-519.

208

АНА ВУЈОВИЋ
окренули нашој словенској прошлости и егзотичним свето
вима Африке и Америке26.
Припадници српског надреалистичког покрета одлазе у
Француску, учествују у раду париске групе, објављују тек
стове у њеним гласилима (La Révolution surréaliste и Le
Surréalisme au service de la Révolution), дописују се са фран
цуским надреалистима, који пак одговарају на анкете бео
градске групе и бораве у нашој земљи. У духу Бретонове
констатације да су далеко од нове песничке школе, надреа
листи немају неку јасну и строго одређену песничку поет и
ку или програм. Духовна сагласност која међу њима постоји
заснива се на незадовољству постојећим друштвом, њего
вим моралом и књижевношћу, као и на тежњи да се рехаби
литује ирационално. Заједничке тежње беог радске и пари
ске групе испољавају се у књижевности и ликовној уметно
сти, док су драмске видове стваралаштва практиковали само
припадници париске групе.
Париским и београдским надреалистима заједничке су теме
и проблеми о којима пишу и расправљају, као и појмови које
у тим расправама употребљавају и тежње које произилазе
не само из њихових међусобних односа, него и из одређе
не културне климе. Било је то време обележено духовном
кризом, започетом још почетком века, а заоштреном Првим
светским ратом, који је на најсуровији начин људе суочио са
крхкошћу живота и неумитношћу смрти. Тако је оснажено
осећање несигурности и немира, које је донело ново доба,
уз економску кризу, совјетску револуцију, успон фашизма.
Незадовољни постојећом стварношћу, суочени са ништа
вилом од кога су често бежали кроз скандале или анархи
ју, надреалисти трагају, бавећи се главним темама као што
су сан, лудило, љубав, смрт, побуна и револуција.27 Српски
26 Vitanović, S. Cent cinquante ans d’influence française sur la culture serbe,
in: Rapports franco–yougoslaves, eds. Terzić, S. (1990), Beograd: Istorijski
institut, p. 369.
27 Како су ове главне теме третиране у делима надреалиста детаљније ви
дети код: Новаковић, J. (1996) На рубу халуцинација, Поетика српског и
француског надреализма, Београд: Филолошки факултет Универзитета
у Београду; Новаковић, J. (2002) Типологија надреализма, Београд: На
родна књига. Испитивање веза између српског и француског надреали
зма било је и предмет заједничког пројекта Института за књижевност
и уметност из Београда и Националног центра за научна истражива
ња (Centre national de recherches scientifiques) из Париза под називом
„Надреализам и европске интеграције (Le surréalisme et les intégrations
européennes). Руководилац пројекта на српској страни била је проф. др
Јелена Новаковић, редовни професор Филолошког факултета у Београ
ду, а на француској др Анри Беар (Henri Béhar), професор емеритус на
Универзитету Париз III. Резултат рада на том пројекту је тридесета све
ска часописа Mélusine, посвећена српском надреализму.
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надреалисти су понекад и антиципирали оно што ће касни
је постати главне одлике надреалистичког покрета, као што
је, на пример, психички аутоматизам који су Оскар Давичо
и Ване Бор примењивали и пре него што су сазнали за та
кве елементе у Паризу. Уносили су и особене црте везане за
специфичности културних и историјских околности у срп
ској средини, али и више прецизности и теор ијске аргумен
тације, па су каткад и превазилазили своје француске узоре
и колеге. „Тако француски надреалисти, који се позивају на
Фројда, славе жељу као јединог покретача света, али при
том остају на нивоу неодр еђених и уопштених исказа, док
Ване Бор излаже читаву једну теорију жеље која се исто та
ко ослања на Фројда, али се од њега и са јасније израже
ном критичношћу удаљава, а Коча Поповић и Марко Ристић
претварају жељу у један од темеља своје ’феноменологије
ирационалног’”28. Спроводећи у свом гласилу Надреализам
данас и овде анкету о жељи, у којој су учествовали и фран
цуски надреалисти, српски надреалисти су у своје активно
сти укључили и припаднике париске групе. И разматрања
српских надреалиста, посебно Марка Ристића, о проблему
хумора била су теоријски разрађенија, па се помињу као
незаобилазан прилог надреалистичкој теорији хумора.

Наши музичари на школовању у Француској
У XIX веку наше музичаре подједнако су привлачили Париз,
Минхен и Праг, а од краја века и у ХХ веку све већу пажњу
наших уметника привлаче школе чувених француских ин
струменталиста. Француски утицај на развој српске музике
између два светска рата био је ипак најчешће индиректан
и везан за активности и стваралаштво појединаца. У овом
периоду у музици је најочигледнији био чешки утицај29. Ме
ђутим, велике успехе постизали су код нас француски музи
чари и оперски певачи, који су најчешће наступали заједно
са нашим музичарима.
Одлазак наших младих музичара на школовање у Францу
ску све до друге половине ХХ века био је резултат личне
иницијативе појединаца, а касније су обе државе почеле да
додељују и стипендије. Пoсебно је била омиљена угледна
музичка институција Conservatiore Supérieur de Musique,
као и École Normale. Права сарадња почела се развијати тек
оснивањем појединих институција културе и музике код
28 Новаковић, J. (2002) Типологија надреализма, Београд: Народна књига,
стр. 183.
29 Vitanović, S. Cent cinquante ans d’influence française sur la culture serbe,
in: Rapports franco–yougoslaves, eds. Terzić, S. (1990), Beograd: Istorijski
institut, p. 370.
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нас: најпре претече данашњег Друштва за културну сарад
њу Србије и Француске 1904, потом Опере и балета као са
мосталне целине у оквиру Народног позоришта у Београду
1920, Београдске филхармоније 1923. године, симфонијског
оркестра Радио Београда и, коначно, Музичке академије
1937. године30.

Уместо закључка
На инсистирање краља Александра 1924. године, Францу
зи прихватају да се прикључе наставницима Универзитета
у Београду, који су припремали отварање Француског ин
ститута у Београду. Он је отворен у јануар у 1927. године, по
угледу на сличне већ постојеће институције у Загребу и Љу
бљани. Његов задатак био је да ради на ширењу француског
језика и културе, на успостављању и редовном одржавању
веза између наших и француских интелектуалаца, научника
и универзитета. Овај Институт окупљао је професоре са го
тово свих факултета Универзитета у Београду, али и из Ско
пља и Суботице, као и бројне француске професоре: Еми
ла Омана, Огиста Говена, Виктора Берара, Антоан
 а Мејеа,
Габријела Мијеа, Шарла Дила, Луја Езенмана, Жана Бри
на, Густава Рењијеа и многе друге (Emile Haumant, Auguste
Gauvain, Victor Bérard, Antoin e Meillet, Gabriel Millet, Char
les Diehl, Louis Eisenmann, Jean Bruhnes, Gustave Régnier).
Председавали су Павле Поповић, универзитетски професор
француског језика и књижевности, и Пол Масе (Paul Mas
set), лектор за француски језик, а савет од петнаест чланова
састојао се највећим делом од чланова Друштва пријатеља
Француске. Нажалост, због одсуства систематизованог и до
бро организованог рада и због става власти (чији су многи
представници и сами били француски ђаци и наивно сма
трали да се присуство француског културног утицаја подра
зумева само по себи и да се може развијати кроз спонтане
и индивидуалне односе између Француза и Срба), Францу
ски институт није постигао неке значајније резултате. Павле
Поповић, председник Института и ректор Универзитета у
Београду, јавно је износио своје незадовољство и указивао
на потребу финансијске помоћи државе како књиге које су
Французи поклонили не би лежале расуте на поду у Семи
нару за француски језик. Чудио се како су друге словенске
или суседне земље, у којима пријатељство са Француском
уопште није било традиционално као код нас, сличним
30 Јовичић, Д. Музичка сарадња Француске и Србије, у: Српско–францу
ски односи 1904–2004, ур. Павловић, М. и Новаковић, Ј. (2005), Београд:  
Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и Архив Србије,
стр. 374–375.
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институцијама пружале сваку врсту материјалне и морал
не подршке. Наредних година је центар културне сарадње
са Француском у тадашњој Југославији пресељен у Загреб,
док су у Београду и даље организовани пријеми, прославе и
разне светковине31.
Када је реч о два народа који географски нису суседи, па
чак ни много близу, а који су током читаве своје историје
имали мање или више богате и углавном пријатељске одно
се, као што су Французи и Срби, ове везе заслужују да буду
познате нашој широј културној јавности, а не само франко
фоним особама или, још уже, франко-романистима. Надамо
се да би овај кратки прилог изучавању француских култур
них утицаја на нашу средину управо у време када су они
били на свом врхунцу (а то је период између два светска
рата) могао да бар у извесној мери расветли феномен вели
ког и невероватно брзог културног успона мале земље која
је као победник изашла из три велика и крвава рата, али,
неминовно, у огромним економским недаћама, разрушена и
осиромашена.
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THE PHENOMENON OF FRENCH CULTURAL
INFLUENCE IN YUGOSLAVIA BETWEEN THE TWO
WORLD WARS
Abstract
The development of multiculturalism is increasingly becoming a hot
topic in our modern world. On the other hand, it seems that we all
witness an extreme predominance of the popular culture of only one
part of the world and of the so-called global culture. For this reason,
we think it is necessary to look back at the relatively recent past and
show how our cultural environment was influenced by numerous
foreign countries. Given that the description of all these influences in
one paper is virtually impossible, the aim of this paper is to present
the most significant examples of French cultural influence, in terms of
its relevance for the rise of our culture, in various domains of social,
scientific and cultural life in Yugoslavia in the period between the two
World Wars. It is of critical importance that a wider public be more and
better informed about  Serbian-French cultural ties, instead of limiting
this topic to a narrow circle of   experts in the field of Romance or
Franco-Romance studies. Using the descriptive and analytical methods,
we wish to demonstrate that in the period between the two World Wars
our country was well acquainted with all developments of the French
culture, from which we drew important knowledge and experience.
Moreover, some art movements happened to develop simultaneously
in both countries, which is indicative of the fact that our society could
boast of considerable was innovative and creative potential at the time.
We hope that this small contribution to the study of the French cultural
influences in our country, in the period when these influences were most
strongly felt (between the two World Wars), could shed some light on
the phenomenon of a massive and incredibly rapid cultural rise of one
small country devastated by numerous and brutal wars.  
Кey words: culture, influence, rise, France, Yugoslavia in the period
between two World Wars
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REGARD FRANCAIS SUR
LES RELATIONS TURCOBALKANIQUES
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 islamo-conservateurs 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 néo-Ottomanisme 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 néo-ottomane 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 néo-ottoman se heurte aux réalités. La promotion

215

TANCRÈDE JOSSERAN
d’un passé idéalisé, d’un empire théocratique cosmopolite entre en
collision avec le récit historique d’Etat-nations 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 néo-ottomanisme demeurent. En premier lieu, la
conviction que la Turquie devait désormais assumer en toute chose son
passé impérial.
Mots-clé : Davutoğlu, néo-ottomanisme, Profondeur stratégique,
Turquie, Erdogan

Au carrefour de l’université, de la diplomatie, et de la politique,
le profil d’Ahmet   Davutoğlu, (1958-) détonne. Tour à tour
éminence grise de Recep Tayyip  Erdoğan, Ministre des Affaires
étrangères (2009-2014) et Premier Ministre (2014-2016),
Davutoğlu, a été le maître d’œuvre du regain de prestige de la
Turquie sur la scène planétaire.
A travers ses écrits et son maître livre, Profondeur stratégique
(Stratejik Derinlik), il développe une approche originale de la
géopolitique qui prend à témoin la longue mémoire des peuples1.
En clair, sous la férule de Mustapha Kemal (1880-1938), la
Turquie, a connue une lobotomie culturelle. L’occidentalisation
à marche forcé l’aurait dépouillé de son identité profonde :
l’Islam, et le souvenir de l’Empire Ottoman.
Dans ses écrits, Davutoğlu, consacre une place à part aux
Balkans. D’ailleurs, selon lui, entre les Balkans (Rumeli) et
l’Anatolie (Anadolu), il n’y a pas de césure. Un axe balkanoanatolien enjamberait la Mer Egée. Successeur de Byzance,
l’Empire Ottoman a toujours considéré l’Egée non comme une
barrière infranchissable mais d’abord comme un trait d’union.
Le poète turc Yayha Kemal (1884-1958) né à Skopje s’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’au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Sublime
Porte disparaît, la Turquie se rétracte à l’échelle de l’Etat-Nation.
Pendant presque un siècle, les Turcs vivent à l’abri du bastion
anatolien oublieux du passé impérial. Mais à partir de 2002,
tout change. Recep Tayyip Erdoğan et les islamo-conservateurs
du Parti de la Justice et du Développement (AKP-Adalet ve
1 Davutoğlu, A. (2008) Stratejik derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu,
[La profondeur stratégique, la position internationale de la Turquie], Küre,
Istanbul, p. 584.
2 Türkiye, (4 novembre 2004) Tuan boylarında , [Dans la longueur du Danube],
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Kalkınma Partisi) gravissent les marches du pouvoir. La Turquie
en quelques années se hisse à la quinzième place des économies
émergentes. Face aux grands défis planétaires, Ahmet Davutoğlu
raisonne en terme d’espaces, et de civilisations. En Afrique du
Nord, au Moyen-Orient, dans le Caucase, Ankara s’affirme.
Dans les Balkans, deux pays focalisent son attention : la Bosnie
et l’Albanie. Points d’appui de la nouvelle puissance turque,
ils sont aussi dans les écrits du maître du néo-ottomanisme,  la
projection ultime de l’idée impériale vers l’ouest.

Au cœur de l’Empire
Le couple balkano-anatolien
Jusqu’au début du XXe siècle, l’Empire Ottoman repose sur deux
rives. Au gré des campagnes militaires les Sultans franchissent
l’Egée. Deux poumons cadencent la respiration de la Porte: le
poumon balkanique et le poumon anatolien3. Dans l’imaginaire
turc, la Roumélie, c’est la moitié de l’Empire. Soumise avant
les provinces arabes, elle est l’une des plus anciennes conquêtes
turques.   Dés 1350, le Sultan Orhan (1281-1362), traverse le
Bosphore et subjugue la péninsule.
Le passage en Roumélie tire un trait entre Byzantins et Ottomans.
Il acte la succession des un aux autres. Le cœur de l’Empire,
c’est Constantinople.
Mais c’est Andrinople, en Thrace que les Ottomans choisissent
comme première capitale jusqu’à la chute de Byzance (1453).
Entrés à la pointe de l’épée, les Ottomans composent avec les
peuples conquis. Les vainqueurs invoquent « l’Etat de justice ».
Le pouvoir souverain est l’expression du divin. C’est à lui de
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) scande la doxa de l’islamoconservatisme5. La référence perce sans ambiguité à travers le
nom du parti d’Erdoğan : Parti de la Justice et du Développement.
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, Que-sais-je, 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, les concepts politiques ottomans], İletişim Yayınları,
Istanbul, p. 344.
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ottoman6. A cela s’ajoute l’appétit des puissances européennes
avides de dépécer  « 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’est à dire de l’Occident. La Turquie aurait d’abord
perdu la bataille sémantique avant la bataille politique. En effet,
jusqu’au début du XIX siècle, les chancelleries occidentales
désignent le Sud-Est de l’Europe sous le nom de Turquie
d’Europe, la Roumélie (Rumeli). Mais à partir de 1850 des
géographies, des diplomates allemands, autrichiens popularisent
les termes de Balkans, péninsule grecque ou Europe du SudEst.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
ethnique au profit de la géographie pure8. Le turc, l’Ottoman,
seraient synonyme d’arriération. Ainsi, remarque Davutoğlu, :
« 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. Les appellations de Proche et de Moyen-Orient
épousent la même logique. Elles sous-tendent une rupture
géoculturelle qui renvoie à un euro-centrisme transposé sous
l’angle géographique. La science devient une arme au service
d’un objectif politique clair : « achever la division de l’Empire
Ottoman »10.
Plus globalement, Davutoğlu, critique la géographie occidentalocentrée et sa propension à marquer une coupure nette entre
« nous et les autres »11.

6 Kıvanç, Ü. (2015) Pan-İslâmcının Macera Kılavuzu, [Guide de l’aventure
Pan-islamique], Birikim Yayınları, Istanbul, p. 178.
7 Op. cit. (1), p. 121.
8 Ibid, p. 120.
9 Ibid, p. 121.
10 Ibid.
11 Davutoğlu, A. et Bunalım, K. (2002) [La crise globale], Küre Yayınları,
Istanbul, pp. 221-237.
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Cependant, d’autres raisons
expliquent la débâcle ottomane.
Davutoğlu, met en cause l’incapacité de la Sublime Porte à
s’extraire d’une stratégie passive.  Le traité de Karlowitz (1699)
marque un point de non-retour. Pour la première fois, l’Empire
cède une part de ses conquêtes européennes.
Dès lors, les guerres coutent de plus en cher, l’assiette territoriale
des Ottomans se rétrécit, et les rentrées fiscales gagées sur ces
mêmes possessions s’amenuisent. Tandis que le reflux territorial
s’accentue, deux solutions s’offrent à l’Empire : soit tout
conserver, soit tout abandonner. Ce dilemme juge Davutoğlu,  
a un impact catastrophique. Entre abandon irrémédiable et
souveraineté absolue, il y avait peut-être une voie médiane. Sans
nécessairement maintenir une emprise totale, l’Empire aurait-pu
conserver un minimum d’influence12.
Au regard du ministre, seul le règne d’Abdhülhamid II (18801908) trouve grâce. A la fin du XIX siècle, le « Sultan Rouge »
tente de moderniser l’Empire tout en restaurant sa fonction de
Commandeur des croyants : le Califat.
Le calcul est simple. Si les puissances occidentales
instrumentalisent les minorités chrétiennes au sein de l’Empire,
pourquoi dés lors ne pas utiliser les musulmans dans le monde
entier ? Au delà des frontières statiques, le Sultan réactive son
magistère spirituel de guide de la communauté islamique.
Cette formule permet ainsi à la Porte de maintenir une
certaine influence en Bosnie-Herzégovine que l’AutricheHongrie administre au nom de la Porte jusqu’en 1908. En
sus, le panislamisme fait figure à travers la menace de  Guerre
Sainte (Djihad), d’arme de dissuasion ultime. Le Sultan face
à ses interlocuteurs occidentaux agite le spectre d’une révolte
planétaire des musulmans à son appel. Toutefois admet
Davutoğlu, réformer l’empire relève de la gageure. Plus qu’aux
grands ensembles universels, l’ère du temps est au nationalisme
et au morcellement. Point d’orgue de ce processus,  les guerres
Balkaniques (1912-1913) scellent une rupture géographique et
culturelle irréversible. La Première Guerre (octobre 1912-mai
1913) réunit la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie au
sein d’une même ligue anti-turque. Mal équipée, mal commandée
la résistance ottomane s’effondre. La Deuxième Guerre (16 juin18 juillet 1913), conséquence de l’implosion de la ligue et d’un
retournement de tous contre les Bulgares, permet aux Ottomans

12 Op. cit. p. 53.
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de conserver l’extrémité orientale de la Thrace. Mais, l’Empire a
cessé pour toujours d’être une puissance européenne.

L’oubli
La chute d’Abdhülhamid II (1908) plonge l’Empire dans une
décennie de guerres et de révolutions. Persuadé de l’invincibilité
germanique, le triumvirat Jeune-Turc (Talaat, Enver, Cemal)
épouse dès le début de la Première Guerre mondiale l’alliance
allemande. Le choix s’avère désastreux. En novembre 1918, au
crépuscule de la défaite, la Turquie se réduit à l’ Asie Mineure où
se presse des centaines de milliers de réfugiés.
Le traumatisme est immense. Laissons la parole à un
contemporain qu’Ahmet   Davutoğlu, aime à citer. Falih Rıfkı
Atay, (1894-1971) fait partie de cette génération de jeunes
anciens combattants qui fournit à Mustapha Kemal ses premiers
partisans.
« La perte de la Roumélie [Turquie européenne], 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.
Aux confins de la Thrace, cette frontière de la Maritza n’a aucune
résonnance ethnique particulière. Elle est juste le fruit des
combats acharnés des deux guerres balkaniques ; de l’énergie du
désespoir avec laquelle les Turcs s’accrochèrent à Andrinople
ultime obstacle avant Constantinople. Alors largement peuplée
de Grecs, de Bulgares, la Thrace et même la capitale impériale
auraient pu verser du coté d’Athènes ou de Sofia14.
La proclamation de la République turque (1923) sous le mot
d’ordre Etat-nation, Etat-laïc, Etat-unitaire clôt l’horizon
impérial et islamique. Ankara, remplace Constantinople trop
cosmopolite comme capitale d’un état qui se veut résolument
national. Enserrée dans un lacis étroit de frontière, la ville des
Sultans perd son rôle de carrefour de l’axe balkano-anatolien qui
a de toute manière explosé15.
Mustapha Kemal rejette sans détour tout ce qui rappelle de près
où de loin la théocratie. L’Empire aurait épuisé le sang turc dans
des guerres lointaines au profit d’une spiritualité étrangère. A
l’abri du quadrilatère anatolien, il s’agit désormais pour les élites
kémalistes de jeter les bases d’un Etat compact et homogène. En
un mot, d’accéder au stade moderne de l’existence nationale.
13 Atay, F. R. (2009) Le mont des oliviers, Turquoise, p. 22.
14 De Planhol, X. (1993) Les nations du Prophète, Fayard, Paris, p. 686.
15 Op. cit. (1), p. 67.
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Pour Ahmet Davutoğlu, la devise de la nouvelle république
« Paix au monde, Paix à la Patrie » (Yurtta barış, dünyada
barış), acte l’abandon de l’héritage impérial. Religion civique du
nouvel Etat, la laïcité, escamote un Islam jugé trop universaliste,
au profit d’un lien national exclusif.
Paradoxalement, les hommes de la Turquie nouvelle, qu’ils
soient Jeunes-Turcs ou   kémalistes, sont souvent originaires
des Balkans. Ces « Turcs blancs », slaves islamisés prennent
les rênes d’une terre, l’Anatolie à laquelle ils sont étrangers16.
Ils se heurtent avec d’autant plus de violences, aux « Turcs
noirs » d’Anatolie, humbles et dévots. Mustapha Kemal est
né à Salonique, son successeur Ismet Inönü a des ascendances
bulgares, la famille de l’auteur des paroles de l’hymne national,
la marche de l’indépendance, (İstiklâl Marşı), Mehmet Âkif
Ersoy, vient d’Albanie. Dans l’imaginaire national, les guerres
balkaniques ont achevé de muer les populations minoritaires de
l’ancien empire en traitres naturels. Ce qui est arrivé dans les
Balkans, l’expulsion des musulmans, c’est ce qu’il faut à tout
prix éviter en Anatolie17.
Avec les ans le voile de l’oubli tombe. A la vision de la Roumélie
terre d’Empire, cède la réalité des nouveaux Etats-nations
balkaniques. Flanc Sud-Est de l’Alliance Atlantique au cours de
la Guerre Froide (1947-1991), Ankara fige sa politique étrangère.

Retrouver l’Empire
Casser l’Etat-nation
Durant un peu moins d’un siècle, la doxa politique d’Ankara
exalte le fait national. A l’abri des frontières, il s’agit pour les
élites républicaines d’accoucher d’un homme nouveau : 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

16 Ali Fuat Cebesoy (1882-1968), relate dans son livre, Mon camarade de classe
Atatürk, comment il a été témoin des derniers instants de Mustapha Kemal
en Roumélie. En 1911, alors qu’il s’apprête à partir pour la Libye menacée
par l’Italie, il contemple une fois dernière la ville qu’il lui a donné le jour.
« Cette nuit la lune avait disparu derrière le mont Olympe, Mustapha Kemal  
soupira :‘Ah Salonique, serais-tu encore turque lorsque je te reverrai’… Je
l’ai vu pleurer. En lui caressant ses cheveux blonds dorés, j’ai essayé de le
consoler. Je n’ai jamais vu Mustapha Kemal aussi triste de toute notre vie
commune », in : Haber, S. (20 juin 2018) Ismet Erarpat, « Atatürk’ün gizli
gözyaşları », [Les larmes cachées d’Atatürk].
17 Bozarslan, H. (2013) Histoire de la Turquie, De l’Empire à nos jours,
Taillandier, Paris, p. 279.
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« puissances coloniales », elle sont « artificielles »18. Surtout,
avec la fin de la Guerre Froide, les progrès de la mondialisation,
ces frontières s’affaiblissent et deviennent poreuses. En réalité,
martèle Davutoğlu, la Turquie ne peut faires comme si elle était
l’héritière de rien. Les six siècles d’histoire ottomane dépassent
largement les barrières étroites de l’Etat républicain.
Tout autour de la Turquie, existe un bassin historique et
géographique avec lequel les Turcs doivent renouer s’ils veulent
de nouveau prétendre à la puissance.   En effet, rappelle le
diplomate turc :
« Edirne est juste au delà de la Thrace Occidentale, Rize est
juste au delà de Batumi, la Bulgarie est juste au delà de Kırcaali,
l’Anatolie orientale est juste au-delà du Nakhitchevan.
Nous devons pas oublier que la plaine du Harran n’était pas
auparavant traversée par une frontière »19.
Le drame des élites républicaines aura été d’ignorer ce patrimoine
au profit d’une orientation autarcique et occidentalo-centré, qui a
viré à l’autisme géopolitique. La mise à l’encan de l’Islam freine
les efforts d’ouverture vers les pays culturellement proches.
Ainsi, dans les Balkans, en Bulgarie, par exemple, le fait d’avoir
refusé la prise en charge des institutions religieuses a encouragé
la politique d’assimilation forcée du régime communiste de
Todor Jikov (1911-1998)20. De même, à l’occasion de la guerre
en en Bosnie (1992-1995), le gouvernement turc préfère soutenir
le leader laïc des musulmans de Bosnie, Fikret Abdiç (1939) que le président bosniaque Alija Izetbegović (1925-2003)  
proche des Frères Musulmans21.
Au final, la Turquie demeure prisonnière d’un entre deux
ambigus. Toujours trop oriental pour les uns et pas assez
occidental pour les autres. Le meilleur moyen de s’affranchir
d’un tel dilemme, tranche Davutoğlu, serait d’assumer enfin son
identité profonde. La Turquie est un pays central (merkez ülke),
s’arc-bouter sur le réduit anatolien est stérile. Ne pas utiliser les
ressources qu’offrent l’histoire et la géographie condamnerait la
Turquie à la marginalité22.

18 Davutoğlu, A. et Pratiğe, T. (2013) Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmala,
[De la théorie à la pratique : propos sur la politique extérieure turque], Küre
Yayınları, Istanbul, p. 82.
19 Ibid, p. 150.
20 Op. cit. (1), p. 54.
21 Ibid.
22 Op. cit. (18), p. 206.
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A ce stade du raisonnement Ahmet Davutoğlu, introduit son
concept clés de « Profondeur Stratégique ». Cette profondeur
combine l’histoire, la géographie.
De Sarajevo à Damas en passant par Tiflis et Alger, la Turquie et
son histoire jettent des ponts. Dès lors si :
« l’Irak est un petit Moyen-Orient, la Yougoslavie de petit
Balkans, la Turquie est à elle seule les Balkans, le MoyenOrient 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 les mérites du vivre-ensemble ottoman qu’il
oppose à la   rigide uniformité des Etats-nations modernes.
Derrière cette exaltation du multiculturalisme affleure une
référence historique précise : le système des Millet. A l’époque
ottomane, chaque culte (juif, chrétien, musulman) formait un
millet organisé en communauté légale sous l’autorité du Sultan.
Par extension, le millet c’est aussi la confession maîtresse de
l’empire, l’Islam sunnite hanafite. L’islam ignore les nations,
unis au sein de la Umma, (communauté des croyants) les
croyants quelques soient leurs origines  passent en premier. Plus
que post-moderne, c’est une vision antimoderne.
Assumer ce passé impérial, revivifier cette grammaire
civilisationnelle, c’est placer la Turquie en position d’Etat pivot
au cœur de « l’Afroeurasie »24.

La pierre angulaire balkanique
Trois espaces retiennent l’attention du maître du néoOttomanisme :
-Le bassin des terres proches (Balkans, Moyen-Orient,
Caucase).
-Le bassin des mers proches (Mer Noire, Adriatique,
Méditerranée Orientale, Mer Rouge, Golfe Persique,
Caspienne).
-Les bassins continentaux proches : Europe- Afrique du NordAsie du Sud-Asie Centrale et Asie de l’Est25.

23 Ibid, p. 339.
24 Op. cit, p. 170.
25 Op. cit. (1), p. 118.
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Du fait de son histoire,   c’est le bassin des Terres proches
(Balkans, Moyen-Orient, Caucase) qui passe en priorité26. La
longue présence ottomane, l’empreinte de l’Islam, l’existence
de populations d’ascendances balkaniques en Turquie actuelle,
nourrissent des attaches fortes. Davutoğlu lui-même a raconté
son premier contact avec la Bosnie. Jeune Professeur de
sciences politique détaché en Malaisie, il accepte à la demande
du Président, Alija Izetbegović, la charge de consul honoraire
de Bosnie27.
Cette requête est toute sauf fortuite, derrière les deux hommes
se profilent l’ombre des Frères Musulmans. Alors que la guerre
fait rage, Davutoğlu chaque soir sur une carte au dessus de sa
table de travail,  place les reculs et les avancées des uns et des
autres. Sans doute se remémore-t-il les soirées de sa jeunesse
militante au sein de l’Union nationale des Etudiants Turcs,
(MTTB- Millî Türk Talebe Birliği), vielle institution de la droite
turque28. Au détour de conversations enflammées, des paysages,
des visages surgissent. Les arches de pierre qui bondissent d’une
rive à l’autre de la Neretva à Mostar témoignent d’une conquête
bienveillante qui aurait fait le bonheur de tous. C’est la figure de
Mehmet Sokullu (1505-1579), serbe converti à l’Islam, Grand
Vizir de Soliman le Magnifique (1494-1566), qui porte l’Empire
à son zénith.
La poussée turque à l’ouest de l’Egée, marque la première étape
de la route de Vienne et donc de l’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, juge que la Turquie
a une voie propre29. S’arrimer trop fortement à Bruxelles
sonnerait le glas d’une autonomie acquise aux forceps. Surtout,
le diplomate turc raisonne en terme de puissance.
Dans l’esprit du stratège turc, la démographie, c’est la destinée.  
La présence musulmane demeure le préalable indispensable à
toute montée en puissance. Véritable baromètre des nations, elle
jauge la force de croissance ou de décroissance, d’expansion, de
prospérité ou d’abandon de tout peuple, de toutes civilisations.
Trop souvent, se lamente le ministre turc, la Turquie a eu
tendance à faire le vide et à encourager le retour vers la mère
patrie. Or, sans ces populations, l’héritage ottoman n’a plus de
26 Ibid, p. 119.
27 Zengin, G. (2010) Hoca, Türk Dış Politikası’nda ‘Davutoğlu Etkisi ’, [Le
maître, ‘l’effet Davutoglu’ sur la politique étrangère turque], Inkilap, Istanbul.
28 Feyzioğlu, T. (2015) Akıncılar ve AK-Gençlik’ten AKP’ye, Akıncı Gençlik
Tarihi 1969 – 2001, Tekin Yayınevi, Istanbul, p. 480.
29 Op. cit. (1), pp. 501-550.
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sens, les vielles pierres seules n’apportent nul surcroît d’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.
Deux pays retiennent en priorité l’attention du diplomate turc :
l’Albanie et la Bosnie à majorités musulmanes. Il s’agit donc
de construire « une alliance »31. Or, toute alliance repose sur
des assurances. A l’aide du droit international,   Davutoğlu
souhaite garantir un parapluie protecteur. Ce recours à un corpus
juridique d’essence occidentale souvent dénoncé pour son deux
poids deux mesures étonnent32. Mais dans l’esprit du maître du
néo-ottomanisme, le droit est avant tout un moyen, et n’a pas de
signification ex-nihilo. C’est le but ou la fin que l’on souhaite
atteindre qui importe. Cela d’autant, que  Davutoğlu  n’a jamais
caché son scepticisme quand aux accords de Dayton (1995)
qui mettent fin à la guerre en Bosnie33. Ces accords signés sous
l’égide des Etats-Unis sanctionneraient de facto la politique de
purification ethnique serbe. 49% du territoire reviendrait à 30%
de la population, les Serbes. La fédération croato-musulmane
devant se contenter du reste. Ankara estime que la sécurité de
la Bosnie n’est pas assurée. Du point de vue turc, la meilleure
garantie d’une stabilisation de la Bosnie serait une intégration à
l’OTAN. En cas de crise, l’automaticité de l’alliance forcerait
les occidentaux à intervenir34.
Si ces démarches n’ont pas été couronnées de succès, elles
démontrent l’intérêt d’Ankara pour la région.
Dès sa nomination comme ministre des affaires étrangères
(2009) Davutoğlu, procède à de profond remaniement au sein
du réseau balkanique d’Ankara. Des diplomates plus offensifs
sont nommés, priorité à des profils jeunes et  proches de l’AKP.

Le moment Davutoğlu (2009-2016)
Dans les Balkans, la stratégie turque s’articule en deux temps.
Tout d’abord, il s’agit de mener une politique active à partir
30 Ibid, p. 123.
31 Ibid.
32 L’analyse du ministre turc, rejoint celle de Pierre Buhler : « Mais alors que
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
comme un artifice idéologique destiné à justifier et maintenir un statu quo
favorable à l’Occident, avatar moderne des ‘traités inégaux’ du XIXe siècle »,
in : Buhler, P. (2012) La puissance au XXIe siècle, Les nouvelles définitions
du monde, CNRS Editions, Paris, p. 123.
33 Op. cit. (27), p. 435.
34 Ibid, p. 436.

225

TANCRÈDE JOSSERAN
des résidus de populations islamo-ottomanes. Une fois cette
influence consolidée, Ankara veut influer sur l’équilbre régional
afin d’empêcher la constitution d’un bloc balkanique unie. La
Russie, l’Allemagne, cherchant à peser sur la région35.
Pour cette raison estime Davutoğlu, la Turquie ne peut faire
l’économie d’un dialogue avec Belgrade. Un rapprochement
turco-serbe préviendrait les risques de confrontation ethnicoreligieux. En raison de sa situation centrale aucune paix sans la
Serbie n’est possible. C’est la politique « zéro problème avec les
voisins » (komşularla sıfır sorun politikası). Le ministre turc en
trace les contours lors d’un discours prononcé à Sarajevo :
« Notre histoire est la même, notre destin est le même et notre
avenir est le même. Alors que les Balkans ottomans sont
devenus le centre de la politique mondiale au XVIe siècle,
nous ferons des Balkans, du Caucase et du Moyen-Orient,
ainsi que de la Turquie, le centre de politique mondiale »36.
Dès sa prise de fonction Davutoğlu,  inaugure une « diplomatie
de la navette » entre Sarajevo et la capitale serbe.   En 2009,
il jette les bases d’un groupe tripartite Turquie-Serbie-Bosnie.
Pour la première fois depuis des années, Belgrade accrédite
un ambassadeur bosniaque. Ankara cherche à convaincre les
Serbes d’accepter une modification des accords de Dayton, qui
puisse permettre à la Bosnie de se rapprocher de l’OTAN. Dans
la même veine Davutoğlu,  s’efforce de persuader la Serbie de
reconnaître l’indépendance du Kosovo.
En échange, les Turcs proposent des investissements massifs.
Même si ces avances restent lettre morte, les Turcs prennent soin
de ménager Belgrade.
Lors du vote de la reconnaissance du massacre de Srebrenica
(1995) en mars 2010, les autorités de Sarajevo exigeaient que soit
utilisé le terme de  génocide. Ankara après de rude  négociation
parvient à faire fléchir la partie bosniaque.
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
néo-ottoman. Calqué sur le modèle des instituts Confucius,
le centre Yunus Emre essaiment à travers les Balkans. Leur
répartition géographique révéle les pays cibles d’Ankara (deux

35 Op. cit. (1), p. 123.
36 Knaus, G. (4 décembre 2010) Multikulti and the future of Turkish Balkan
Policy, in : www.esiweb.org
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en Albanie, trois en Bosnie, un en Serbie, trois au Kosovo, trois
en Macédoine)37.
A travers ces instituts linguistiques la Turquie délivre des bourses
et forme des étudiants appelés plus tard aux responsabilités. Le
succès des séries turques à l’image du « Siècle magnifique »,(
Muhteşem Yüzyıl ), qui retracent la vie du Sultan Soliman  
alimente cette vogue ottomane38. A Tirana, les Turcs financent
le chantier de la plus grande mosquée des Balkans. Maillon
essentiel du soft power turc, l’Agence de Coopération et de
Développement (TIKA-Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) prend
en charge la rénovation du patrimoine ottoman, ponts, mosquées,
medresse. C’est aussi l’aide aux plus démunis (microcrédits,
santé). La politique d’Ankara rejoint ici la représentation
classique de l’Empire évergète au service de ses sujets.
Malgré tous ces efforts le bilan Davutoğlu, demeure mitigé.
Certes, le pays a repris confiance en lui. En revanche, l’hégémon
d’Ankara peine à s’imposer.
En dehors des minorités musulmanes,  le turc s’avère incapable
de faire pièce à l’anglais ou même l’allemand. Plusieurs raisons
expliquent ces déboires.  Davutoğlu,  pensait que le rappel d’un
âge d’or ottoman idéalisé aller de soi. Cela sans comprendre
que de telles assertions pouvait heurtaient des Etats qui avaient
construit toute leur légitimité et donc leur droit à exister sur le
rejet des Ottomans. Les pays musulmans sur lesquels s’appuie
Ankara pèsent peu sur l’architecture régionale. En outre, la
présence d’un Islam sécularisé et souvent syncrétiste entre
en collision avec l’islamo-conservatisme de l’AKP39. Mais le
véritable talon d’Achille est économique. Tout entier à la grande
politique.  Davutoğlu  méprise les questions d’intendance. Or, la
puissance nécessite des ressources. Tout à cette quête incessante
de rentrées, la puissance doit à la fois créer de la valeur ajoutée,
grâce à l’échange et distribuer à ses obligés la manne financière
qui assoie son prestige. Quelque soient les avancées effectuées,
la Turquie reste loin derrière l’Union Européenne, premier
partenaire commercial des Balkans.40 Face aux fonds structurels
que déverse l’Union Européenne, les Turcs peinent à rivaliser.
37 Aydıntaşbaş, A. (13 mars, 2019) From myth to reality: How to understand
Turkey’s role in the Western Balkans, in : www.ecfr.eu.
38 Milliyet, (29 septembre 2011) Adriyatik’te unutulan türkler, [Dans
l’Adriatique, des Turcs oubliés]. Le quotidien turc rapporte qu’à l’occasion
du recensement de 2011 au Monténégro, 104 personnes se sont faîtes
enregistrées officiellement comme turques.
39 Balivet, M. (1992) Aux origines de l’islamisation des Balkans ottomans, in :
La Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, n° 66, pp. 11-20.
40 Bayhan, F. (2012) Dip Dalga Davutoğlu, Türkiye’nin Stratejik Aklı Yazar,
[La vague de fond Davutoğlu, écrit sur l’esprit stratégique de la Turquie],
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L’ouverture balkanique d’Ankara a fait long feu. Si l’on excepte
les envolées lyriques qui concluent chaque visite officielle, la
geste néo-ottomane tombe à plat. Davutoğlu parle beaucoup
d’Histoire mais sa capacité à faire l’Histoire s’avère plus
discutable. Or la puissance, c’est d’abord la capacité à imposer
sa propre volonté aux autres. A ces défauts structurels s’ajoutent
des obstacles conjoncturels.
Dès 2011, et les prémices des Printemps Arabes, les priorité
basculent. L’implosion de l’espace syrien, l’arrivée de millions
de réfugiés détournent la Turquie des Balkans. Lorsque mi2016, Erdogan renvoie Davutoğlu,  la politique turque prend un
nouveau cap. Accaparé par ses problèmes intérieurs Ankara se
replie sur le pré carré anatolien.
Au final peu importe la réussite du dessein néo-ottoman. La
politique, c’est aussi les sentiments. Interrogé sur le sens de la
visite d’Ahmet Davutoğlu   au Monténégro, le leader du parti
bosniaque et Vice-Premier ministre Rafet Husoviç confie : « 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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ФРАНЦУСКИ ПОГЛЕДИ НА 
ТУРСКО-БАЛКАНСКЕ ОДНОСЕ
У току последње деценије, утицај Европске Уније (ЕУ), а шире
и Запада, као хегемонског фактора на Балкану, знатно је опао.
То опадање је омогућило појаву нових утицаја. Поред Русије и
Кине, своје потезе је повукла и Турска. Без обзира на ограничена
средства, ова земља се афирмише снажном политичком вољом.
Након доласка на власт конзервативних исламиста Странке правде
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
поновно читање отоманске прошлости. Читаво дело овог турског
дипломате артикулише се око последица лоботомије коју је Турска
наводно претрпела почетком XX века. Док је Мустафа Кемал
Ататурк одбацивао наслеђе Велике Порте, похрањујући га у лимб
архаичне прошлости, овај турски министар 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, Турци развијају једну врсту меке моћи која се
показује као веома успешна. Верске школе учествују у формирању
будућих елита, нарочито у земљама са већинским муслиманским
становништвом. Телевизијске серије које хвале златно доба pax
ottomanica прате се на целом полуострву. Међутим, почев од
2011, неоосманлијска машина посустаје. Приоритети су се најпре
променили због арапских пролећа и њихових несигурних исхода.
Балкан силази са дневног реда у Анкари. Друго: неоотомански
дискурс се сукобљава са реалношћу. Промоција идеализоване
прошлости, теократског и космополитског царства сукобљава се са
историјским предлошцима националних држава који су засновани
на одбацивању отоманизма. Напослетку се показало да је Турска
желела много али да је мало успела да постигне. Какве год да
су претензије, недостају средства. Немилост Ахмета Давутоглуа
2016. делимично обуставља повратак отоманизма. Угрожена
унутрашњим проблемима, Турска се концентрише на своје
тренутне границе. Ипак, какве год биле политичке околности,
основни темељи неоотоманизма опстају, пре свега, у убеђењу да
би Турска убудуће у свему требало да се држи своје империјалне
прошлости.
Кључне речи: Давутоглу, неоотоманизам, стратешка дубина,
Турска, Ердоган
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прегледни рад

УЛОГА МИНИСТАРСТВА
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
У ПРОМОЦИЈИ КУЛТУРЕ У
ФРАНЦУСКОЈ 2013–2017
Сажетак: У раду се приказује на који начин је Министарство кул
туре и информисања Републике Србије обликовало политику про
моције српске културе у Француској у периоду од 2013. закључно
са крајем 2017. године. Његова улога прати се кроз приказ актив
ности за које је Министарство издвојило новчана средства. На
основу датог приказа може се видети којим принципима се оно
руководило, те шта је то што је највише представљено у Фран
цуској. Рад је део мастер рада одбрањеног на Филолошком фа
култету 2018. године, а чија тема је била представљеност срп
ске културе у Француској у реченом периоду. У раду су наведени
резултати истраживања спроведеног у ту сврху.
Кључне речи: Србија, култура, културна дипломатија,
Француска, Министарство културе и информисања, 2013–2017

Послови Министарства културе и информисања утврђени
су Законом о државној управи (чл. 12 – 21) и Законом о ми
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
не управе који се односе на: развој и унапређење културе
и уметничког стваралаштва; (...) обезбеђивање материјалне
основе за делатности културе; развој и унапређење књи
жевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва,
ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског и
стваралаштва у области других аудио-визуелних медија;
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заштиту непокретног, покретног и нематеријалног култур
ног наслеђа”1. С тим у вези, његова улога у промовисању
културног стваралаштва насталог у Србији је од првора
зредног значаја, будући да га у великој мери обликује. Осим
тога, у својој организационој схеми поседује Сектор за ме
ђународне односе и европске интеграције у области културе
у оквиру којег постоји Одељење за међународну сарадњу
и европске интеграције у области културе. Послови којима
се баве овај сектор и ово одељење, пре свега су усмерени
на међународну сарадњу и управо је тај аспект значајан за
овај рад.
Имајући у виду све већу и јачу повезаност међу земљама
и природу њихових односа данас, логично је закључити да
су културни односи и међусобно културно упознавање и
зближавање један од важних аспеката дипломатије. Култу
ра је један од најзначајнијих делова личног и колективног
идентитета. Када посетимо неку државу најпре ћемо се упо
знати са њеном културом; исто тако, када говоримо о некој
земљи нећемо прво анализирати њену политику, економију
или историју, већ ће то бити култура. Најчешће свако од нас
има контакт са другом културом преко музике, филмова или
спорта.2 Културна дипломатија је различито одређена, али је
већина аутора сагласна са тим да је она део јавне дипломати
је те да представља добар инструмент изградње меке моћи.3
Рад на развоју културне дипломатије Србије био би од не
мерљивог значаја за развој земље. Повећање њеног угледа
у свету довело би како до материјалних тако и до немате
ријалних добити. На симболичком плану позитивне слике
које се везују за земљу могле би да утичу на развој само
поуздања целокупног друштва када је реч о међународним
односима; такође, позитивна перцепција створила би жељу
у иностраној јавности за туристичком посетом земљи што
би посредно утицало на повећање државних финансија.
Осим тога, позитивна клима подстиче повећање страних ди
ректних инвестиција. Чињеница је, међутим, да су за добру
државну културну дипломатију потребна новчана средства.
Најважније питање није њихов недостатак већ рационална и
планска употреба комбинована са процењивањем резултата.
1 Закон о министарствима, https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/295916/104414.pdf, приступљено 21. јун 2019.
2 Ryan, E. (2016) The Connectivity of Culture, Harvard International Review
Vol. 37, No. 2, Cambridge, MA:  Harvard International Relations Council,
рp. 28-29.
3 Више о томе у: Николић, М. (2018) Промоција српске културе у Фран
цуској (2013–2017), мастер рад, Филолошки факултет, Универзитет у
Београду, Београд, стр. 4–8.
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Поготово у данашње време, када је путем интернета могу
ћа готово бесплатна самопромоција, потребна је само добра
воља и невелики стручни кадар. „У данашње време улагати
у своје брендирање, стварати најбоље могуће перцепције о
себи, прикупљати симпатије, наклоност или своју пријатељ
ску базу у страној земљи, може донети огромне предности
у реализацији дипломатских намера у постизању што офи
цијелних, што неофицијелних спољнополитичких циљева.
А култура, културне и креативне индустрије саме по себи
су економски исплативе. Досадашње праксе промовисања
европских престоница културе, у којој су, сваке године, два
града у различитим државама Европе културна средишта,
познато је да се на сваки инвестиран евро у културу, враћа
седам евра чисте зараде. Да не говоримо о финансијски не
мерљивим параметрима које култура и културна дипломати
ја успевају да остваре на свој специфичан и за дипломатију,
нетипичан начин.”4 Финансијска исплативост је, ваљда, у
данашње време и најважнија ствар, стога не треба занема
рити ове могућности.
Оно што је веома битно у данашњем свету јесте позитивна
перцепција, односно брендирање којим се то постиже. Да
ли је нека држава јака, привлачна или уређена није толико
битно ако је страна јавност не перципира тако. „Владе треба
да буду свесне да свака акција коју предузму, без обзира на
опсег интересовања за њу, бива интерпретирана на начин на
који се тренутно перципира сама нација.”5 Међутим, треба
додати и обрнуто: свака нација се перципира онако како се
перципира њена влада. Брендирање Србије вишеструко је
корисна акција у коју треба да буде укључено што више ак
тера јер би то на неки начин представљало повратак земље
на међународну сцену. Тачно је да је прошло много времена
од ратова 90-их и периода када је Србија била изопштена из
међународне заједнице и перципирана као варварска држа
ва, али предрасуде и лоша слика остају дуго, стога је нео
пходно водити сталну кампању за ревитализацију угледа.
„Током 90-тих година, под утицајем читавог низа интерних
и екстерних узрока, Србија је изгубила политички углед у
међународним оквирима. Због руинираног угледа и положа
ја, али и због константне комплексности унутрашњег поли
тичког живота, за Републику Србију је од великог значаја
4 Шутаров, В. (2016) Изазови културне дипломатије, Зборник Матице
српске за друштвене науке бр. 4, св. 159-160, Нови Сад: Матица српска,
стр. 907.
5 Рогач Мијатовић, Љ. (2013) Порука у боци: изазови стратешког конци
пирања јавне и културне дипломатије Србије, Култура бр. 139, Београд:
Завод за проучавање културног развитка, стр. 150.
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какву унутрашњу и спољну политику води.”6 И није само
то разлог. „Програм позитивног препознавања с којим се
Србија суочава, изузетно је комплексан, имајући у виду не
само баласт политичке прошлости, већ и фактички недоста
так позитивних асоцијација које се везују за овај простор.”7  
Чак и данас у француским медијима су главне теме када је
реч о Србији слобода штампе, ауторитарност, ратови деве
десетих, Косово и, до скоро, рад Међународног трибунала
за бившу Југославију и сл.
Може се поставити питање у чему се огледа значај Фран
цуске? Он се, када се ради о промовисању српске културе,
може посматрати из неколико углова. Наравно, снага ове зе
мље на међународном плану је опала, али ипак не треба за
узимати препотентну позицију и негирати било какав значај
ове земље (што често зна да се деси када се ствари гледају
краткорочно). Не треба заборавити на њену улогу и позици
ју у Европској унији и Европи генерално. Париз, њен главни
град, један је од најзначајнијих престоница културе не само
у Европи, него и у свету, стога је веома важна видљивост
у њему. Прошле године Србија и Француска су обележиле
180 година од успостављања дипломатских односа. Друго,
Француска је до скоро била једина земља у којој Србија има
свој културни центар, те је веома важно бавити се његовим
радом како из разлога побољшања истог, тако и због тога
што упућеност у његов рад и уочавање успешних пракси ор
ганизовања пројеката и евентуалних грешака може служити
као добар пример за установљење нових културних центара.
Треће, седиште Унеска је у Паризу, и веома је важно посве
тити се очувању српске културне баштине преко ове органи
зације; поготово ако се узме у обзир настојање Косова* да
постане чланица ове међународне организације. Осим тога,
Француска је као земља присутна на Косову и Метохији у
оквиру КФОР-а и ЕУЛЕКС-а тако да не треба ни то зане
марити. Да не говоримо о томе што чак и Косово* има свој
културни центар у Паризу.
Улогу Министарства културе и информисања у промовиса
њу српске културе у Француској у периоду 2013–2017 може
мо пратити анализом резултата конкурсâ које је расписало
6 Штрбац, Л. Култура као аспект спољне политике Србије, у: Елементи
стратегије спољне политике Србије, приредили Стојић Карановић, Е.
и Јанковић, С. (2009), Београд: Институт за међународну политику и
привреду, стр. 381.
7 Рогач Мијатовић, Љ. нав. дело, стр. 151.
* Овај назив не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Ре
золуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем
Међународног суда правде о проглашењу независности Косова.
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министарство. Свакако да ови подаци не могу бити потпу
ни јер постоји могућност да је нешто подржано мимо кон
курса, али покривају највећи део онога што је подржано и
могуће је пратити његову „стратегију” на основу доступних
података. За овај рад је значајно неколико врста конкурсâ:
а) суфинансирање мобилности уметника и професионала
ца у области културе и уметности; б) суфинансирање проје
ката у области културних делатности Срба у иностранству;
в) суфинансирање пројеката у области превођења репре
зентативних дела српске књижевности у иностранству; г)
финансирање и суфинансирање пројеката из области савре
меног стваралаштва у Републици Србији; и свакако најва
жнији, д) суфинансирање пројеката за програм Културног
центра Србије у Паризу.8
а) Када је реч о мобилности уметника, 2015. године су
финасиран је боравак четворо уметника у оквиру Cité
Internationale des Arts са 30.000 динара када је реч о једном
и по 15.000 за остале, као и пројекат Classe d’Excellence de
Violoncelle са 40.000 (укупно 115.000 динара). Током 2016.
године одржано је два конкурса за суфинансирање мобилно
сти: за пројекте пристигле у периоду од 28. маја до 1. окто
бра када је подржан Савез удружења ликовних уметника Ју
гославије, односно боравак четворо уметника у оквиру Cité
Internationale des Arts (троје са по 20.000 и један са 14.000
динара – свега 74.000); на другом конкурсу из исте године
подржано је осам пројеката – за боравак у оквиру Cité Inter
nationale des Arts три уметнице добиле су 36.700, 23.000 и
38.700 динара (свега 98.400); затим, за учешће на изложби
Museum On/Off у Центру Жорж Помпиду (Georges Pompi
dou) подржано је учешће једног уметника и једног удруже
ња са 36.000 и 36.600 динара (свега 72.600); коначно, за уче
шће на фестивалима Vоix vives, у Тулузу и Авињону издво
јено је 19.000, 90.000 и 150.000 динара (свега 259.000), што
у укупном збиру за 2016. годину (када се придода и новац са
претходног конкурса) износи 504.000 динара. Године 2017.
подржан је програм Courant du monde 2017 Асоцијације Не
зависна културна сцена Србије са 20.000 динара. Резултати
конкурса за остале године не постоје на сајту.
б) Пројекти културне делатности Срба у иностранству Ми
нистарство је променљиво подржавало. Током 2014. године
подржано је учешће српских уметника на 12. издању фести
вала страних културних центара у Паризу Jazzycolors 2014
са 400.000 динара, фестивал Дани Србије и српске културе
8 Конкурсе и резултате конкурса Министарства културе и информисања
могуће је погледати на следећој адреси: http://www.kultura.gov.rs/cyr/
konkursi, приступљено 16. јул 2018.
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са истом сумом, веб-портал Serbica у оквиру истраживачког
програма Универзитета Бордо-Монтењ (Université Bordeau x
Montaigne) у циљу представљања и промоције српске књи
жевности у франкофоном свету са 300.000 и мултимедијал
ни програм КУД „Бисери – Дранси” посвећен Николи Тесли
са 200.000 (укупно 1.300.000 динара). Године 2015. на кон
курсу није подржан ниједан пројекат који је био повезан са
промоцијом српске културе у Француској. Током 2016. годи
не Министарство је издвојило 120.000 динара за Савез Срба
Француске за потребе организовања Дана Србије и српске
културе у Паризу; такође подржано је и Културно-уметнич
ко друштво „Бисери” из Дрансија поводом 40. годишњице
постојања и рада. Године 2017. издвојена је иста сума новца
(240.000 у укупном збиру) за, поново, Савез Срба Францу
ске и исту манифестацију; али је са других 120.000 подр
жан концерт La-bas, au loin – Тамо далеко Српског култур
ног друштва „Извор” из Париза са 120.000 динара (укупно
240.000). Резултати конкурса за 2013. годину нису доступни
на сајту Министарства.
в) Превођење дела српске књижевности на стране језике
– у конкретном случају на француски – веома је значајно
јер се на тај начин српска култура може приближити стран
цу. Министарство културе конкурсима за превођење ре
презентативних дела променљиво је поступало у периоду
2013–2017. Током 2013. године ниједан пројекат превођења
на француски језик није подржан на конкурсу. Године 2014.
подржано је превођење следећих дела: романи „Хамам Бал
канија“ Владислава Бајца, „Константиново раскршће” Де
јана Стојиљковића и „Велики рат” Александра Гаталице
(подржани су са 3.000, 1.700 и 17.600 евра); превод избо
ра песама Јована Зивлака „Rapport d’havier” подржан је са
1.200 евра (што у укупном збиру за 2014. годину даје 23.500
евра). Током 2015. године издвојено је 840 евра у динарској
противвредности за превод драме „Патриотски хипермар
кет” Милене Богавац и Јетона Незираја. Године 2016. није
подржан ниједан пројекат превођења на француски језик.
Током 2017. године издвојено је 300.000 динара за превод
књиге „Српска усмена народна баштина” Вука Ст. Караџића
на француски језик.
г) Финансирање и суфинансирање пројеката из области са
временог стваралаштва у Републици Србији за овај рад зна
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 (бар када се узму у обзир подаци доступни на
сајту Министарства). Наиме, 2015. године, решењем о су
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финансирању пројеката у области визуелних уметности и
мултимедије подржани су самостални пројекти у иностран
ству у оквиру међународне сарадње и то: изложба Јелице
Ћулафић у галерији Arthouse Chantelle са 150.000 динара;
Dialogues Уметничке групе Доплгенгер са 200.000; и из
ложба скулптура Мрђана Бајића у Француској са 350.000
динара (укупно 700.000 динара).
д) На крају, конкурси које Министарство културе и инфор
мисања расписује за суфинансирање програма Културног
центра Србије у Паризу од највећег су значаја за овај рад, јер
је захваљујући њиховим резултатима могуће видети шта је
то што подржава Министарство културе када је реч о пред
стављању и промоцији српске културе у Француској. Ми
нистарство сваке године расписује конкурс за предлагање
програма, односно пројеката у области културе и уметности
који се касније изводе у Културном центру Србије у Паризу.
Текстови конкурсâ су мање-више исти за сваку годину. Ево
шта стоји у конкурсу за 2017. годину: „Предлози могу бити
из следећих области:
1.

Програми ликовних и примењених уметности и
мултимедије;

2.

Музички програми;

3.

Књижевна представљања (обавезан превод);

4.

Аудио-визуелне пројекције и програми представљања
аутора/дела;

5.

Тематски панели, трибине, округли столови;

6.

Мањи сценски наступи (уз обавезан превод /титл);

7.

Промоција културног наслеђа и сл.

Програми који се предлажу треба да су превасходно наме
њени   упознавању са српском културом и приближавању
достигнућа српске уметничке сцене иностраној публици.
Oбавезно је, стога, да програми као и пратећи материјали
(каталог, флајер, видео запис и сл.) имају превод/титл на
француски језик.”9 Даље се наводи како је циљ конкурса
„развој међународне сарадње кроз подршку пројектима ко
ји ће бити (су)финансирани као репрезентативни у својој
области. На овај начин обезбеђује се промоција савременог
9 Конкурс за предлагање програма/пројеката у области културе и умет
ности за Културни центар Србије у Паризу у 2017. години, http://www.
kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-predlaganje-programa-projekata-uoblasti-kulture-i-umetnosti--za-kulturni-centar-srbije-u-parizu--u-2017--go
dini, приступљено 16. јул 2018.
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стваралаштва у области културе и уметности као и култур
ног наслеђа Републике Србије у иностранству. Истовреме
но, ова промоција и подршка представљају подстицај за
јачање капацитета актера у области културе и уметности
на територији Републике Србије, као и системску подршку
развоју међународне сарадње кроз оснаживање сарадње
са иностраним хомологним партнерима / институцијама /
организацијама.”10
Сваке године за пројекте који ће бити организовани у КЦС
Министарство обавезно издваја 10.000.000 динара. На сајту
Министарства могуће је видети који програми су подржани
2015, 2016. и 2017. године. У истраживању се дошло до по
датка да пре 2015. нису организовани конкурси, него да је
Министарство на другачији начин одређивало програм. Ме
ђутим, у једном документу у којем се наводе програми подр
жани од стране МКИ у 2014. години пише у напомени како
је неколицина програма за КИЦ финансирана на редовном
конкурсу Министарства, што доводи до забуне око тога и
питања о каквом конкурсу 2014. године је реч. У годишњем
извештају КЦС за исту годину поздрављена је иницијатива
МКИ да се отвори конкурс за селекцију програма / проје
ката у области културе и уметности, те се наводи да су ти
програми 2014. године „остваривани захваљујући доброј
сарадњи са уметницима који су у Културном центру Србије
гостовали бесплатно или самосталним финансирањем сво
јих наступа, јер КЦС не располаже самосталним буџетом у
те сврхе.”11 Током наведених година Министарство је подр
жало различит број програма: 2015 – 30; 2016 – 35; 2017 –
31. Неке установе  биле су подржане у току све три године:
Позориште лутака „Пинокио” (450.000, 400.000 и 400.000),
Центар за нову уметност (220.000, 220.000 и 550.000). У
установе које су подржане у току две године спадају: Студио
за извођачку уметност Нови Сад „Flying Ginger” (200.000
– 2016 и 430.000 – 2017), Удружење ликовних уметника
Србије (260.000 – 2015 и два пројекта са 680.000 и 350.000 –
2017), Удружење драмских уметника Србије (250.000 – 2016
и 280.000 – 2017), „Дискурс” (110.000 – 2016 и 320.000 –
2017), Фонд социјалне и демократске иницијативе (400.000
– 2016 и 120.000 – 2017). Удружење ликовних уметника при
мењених уметности и дизајнера Србије, на пример, подржа
но је у току исте године (2017) али са два пројекта (320.000
и 230.000); исто тако и Факултет музичке уметности (2016
10 Исто.
11 Годишњи извештај Културног центра Србије у Паризу за период ја
нуар-децембар 2014. године (8. јануар 2015),  Париз: Културни центар
Србије, стр. 10.
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– 200.000 и 90.000) и Моро доо / Систем комикс (2015 – оба
пројекта са по 200.000 динара). Занимљиво је да се у резул
татима конкурса из 2015. помиње Културни центар у Пари
зу, те да је за његов рад на техничкој подршци пројектима
и њихово одржавање издвојено 500.000 динара; исто тако и
2016. године 750.000, али тога нема у резултатима из 2017.
године. Највише новца на конкурсу 2015. године издвојено
је за изложбу „Хексагонални простор” Миће Поповића у
организацији Националне галерије из Београда (1.000.000),
док су најмању новчану подршку добили музичка радиони
ца са концертом „Забуна на сцени” корисника „Забуна” из
Београда и пројекат „Ре-конструкција фотографске слике”
корисника „Интеркултиватор“, такође из Београда (са по
90.000 динара). Током 2016. године највише новца је издво
јено за пројекат Wake Up! Фондације „Хартефакт фонд“ из
Београда (1.200.000), док је најмање новца било издвојено
за Српски ПЕН центар из Београда за представљање наше
културе и књижевности у КЦС (80.000). Године 2017. најви
ше новца је издвојено за изложбу „Боја: Луцидни поглед” /
Амбијентална вишемедијска изложба 8 уметника Удруже
ња „Природа и уметност” из Београда (780.000), а најмање
за трибину „Осам векова белог анђела“ Удружења грађана
„Лим Арт” из Пријепоља (100.000).

Табела 1. Пројекти које је подржало 
Министарство културе по врсти

Примећује се да су присутни пројекти удружењâ из разли
читих делова Србије, мада је највећи удео београдских уста
нова/удружења. Тако је, на пример, 2015. године подржана
ЈУ Школа анимираног филма из Врања са пројектом „ШАФ
у Паризу – анимација за све” (280.000); Колектив за промо
цију савремене музике „Студио 6” из Новог Сада са про
јектом „Савремена музика са простора бивше Југославије”
(220.000); Народни музеј Краљево са изложбом „Јелена – ве
лика краљица” (100.000); и Тврђава Голубачки град, д.о.о. за
развој туризма са пројектом „Легенда, историја, садашњост
и будућност Тврђаве Голубачки град. Презентација пројекта
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’Ревитализација Тврђаве Голубачки град’” (300.000). 2016.
године подржани су следећи пројекти удружењâ ван Београ
да: Галерија Бел Арт из Новог Сада са изложбом „У (или
О) транзицији” (570.000); позоришна представа „Стани да
се поздравимо” Студија „Flying Ginger”; Музичка омладина
Крагујевац са концертом Немање Станковића и Хрвоја Иво
вића (120.000); Удружење грађана кооператива „Артруст”
из Суботице и New Spark Jazz Orchestra – Ауторска џез му
зика жена у Србији (290.000); Удружење „Медиа и реформ
центар Ниш” и изложба и трибина о Холокаусту: Логор
Ниш и Спомен парк Бубањ – заборављене поруке слободе
(350.000); Међуопштински завод за заштиту споменика кул
туре из Суботице са пројектом „Суботица и Нанси – сеце
сија на два различита дела континента” (150.000); Завод за
заштиту споменика културе Крагујевац и мултимедијална
презентација „Француско-српски корени индустријализа
ције Балкана” (200.000); и, на крају, Спомен-парк „Крагу
јевачки октобар” са 18. Међународним салоном антиратне
карикатуре „Крагујевац 2015” (130.000). И, коначно, 2017.
године су подржане следеће организације ван Београда:
трибина у организацији издавачке куће „Прометеј” из Но
вог Сада у оквиру обележавања годишњице Првог светског
рата и на њој је представљена књига „Француска сведочан
ства” (190.000); такође из истог града подржана су још два
удружења – „Отворени круг” са музичком представом „Да
и ре” (230.000) и „Друга линија” са филмским програмом
„Војвођанска авангарда на филму” (260.000), као и позори
шна представа „У самоћи намучених поља” Студија за из
вођачку уметност „Flying Ginger”; исте године подржана је
и раније помињана трибина удружења грађана из Пријепо
ља; концерт Браће Теофиловић „Српска музичка ризница”
(220.000) у организацији Центра за друштвено-економски
развој из Јагодине (220.000).

Табела 2. Пројекти које је подржало 
Министарство културе по врсти уметности
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Погледом на Табелу 1. види се које врсте активности је
МКИ подржало на конкурсима за доступне године. Јасно се
уочава да су изложбе најприсутније (26); затим следе остале
активности које могу обухватити или вишеврсне активно
сти попут концерата и трибина или трибина и изложби, а то
може бити и мултимедијални пројекат (25 их је било укуп
но); потом долазе концерти (18); па позоришне представе
или игра (12); пројекције филмова (7); дебате (5); и књижев
не вечери (3). По годинама су најзаступљеније биле изло
жбе (2015), различити пројекти (2016) и концерти и изложбе
подједнако (2017). Ако подржане пројекте разврстамо по
уметностима добија се следећа слика (Табела 2). За ове три
године највише је подржано пројеката из области музике
(25); на другом месту је ликовна уметност (17); потом дола
зе пројекти који се не могу подвести ни под једну уметност
посебно – трибина „Француско-српско савезништво у Пр
вом светском рату”, средства издвојена за КЦС за потребе
техничке подршке и сл. (16); затим сценска уметност (11);
филм (10); фотографија (8); архитектура (5); и најмање је
присутна књижевност (4). Овде је, наравно, реч само о кон
курсима за програме КЦС јер ако се погледају горе наведени
конкурси види се да је за књижевност, односно превођење,
издвојено 24.340 евра и 300.000 динара.
Подаци за 2014. годину до којих се дошло у току истражи
вања показују да је Министарство културе и информисања
издвојило 6.750.000 динара.12 Ова сума ннје потпуна јер је,
као што је поменуто раније, нејасно да ли је ове године било
конкурса. Од наведеног новца подржана је изложба „Србија
у Великом рату – La Serbie dans la Grande Guerre 1914–1918”
са 1.500.000 динара; изложба „Освежавање меморије – ор
наменти средњевековне Србије” Музеја примењених умет
ности са 2.300.000 динара, која је касније била постављена
и у Унеску; изложба Народне библиотеке Србије о Мило
шу Црњанском „Лутам још витак са сребрним луком...” са
1.000.000 динара; изложба Етнографског музеја Србије по
водом номинације славе у Унеску, тема „Гастрономија” са
450.000 динара; и изложба „Милунка Савић” Историјског
музеја Србије са око 1.500.000 динара. Када се саберу све
суме издвојене од стране Министарства културе добијају
се следећи резултати: за 2013. годину, нажалост, нема по
датака; 2014. издвојено је 8.050.000 динара и 23.000 евра
за потребе превођења, уз могућност да је издвојено више
новца; 2015. године 10.115.000 динара и 840 евра; 2016. го
дине 10.744.000 динара; и 2017. 10.960.000 динара.  Ово по
казује да су новчана издвајања стабилна, из године у годину
12	 Стаменковић, Ј. (2014), нав. дело.
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пројекти у Француској добијају сличну подршку, средства
са годинама расту и Министарство издваја довољно сред
става. Треба, међутим, имати у виду и то да о неким пројек
тима нема никаквих података, па се може поставити питање
да ли су уопште реализовани.

Табела 3. Издвајања Министарства културе и информисања 
2013–2017 за пројекте промоције културе у Француској

Улога Министарства културе и информисања, када је реч
о промовисању српске културе у Француској у наведеном
периоду, је велика имајући у виду планирање активности и
њихово финансирање. На основу анализе наведених конкур
са, може се закључити да Министарство води рачуна о из
весној географској распрострањености, као и да је највећа
пажња посвећена музичкој и ликовној уметности.
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O КОМИСИЈАМА ЗА
ЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Сажетак: Архијереји Српске православне цркве су, после успоста
вљања Патријаршије (1920), планирали обнављање и рестаура
цију храмова широм прве јужнословенске државе, проглашене 1.
децембра 1918. године. За реализацију тих планова формиране су
и надлежне комисије. Овај текст представља хронолошку рекон
струкцију настајања тих комисија, засновану само на доступној
аутентичној, веродостојној и оригиналној архивској грађи, која
се чува у Архиву Југославије. Како у истраживању није било мо
гуће доћи до комплетне грађе, јасно је да у њему има и одређе
них празнина, али оне, ипак, драстично не нарушавају разумевање
главнине текста у ређању догађаја.
Кључне речи: Српска православна црква, Министарство ве
ра, архитектонски споменици, министар, комисија, чување,
рестаурација

Тешко је утврдити ко је и када, после Првог светског рата,
поменуо питање чувања и одржавања сакралних објеката –
храмова и манастира – Српске православне цркве.
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Министар вера, др Војислав Јанић, је 24. децембра 1923.
припремио предлог за Министарски савет Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца о саставу Комисије за чување и одр
жавање архитектонских споменика и том приликом предло
жио: председник проф. др Милоје Васић, и чланови Пера
Поповић, начелник Министарства грађевина, проф. др Вла
димир Петковић, проф. др Владимир Ћоровић и др Радивоје
Јосић, доцент Теолошког факултета.
„Комисија има одмах да отпочне рад у повереном ми Мини
старству са особљем које јој будем ставио на расположење.
Она ће претходно, за свој унутрашњи рад израдити правил
ник, с обзиром на захтеве модерне науке и искуства о чува
њу и одржавању оваквих споменика у осталим културним
државама Европе.
Тај Правилник ће по моме одобрењу објавити поверено ми
Министарство.
За претходне и редовне радове ове врсте предвиђена је у
парт. 1356 државног буџета за 1922/23 год. сума од 700.000
динара. Од ове суме у колико није утрошена, ставио ми је
Господин Министар грађевина одлуком својом Бр. 28948/23
на расположење: 218.508 динара. Ова је сума према акту
Министарства грађевина Р. бр. 7524/23. год. и извештај На
родне банке положена у депозит Народне банке, и трошиће
се по одредбама закона о државном рачуноводству.
У колико даље буде било потреба материјалних, надокна
ђиваће се из редовног буџета Министарства Вера, зашто је
унесена и потребна сума.
На име дневница за рад комисије у Београду, кад комиси
ја ради, одредити претседнику 120 дин. дневно, техничком
шефу 100 дин. дневно, а члановима по 80 дин. дневно.
За радове на терену, чланови имају право на принадлежно
сти, предвиђене зак. о накнади трошкова држ. службеника
кад путују службено.
Ова комисија има давати своје мишљење и по свима пред
лозима духовних власти, кад се обраћају Министарству вера
у циљу оправака и рестаурације црквених и манастирских
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 Решење Министарског Савета Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, В.
Бр. 15703 од 24. децембра 1923. године – Архив Југославије (АЈ), Мини
старство правде Краљевине Југославије (63), стр. 7.
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цркава, градова итд.) у коме се, између осталог, каже да је
Комисија образована при Министарству вера с циљем чу
вања и одржавања националних споменика (Чл. 1.) и то пр
венствено на територији Србије, Црне Горе и Војводине, а
по потреби и осталих споменика у Краљевини, о чему од
луку доноси министар вера, по претходно прибављеном
мишљењу Комисије (Чл. 2.).2
Министарски савет је на својој седници од 31. децембра
прихватио предлог министра вера о Комисији.3
Синод је 16/29. марта 1927. доставио Министарству вера
своје примедбе на предложени Закон о заштити историј
ских верских споменика „који је Министарство Вера у своје
време спремало за финансијски Закон.”4
Министарство вера је 9. априла одговорило Синоду истичу
ћи да оно нема никакав предлог закона о заштити верских
споменика додавши: „Постоји одлука Министарског Савета
ВБр. 15703 од 24-XII-923 г., којом је образована Комисија
за чување и проучавање архитектонских споменика и она
ради и данас, под председништвом Др Милоја Васића проф.
Универзитета.”5
Свети архијерејски Синод Српске православне цркве је сма
трао да и Црква треба да буде укључена у обнову манастира
и зидање храмова. Тешко је утврдити када је то званично ка
зано. Тај захтев одразио се на однос Синода и представника
Министарства вера.
Министарство вера је формирало своју комисију и о томе
14. априла 1927. обавестило Синод. Синод је 2/15. јуна тра
жио да у комисију уђе и представник Српске православне
цркве.6
Министарство вера је прихватило Синодов захтев и уврсти
ло свештеника др Радивоја Јосића, професора Богословског

2 Исто. Постоји и руком писани Правилник који су 24. фебруар а 1920.
(вероватно се ради о грешци, па треба да стоји 1923) потписали Милоје
М. Васић, председник и Владислав Р. Петковић, Владимир Ћоровић и
Радивоје Јосић, чланови.
3 Решење Министарског Савета Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од
31. децембра 1923. године – АЈ, 63, 7.
4 Писмо Синода Српске православне цркве, Син. Бр. 558/зап. 470 од
16/29. марта 1927, Министарству вера – АЈ, 63, 7.
5 Писмо Министарства вера, ВБр. 4395 од 9. априла 1927, Синоду – АЈ,
63, 7.
6 Писмо Синода, Син. бр. 957/зап. 663 од 2/15. јуна 1927, министру вера –
АЈ, 63, 7.
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факултета, за члана Архитектонске комисије. о томе је 28.
јуна обавестило Синод.7
Синод је, 21. јуна / 4. јула 1927. обавестио министра вера
да је прихватио тај избор и нагласио да је он његов делегат
„и да као такав обавезан подносити свој извештај Светом
Синоду о раду те комисије”.8
Министарство вера је о именовању свештеника Јосића оба
вестило председника Комисије и Деканат Богословског
факултета.9
Синод је 1. септембра 1928. обавестио Министарство вера
да професора Радивоја Јосића не сматра својим делегатом
у Комисији. „Разлог је, што као делегат Светог Архијереј
ског Синода није до сада поднео ни један извештај Светом
Архијерејском Синоду о раду Комисије за чување и одржа
вање архитектонских споменика и ако је на то био обавезан,
по гласу Синодове одлуке Син. бр. 1442/зап. 894/1927. год.,
која му је у своје време саопштена.”10
У наставку писма Синод је тражио:
„Част Нам је умолити Вас Господине Министре, да изволите
известити Свети Архијерејски Синод: како је у опште до
шло до образовања Комисије за чување и одржавање Архи
тектонских Споменика, без знања и суделовања Светог Ар
хијерејског Синода, као највише извршне власти управне и
надзорне (чл. 5 Уредбе) у Српској Православној Цркви, иако
су ти црквено-манастирски споменици у првом реду својина
Српске Православне Цркве.
Част Нам је умолити Вас господине Министре и за изве
штај: какав је делокруг поменуте Комисије и има ли та Ко
мисија свој Правилник. По акту Министарства Вера ВБр.
4395/14. IV. 1927, тај Правилник требао је до сада бити про
писан, а пре него што буде потписан, требао је бити послан
Светом Архијерејском Синоду на увиђаје.
Част је Светом Архијерејском Синоду умолити и за изве
штај: у каквом односу стоји поменута Комисија према Вама
Господине Министре, да ли је она Ваш експерт или орган; у
7 Писмо Министарства вера, В. Бр. 7881 од 28. јуна 1927, Синоду – АЈ, 63,
7.
8 Писмо Синода, Син. бр. 1442/зап.894 од 21. јуна/4. јула 1927, министру
вера – АЈ, 63, 7.
9 Писмо Министарства вера, В. Бр. 8646 од 13. јула 1927, председнику
Архитектонске комисије и Синоду – АЈ, 63, 7.
10 Писмо Синода, Син. бр. 1505/зап. 721 од 1/14. септембра 1928, министру
вера – АЈ, 63, 7.
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каквом односу стоји та Комисија према Српској Православ
ној Цркви, јер су поменути споменици у првом реду својина
Српске Православне Цркве.
Све ово потребно је да се правилно регулише и да се тач
но зна, да би се избегли неспоразуми о субјективном праву
(овлашћењу) и нежељени сукоби.
Част Нам је умолити Вас Господине Министре, да овај пред
мет изволите сматрати хитним.”11
Судећи по новом писму Синода министру вера, од 7/20. ок
тобра 1928, може се рећи да министар није одговорио на
писмо. На самом почетку Синод је поменуо своје писмо од
1/14. септембра. Потом је нагласио:
„Господине Министре, установа Архитектонска Комисија,
добро и правилно организована, без сваке сумње, била би
врло умесна и корисна ствар. Како државни и национални,
тако исто и црквени интереси траже, да се обрати пуна па
жња на старе црквене архитектонске споменике; да се путем
умесне рестаурације одржавају, као дика и понос наше старе
религиозности; културе и уметности, а не мање, да се у вези
са тим и наслањајући се на то, и у напредак ради стварања
српског црквеног архитектонског стила. Ми имадемо, хвала
Богу, врло много дивних споменика – старина, који предста
вљају велико дело уметности не само за нашу Цркву, него и
за Народ и Државу. Сама Црква нема потребних средстава за
чување и одржавање тих дивних споменика, па је еминент
на дужност Државе, да ју у том правцу помогне. Јасно је,
према реченом, да је и Цркви и Држави потребна установа
Архитектонске Комисије, али правилно и добро организова
не. Да би рад те Комисије могао бити успешан и користан,
безусловно је потребна тесна споразумна сарадња Цркве и
Државе. Споразумно би се имао утврдити састав и круг рада
те Комисије; однос њен према Цркви и држави; осигурати у
довољној количини потребна материјална средства за ње
зин успешан рад, предвидети и регулисати и друге нужне
појединости. У том смеру ваљало би споразумно израдити
добар Правилник, у коме би тачно и јасно били обележени
права и дужности те Комисије. Тако би се избегли нежеље
ни сукоби и не би се догађали немили и штетни случајеви
слични онима: у манастиру Жича, са катедралом у Чачку,
у некојим црквама и манастирима Скопљанске Епархије,
Манастир Сопоћани, манастир Грачаница и други.
Комисији би се у првом реду имала ставити у задатак да тач
но одреди, који од старих споменика имају архитектонску
11 Исто.
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вредност и који од њих уопште заслужују, да се ставе под
нарочиту бригу и старање Комисије, а који не. Они такови
споменици имали би се инвентарисати и описати, и све то
држати тачно и савесно у евиденцији. Споменици би се, да
ље, могли разврстати по групама, од веће или мање вредно
сти и важности, које треба одмах, а које касније оправљати,
према њиховом оронулом стању. Даље, потребно је, да се
повуче тачна граница између грађевина, чије би одржавање
спадало у заједничку надлежност Цркве и Архитектонске
Комисије, и између споменика, који се могу оправљати и у
опште одржавати без сарадње са том Комисијом, и т. д.
Част Нам је умолити Вас, Господине Министре, да свему ов
де изложеноме изволите поклонити Вашу озбиљну пажњу и
добру вољу у интересу драгоцених споменика наших, дике
и поноса Цркве и Државе, а и ради избегавања нежељених
сукоба о надлежности, у којима се троши само енергија, та
ко драгоцена и неопходно потребна, да се утроши у многе
послове, корисне и по Цркву и по Државу, који чекају на
своје извођење и довршење.”12
Синод је и 25. октобра још једном писао министру вера. По
вод су била писма Министарства вера упућена Духовном су
ду епархије Скопљанске и митрополиту скопљанском Вар
нави о стању неколико манастира. После разматрања ових
писама, Сабор је донео следеће закључке:
„1. Св. Арх. Сабор енергично протествује преко Светог Арх.
Синода код г. Министра Вера, што је без претходног спора
зума са Св. Арх. Синодом у погледу надлежности и обима
рада ове Комисије овој дато широко право мешања у по
слове Цркве тамо, где је позитивно право, канони и опште
уређење Цркве то оставило и загарантовало компетенцији
црквених власти Св. Арх. Сабор тражи, да се рад ове Коми
сије доведе у склад са законским прописима и правилима
Цркве; да се њена самовоља сузбије, а црквеним властима
остави слобода рада у границама постојећег закона.
2. Да се започети објекти рестаурирања старих цркава и ма
настира, које је државна власт преко ове Комисије узела на
себе, у најкраћем времену доврше и тако спасу од квара и
коначног пропадања.
Да се сви ови важни објекти наших црквено-народних ста
рина којима грози скоро уништење, ако се оставе досада
шњем нехату и елементарним непогодама, одмах сходним
начином зештите од квара и пропасти, али да се то ради и
12 Писмо Синода, Син. бр. 1909/зап. 1111 од 7/20. октобра 1928, министру
вера – АЈ, 63, 7.
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уради у договору у складу са надлежним представницима
Цркве.
3. Ради очувања свих важних црквено-манастирских стари
на свих врста и ради загарантовања свих црквених права на
исте Св. Арх. Сабор ставља Св. Арх. Синоду у дужност, да
хитно настави започети рад на доношењу закона о заштити
црквено манастирских старина.
4. Да Архитектонска комисија буде при Св. Арх. Синоду.”13
Министар вера је одговорио тек 28. јануар а 1929. На самом
почетку је истакао да су споменици тековина српске културе
али и целог човечанства па се стога морају брижљиво чува
ти. Потом је навео да је било случајева таквог руковања које
је имало лоше последице што га је навело да поново узме у
разматрање и решавање спорних ствари.
„Ово чиним из разлога, а главни су, што не желим да поне
сем одговорност пред историјом, пред јавношћу и пред кул
турним светом, ако би се сва наша драгоценост, кроз векове
очувана од непријатеља, и коју зуб времена није могао пот
пуно да уништи, буде упропашћена немарним и нестручним
руковањем. Сем тога, факат, да највиши наши кругови и нај
више личности инсистирају на томе, да буде очувано све
оно што је до нас дошло, руководи ме, такође, да поклоним
овоме предмету особиту пажњу.
Поред тога, факат, да представници других хришћанских
Цркава и представници других земаља, сматрајући ове спо
менике као културну тековину целога света, коју треба очу
вати по сваку цену, нуде материјалну помоћ за одржавање
и рестаурирање њихово под извесним условима које ми не
можемо усвојити у интересу угледа Цркве и Државе, ставља
ми категорички у дужност, да ово питање расправим у што
краћем року.
Са тога разлога намеран сам предложити на Надле
жном Месту законски пројекат, којим ће ово питање бити
регулисано.
Пре него што учиним предлог на Највишем Месту, мени је
част у прилогу под ./. доставити у овереном препису пројект
овог закона с молбом, да ми Свети Архијерејски Синод из
воли доставити своје мишљење и евентуалне примедбе на
предложени пројект.”14
13 Писмо Синода, Син. бр. 2106/зап. 1151 од 25. октобра/7. новембра 1928,
министру вера – АЈ, 63, 7.
14 Писмо Министарства вера, В. Бр. 1078 од 23. јануар а 1929, Синоду – АЈ,
63, 7.
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Министар је одговорио и 29. јануар а 1929. нагласивши да
је вољан да усвоји Синодове предлоге и додао да је његов
претходник спремио помињани Правилник. Понудио је Си
ноду да састави предлог правилника и достави му га на раз
матрање и, евентуално, усвајање. На крају је молио предлог
новог члана комисије уместо професора Јосића.15
Предлог закона о заштити споменика који је помињао
министар је гласио:
„Ми
Александар I
По милости Божјој и вољи народној
Краљ Срба, Хрвата и Словенаца
прописујемо и проглашујемо
Закон
о заштити историско-архитектонских споменика
Члан 1.
Сви историско-архитектонски споменици из прошлости од
културно-историјске важности, били они у целости или у
развалинама, са потребном просторном околином и присту
пом, као и са свима оним историским предметима свију вр
ста, који се при манастирима, црквама или иначе налазе, или
се буду нашли, јесу неотуђиво опште-народно добро и ради
очувања њихова подлеже заштити и надзору државном пре
ко представника Цркве и политичких власти а под врховним
надзором Министра Вера.
Члан 2.
Који су од ових споменика од културно-историске важности
утврђиваће Министар Вера у споразуму са Комисијом за ис
ториско-архитектонске споменике при Министарству вера и
са Консерваторским уредима.
Члан 3.
За спровођење предњих законских наређења, Министар
Вера ће прописати Уредбу, а Комисија за историско-архи
тектонске споменике при Министарству вера има дужност
да се стара о свестраном извођењу циљева напред изложе
них, ради чега ће се уносити у буџет Министарства вера по
требна сума.

15 Писмо министра вера, од 24. јануар а 1929, Синоду – АЈ, 63, 7.

254

ВЕЉКО Ђ. МИШИНА и МИЛОШ ЦРНОМАРКОВИЋ
Члан 4.
Овај Закон вреди чим се обнародује у Службеним Нови
нама.”
Тешко је утврдити који су били разлози за оставке већине
чланова Архитектонске комисије. Министар правде је 3. ју
на 1930. разрешио и преостале чланове Владимира Петко
вића и Владимира Ћоровића. У акту разрешења писало је и
следеће: „Комисија за чување и одржавање архитектонских
споменика Српске Православне Цркве конституисаће се и
постојати на даље при Патријаршији Српске Православне
Цркве и у смислу решења Министарског Савета Бр. 15703 од
24-XII-1923 год. отправљати послове под руководством Ње
гове Светости Патријарха и мојим надзором ради чега умо
лити Његову Светост, да ми предложи лица на постављење.
Трошкови рада Комисије покриваће се и даље из буџет
ских кредита повереног ми ресора и средстава која Српска
Православна Црква сама пружи за ту сврху.”16
Решење је тек 3. септембра упућено патријарху.17
У међувремену, Синод је одговорио министру правде на ње
гово писмо од 13. јуна 1930. обавестивши га да је Синод
закључио да „Стручна комисија за чување и рестаурацију
цркава и манастира треба да постоји при Патријаршији. Ка
да се начелно буде усвојило гледиште Светог Архијерејског
Синода да поменута комисија буде при Патријаршији, тада
се има приступити избору личности које треба да уђу у Ко
мисију, као и изради правилника за рад комисије.”18
Патријарх Варнава је 17. августа 1930. тражио од министра
правде да Ђурђа Бошковића, кустоса Народног музеја, ставе
на располагање како би могао да ради на рестаурацији мана
стира. Министар правде је уважио молбу и о томе обавестио
и министра просвете Божу Максимовића. У том писму је
тражио да Бошковића ослободи других обавеза.19
Патријаршија је 17. септембра 1930. обавестила министра
правде Милана Сршкића о извештају Ђурђа Бошковића,
стручњака који је обишао манастир Пећке патријаршије и
затражио помоћ ради наставка обиласка манастира Пећке
16 Решење министра правде, Бр. 57178 од 13. јуна 1930. године – АЈ, 63, 7.
17 Писмо Министарства правде, Бр. 64534 од 23. августа 1930, Синоду –
АЈ, 63, 7.
18 Писмо Синода, Син. бр. 1772/зап. 847 од 7/20. јуна 1930, министру
правде – АЈ, 63, 7.
19 Писмо министра правде, бр. 80060 од 20. августа 1930, министру
просвете – АЈ, 63, 7.
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патријаршије, Старо и Младо Нагоричане, Нерези и Кале
нић и припреме извештаја о стању и потребним радовима
заштите.20
По свему судећи, Синод је помогао да неки чланови Ко
мисије дају оставке. Имајући ово у виду, министар правде
је 23. августа 1930. донео решење којим је разрешио пре
остале чланове др Владимира Петковића и др Владимира
Ћоровића чланства у Комисији.
У истом решењу је закључио:
„Комисија за чување и одржавање архитектонских споме
ника Српске Православне Цркве конституисаће се и посто
јати на даље при Патријаршији Српске Православне Цркве
и у смислу решења Министарстког савета Бр. 15703 од 24XII-1923 год. отправљати послове под руководством Његове
Светости Патријарха и мојим надзором ради чега умолити
Његову Светост, да ми предложи лица за постављење.
Трошкови за рад Комисије покриваће се и на даље из буџет
ских кредита повереног ми ресора и срестава која Српска
Православна Црква сама пружи за ту сврху.”21
Решење је достављено и Синоду.
Синод је 3. септембра / 21. августа 1930. одговорио да ће
именовати једног архијереја за председника Комисије и да
ће у њу бити изабрани архитекта Бранко Таназевић про
фесор Архитектонског факултета, Драгутин Маслаћ савет
ник Министарства грађевина, Александар Дероко доцент и
Ђурђе Бошковић, кустос Народног музеја.22
Министарство правде је прихватило предлог Синода и о то
ме донела одговарајуће решење о постављењу.23 Потом су 5.
септембра обавестили Главну контролу. Главна контрола је
примила на знање писмо и одговорила 27. септембра 1930.
са подацима о принадлежностима које припадају новоиза
браним члановима: Бранку Танасковићу, Драгутину Ма
слаћу, Момиру Коруновићу, Ђурђу Бошковићу и Живадину
Радосављевићу.24
20 Писмо Патријаршије, А.Е.П. бр. 2018 од 17. августа 1930, министру
правде – АЈ, 63, 7.
21 Решење министра правде, Бр. 64534 од 23. августа 1930. године – АЈ, 63,
7.
22 Писмо Синода, Син. Бр. 2497/зап. 1036 од 21. августа / 3.септембра
1930, министру правде – АЈ, 63, 7.
23 Решење Министарства правде, Бр. 84585 од 4. септембра 1930. године –
АЈ, 63, 7.
24 Писмо Главне контроле, Бр. 84406 од 27. септембра 1930, Министарству
правде – АЈ, 63, 7.
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Министарство правде је инсистирало да Синод одреди пред
седника Комисије. Синод је одговорио 24 / 11. септембра да
је одредио митрополита Јосифа за председника Комисије.25
Министарство правде је, 23. августа 1930. године, тражило
од Министарства просвете сагласност да кустос Бошковић
може да буде члан Комисије. Позитиван одговор је упућен
15. септембра: „У вези тражења господина Министра прав
де бр. 80060/XII од 23 августа ове године, Министарству
просвете част је известити да је Министар просвете одлу
ком Ф. бр. 32494 од 15. овог месеца одобрио да се г. Бо
шковић Ђурђе, кустос Музеја српске земље у Београду, сада
на раду у Историјско-уметничком музеју у Беог раду, додели
на рад Синоду Српске православне цркве за време од три
месеца”.26
По пријему овог писма, министар просвете је обавестио
Синод и патријарха Варнаву.27
Синод је 24 / 11. септембра 1930. тражио од Верског одсека
Министарства правде да му уступи све материјале везане за
рад некадашње Комисије а нарочито оне које се односе на
„грађење и рестаурирање цркава и манастира, као и подиза
ње црквених домова и томе слично”.28
Синод је 31/18. јануар а 1931. обавестио Министарство прав
де да је предложио за члана Комисије др Владимира Пет
ковића, професора Универзитета и управника Историјскоуметничког музеја у Београду. У наставку је обавестио да је
и Министарство просвете именовало исту личност за свога
представника.29
Министарство правде је 10. фебруар а 1931. усвојило пред
лог Синода и о томе га обавестило као и Министарство
просвете.30
Божидар Максимовић, министар правде обавестио је 30. ја
нуар а 1933. Милана Сршкића, председника Министарског
25 Писмо Синода, Син. Бр. 2745/зап. 1229 од 24/11. септембра 1930, мини
стру правде – АЈ, 63, 7.
26 Писмо Министарства просвете, П. Бр. 32494 од 15. септембра 1930, Ми
нистарству правде – АЈ, 63, 7.
27 Писмо Министарства правде, Бр. 89107 од 18. октобра 1930, патријарху
Варнави – АЈ, 63, 7.
28 Писмо Синода, Син. бр. 2475/зап. 1229 од 24/11. септембра 1930, Вер
ском одсеку Министарства правде – АЈ, 63, 7.
29 Писмо Синода, Син. Бр. 146/зап. 93 од 31/18. јануар а 1931, министру
правде – АЈ, 63, 7.
30 Писмо Министарства правде, бр. 15162 од 10. фебруар а 1931, Синоду и
Министарству просвете – АЈ, 63, 7.
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савета о историјату Комисије, пословима које је обавила,
променама у односу према Министарству вера, односно
правде и Патријаршији, саставу и тако даље. Потом је пи
сао: „Како је сад Министарство војске и морнарице покре
нуло питање за одржавање смедеревског града и Министар
ство просвете упутило предмет за пом. Комисију и како ова
комисија при Патријаршији искључиво ради на обнови и
одржавању цркава и манастира Српске Православне Цркве
са кредитом додељеним Српској Православној Цркви мени
је част доставити Вам, Господине Председниче, предмет о
рестаурацији смедеревског града, који је такођер један исто
ријски споменик за наш народ, с молбом за одлуку коме ће
се телу доделити овај посао у рад и из којих ће се кредита
плаћати.”31
Синод је 1. септембра/29. августа 1933. обавестио Мини
старство правде да секретар Комисије Живадин Радосавље
вић не станује у месту где се одржавају седнице па ће ду
жност деловође обављати Драгољуб Милојковић, чиновник
Синода.32
ИЗВОРИ:
Архив Југославије, Министарство правде Краљевине Југославије.

31 Писмо Министарства правде, бр. 124871/32 од 30. јануар а 1933, пред
седнику Министарског савета – АЈ, 63, 7.
32 Писмо Синода, Син. Бр. 9431/зап. 1992 од 1. септем,бра/18. августа
1933, Министарству правде – АЈ, 63, 7.
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Abstract
After establishment of the Patriarchate, the archpriests of the Serbian
Orthodox Church planned renovation and restauration of the temples
throughout the first South Slavic country proclaimed on 1st December
1918. For the realization of these plans, competent commissions were
formed. This paper provides a chronological reconstruction of events
that occurred during formation of these commissions as well as the
problems in the relationships of the Ministry of religion and justice
and of the Holy Archpriest Synod of the Serbian Orthodox Church,
regarding composition and jurisdiction over these commissions which
was first granted to the said Ministry and then transferred to the
Patriarchate of the Serbian Orthodox Church.
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ДИГИТАЛНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ И ПУБЛИКА
ОД ПОСМАТРАЧА
ПРЕМА УЧЕСНИКУ
Сажетак: Имајући у виду да су различити видови сарадње и ак
тивна улога појединца у стварању и дистрибуцији садржаја су
штински важни за поље савремене културе у 21. веку, у раду „Ди
гиталне комуникације и публика: од посматрача према учеснику?”
у нашем фокусу је публика и промене у односу публике према про
цесима конзумирања и стварања садржаја, пре свега оне проме
не које су настају под утицајем информационо-комуникационих
технологија. У уводном делу дате су основне напомене о појму пу
блике, а потом разматране промене у потребама, свакодневним
навикама и активностима публике (и/или корисника) у контексту
информационог друштва. Имајући у виду традиционално разуме
вање и тумачење улоге публике и корисника, које је пре свега упу
ћивало на њихову нешто пасивнију улогу – улогу конзумената и
прималаца у свакодневном процесу стварања информација, у раду
се настојало да се допринесе бољем разумевању активне и ства
ралачке улоге и потенцијала савремене публике.
Кључне речи: дигиталне комуникације, публика, информационокомуникационе технологије, медији, веб 2.0, парадигма партици
пативности, друштвени медији
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Дигиталне комуникације и публика:
од посматрача према учеснику?1
„Заједница корисника Интернета биће водећа струја сва
кодневног живота. Његова демографија ће све више личи
ти на демографију самог света… он ствара потпуно нову
глобалну социјалну фабрику”.2
Николас Негропонте (Nicholas Negroponte) је пре скоро че
тврт века антиципирао време у коме ће заједница корисни
ка интернета постати водећа струја свакодневног живота и
у коме ће њенеактивности у великој мери обликовати раз
личите видове дигиталне комуникације. Односно, време у
коме су интерактивност, велика брзина, презасићеност ин
формацијама, ново значење појмова „временско и географ
ско ограничење”, глобално умрежавање, примена информа
ционо-комуникационих технологија итд., неке од кључних
карактеристика свакодневне комуникације:
„Корисници су се променили од читалаца ка писцима, од
пасивних читалаца ка активним клијентима, од примала
ца информација ка њиховим ствараоцима и од технолошки
недовољно писмених ка технолошки прилично вештим
корисницима.”3
Међузависност и однос дигиталних технологија, које на
стају као одговори на одређене друштвене потребе, и дру
штва на које утичу овако креиране технологије, у фокусу су
истраживача у различитим научним областима, посебно у
последњој деценији. Постоје бројне и веома различите де
финиције и одреднице друштва којима се дефинише и опи
сује скуп промена насталих у свим друштвеним сферама
под утицајем интеграције информационо-комуникационих
технологија и свакодневног, како јавног тако и приватног
живота.

Информационо друштво
„То је почетак новога постојања и доиста почетак новог
доба, информатичког доба које означава аутономија култу
ре насупрот материјалним основама нашег постојања. Али
то није нужно весели тренутак. Јер, коначно сами у нашем
1 Рад је настао као део истраживања за потребе израде докторске ди
сертације „Библиотека као носилац партиципативних пракси у култу
ри у контексту информационог друштва”, одбрањене 06. 09. 2016. на
Филолошком факултету Универзитета у Београду
2 Negroponte, N. (1998) Biti digitalan, Beograd: Clio, str. 173.
3 Nguyen L. C. et al (2012)Towards an understanding of the participatory
library, Library Hi Tech Vol. 30, No. 2, p. 339.
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људском свијету морамо гледати себе у огледалу повијесне
стварности. И можда нам се неће свидјети оно што будемо
видјели. Наставља се.”4
Информационо друштво5 се у највећем броју дефиниција
одређује као друштво засновано на знању и информацијама,
на потреби за критичком обрадом изузетно великог броја
информација, као друштво које се у великој мери ослања, у
готово свим сегментима, на информационо-комуникационе
технологије и информације итд. На једној страни разматра
ња су они истраживачи који тврде да ми заиста настањујемо
нови тип друштва или улазимо у њега, док су на другој стра
ни они који критикују ова тумачења и одбацују идеју да по
јам информационог друштва има било какву објашњавајућу
вредност. Одређени број теоретичара, који у извесном сми
слу заговарају информационо друштво, виде овај друштве
ни концепт и као побољшање индустријског друштва које,
према њиховим налазима, замењује информационо дру
штво. У раду користимо појам „информационо друштво”,
сматрајући да је ова одредница најад
 екватнија јер има ши
року препознатљивост и распрострањеност у свакодневној
и регулаторној употреби6 у бројним званичним документи
ма усвојеним од стране институција као што су Уједињене
нације и Европска комисија.
Јонеји Масуда (Yoneji Masuda), указујући на разлике изме
ђу индустријског и информационог друштва7 наводи кључ
не карактеристике информационог друштва: развојно језгро
овог типа друштва чиниће компјутерске технологије, ин
формацијска револуција шириће моћ производње информа
ција и знања, интелектуална индустрија биће водећа грана
индустрије, повећаће се обим производње информација од
стране корисника, информационо друштво ће бити друштво
са више центара, а не друштво централизоване хијерархије
итд. За тему која је у фокусу рада од посебног значаја су
Масудине тврдње да ће најважнији друштвени субјект бити
управо оно што аутор означава као – заједницу волонтера,
4 Castells, M. (2000) Uspon umreženog društva, Zagreb: Golden marketing,
str. 501.
5 У свакодневној комуникацији сусрећемо се са бројним другим термини
ма којима се реферише на савремено друштво: дигитално доба, умреже
но друштво, широкопојасно или постиндустријско друштво, доба разво
ја нових медија, информационо доба итд.
6 Petrović, D. (2008) U međumrežju-Internet i novi obrasci društvenosti, Beo
grad, Institut za sociološka istraživanja i Saobraćajni fakultet Univerziteta u
Beogradu, str. 40.
7 Masuda, Y. Image of the future information society, in: The Information
Society Reader, ed. Webster, F. (2004), Canada, USA, p. 15.
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предвиђање да ће се повећати обим производње информа
ција од стране корисника, као и увиђање да информацијска
револуција доприноси све већем генерисању информација
и знања.

Публика и корисници
Идеја о публици која има активнију улогу није нова, али су
примена дигиталних технологија и коришћење глобалне ра
чунарске мреже, знатно утицали на активнију улогу публике
и на начине на које разумемо и видимо савремену публику.
Данас су корисницима доступни најразличитији садржаји
на интернету и омогућена им је континуирана комуникација
у веб 2.0 окружењу са потенцијално неограниченим бројем
корисника (институција, појединаца, група итд.) у реалном
времену и без обзира колико су географски и просторно уда
љени једни од других. Такође, корисник има могућност да
генерише и дистрибуира садржаје, или да буде сарадник у
овим процесима на прилично једноставан и приступачан
начин. У овом делу рада дате су основне напомене о појму
публике8 и значењу у коме се у раду користе појмови пу
блике и корисника, ради прецизнијег и бољег разумевања
појмова у контексту савремених пракси и онлајн активности
изузетно великог броја корисника.
Појам „публика” се често користи у свакодневној комуника
цији и уједно представља комплексан и апстрактан концепт,
који не упућује на хомогену групу која може једноставно да
се идентификује, наводи Фатимах Аван (Fatimah Awan) и ис
тиче да се у оквиру свакодневног дискурса реч публика уо
бичајено користи иако је овај термин прилично апстрактан
и установљавање његове коначне дефиниције ствара бројне
концептуалне потешкоће у социолошким истраживањима9.
Ако публику посматрамо као примаоца поруке, што она
свакако и јесте, онда у обзир треба да узмемо и комплексан
процес у коме прималац конструише значење за себе.
8 Појам публике користимо у значењу: мања или већа група људи која
одређене садржаје конзумира (путем различитих медија их гледа, чита,
слуша), учитава у њих своја значења, може да учествује и да свој допри
нос (у различитој форми, обиму и квалитету); појам корисник (user) ко
ристимо у значењу које има у области рачунарства, односно у информа
ционо-комуникационом контексту и односи се на кориснике (без обзира
на ниво знања) компјутера, инернета и ИКТ који, у Веб 2.0 окружењу,
које омогућава интерактивну двосмерну комуникацију, од релативно па
сивног примаоца садржаја може да постане активан учесник у његовом
креирању.
9 Awan, F. (2008) Understanding Audiences, Chapter 3, Part of full PhD The
sis, http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-04.pdf (pristupljeno 09. 03.
2013), рp. 46-47.
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Значајно је у овом контексту напоменути да Џон Фиск (John
Fiske), у Авановом тумачењу, одлучно одбија идеје о потце
њивању капацитета публике и сматра да је и само тумаче
ње одређеног садржаја, односно текста – активан чин, те се
снажно залаже за појам „активна публика”. Аван указује да
Фиск не прихвата виђење публике као „масе”, већ је види
као појам у коме је уважено социјално позиционирање поје
динца, не поричући присутност силе идеологије у друштву.
Фиск верује да су текстови полисемични по својој приро
ди, отворени за бројне интерпретације, те публику види као
„семиотичку герилу”, тврдећи да су конзументи ангажовани
у „семиотичком герилском рату” у коме усвајају и „цепају”
постојеће текстове и учитавају сопствена значења. Овај ау
тор чак види текст као својеврсно „подручје борбе” између
значења која је тексту наменио продуцент (аутор) и значења
које му приписује конзумент (читалац). Овом формулаци
јом он заправо тврди да конзументи стварају сопствену поп
културу, односно да постају продуценти.
Са радовима Џона Фиска, како наводи Јелена Клеут, кул
туролошко-критички приступ је кренуо путем признавања
сваког „тумачења” као чина активирања публике која садр
жаје масовних медија види само као „семиотички ресурс” у
контрахегемонској борби10. Ауторка се такође бави и појмом
активне публике у контексту масовних медија, комуникаци
ја и новинарства, и наводи да овај појам „... припада рецеп
цијским теоријама о масовном комуницирању и у најши
рем одређењу користи се да означи све оно што припадни
ци масовне публике „раде” са мас-медијским порукама”11,
те настоји да проблематизује овакав приступ у поменутом
контексту.
Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић разма
трају разноврсност и јачину културних потреба и интере
совања према којима се људи окупљају и удружују и на тај
начин стварају различите врсте публике12. Имајући у виду
да су за тему рада посебно важне промене у односу публи
ке према свакодневним процесима конзумирања и ствара
ња садржаја, овде наводимо одређење публике коју аутори
дефинишу као „акциону публику”, која чвршћим облицима
повезивања настаје унутар дифузне публике. Драгићевић
Шешић и Стојковић сматрају да је ова публика веома зна
чајна, посебно са становишта културних институција, јер
10 Kleut, J. Aktivna publika i novinarstvo, u  Mesto i značaj medijskih studija za
međuregionalnu saradnju, (2010), Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 50.
11 Isto, str. 47.
12 Dragićević Šešić, M. i Stojković, B. (2011) Kultura – menadžment, animaci
ja, marketing, Beograd: Clio, str. 27.
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представља сигурну публику или поборнике њихових ак
тивности, пружа више сигурности у пословању и промоцији
жељених креативних вредности, пружа подршку различи
тим културним и грађанским иницијативама, те омогућава
стварање различитих облика цивилног друштва, учество
вање у бројним активностима и управљање њима, итд.
Појам публика се користи у различитим областима и са раз
личитим значењима, а у свом најширем одређењу користи се
да означи мању или већу групу људи која одређене садржаје
конзумира, учитава у њих своја значења, може да учествује
и да одређени допринос овим садржајима. Постоје разли
чите врсте публике и њене веома бројне класификације. Из
наведених радова видимо да је и 80-их година публика сма
трана дистанцираном, расутом, да је била одређена у односу
на електронски посредоване поруке и тумачена у односу на
степен активности. Одређени број истраживача публику ви
ше види као конзументе, док други, попут Фиска, сматрају
да конзументи постају продуценти. Дакле, идеја о активној
публици и њеним преображајима није нова, односно не мо
жемо је искључиво доводити у везу са савременим инфор
мационо-комуникационим технологијама и широком, ко
мерцијалном употребом интернета, која је почела средином
90-их година. Али, могућности које публика данас има у веб
2.0 окружењу – да у свакодневној интерактивној двосмер
ној комуникацији од релативно пасивног примаоца садржа
ја постане активан учесник у његовом креирању – различи
те су по карактеру, обиму, разноврсности и доступности у
односу нa период пре настанка друге генерације веба.

Публика и корисници у ИКТ контексту
„Далеко од тога да буду само потрошачи, данашњи корисни
ци веба активно додају садржај, персонализују веб простор
и креирају структуре које проналажење информација чине
лакшим него икада пре”13
По чему се разликују могућности и активности које публика
данас има у веб 2.0 окружењу у односу на претходне пери
оде? По много чему. Пре свега по свом карактеру, обиму,
разноврсности и доступности, односно како Лоренс Лесиг
(Lawrence Lessig) наводи: „...за разлику од било које једно
стране технологије интернет омогућава размену створених
дела са великим бројем људи, практично говорећи истога
тренутка. Ово је новина у нашој традицији – не само то да се
култура може записати механичким путем, и очигледно не
13 Casey, E. M. and Savastinuk, C. L. (2007) Library 2.0, A guid e to Participa
tory Library Service, Information Today, Inc, Medford, New Jersey, p. 59.
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само тако што ће се одређени догађај посматрати критички,
већ да се овај спојени запис слика, звука и коментара, може
нашироко дистрибуирати практично истог трена”.14 Кори
сничке активности се одвијају у интерактивној и двосмер
ној комуникацији, нису временски или географски ограни
чене. Информације и садржај који корисници креирају могу
да се у реалном времену размењују са потенцијално неогра
ниченим, милионским бројем других корисника, који могу
бити хиљадама километара удаљени од нас.
Развој партиципативних софтверских апликација и веб 2.0
алатки, учинили су да учествовање у одређеним онлајн ак
тивностима, које све више замагљују границу између про
дукције и потрошње – постане део свакодневице милиона
људи.15 „Оно што партиципативност у данашње време чини
радикално другачијом је чињеница да су друштвени меди
ји16 учинили учествовање приступачнијим него икада до са
да и, што је такође веома важно, учинили га приступачнијим
много већем броју људи. Односно, како тврди Нина Симон
(Nina Simon), развој веб 2.0 технологија је трансформисао
лимитирану и не одвећ учесталу партиципативност17 у уче
ствовање које је могуће било када, било коме и било где.”18
Дакле, веб 2.0 и мобилне технологије19 данашњим просеч
ним корисницима омогућавају: велики обим повезивања
14 Lesig, L. (2006) Slobodna kultura, Beograd: Službeni glasnik, str. 52.
15 Beer, D. and Burrows, R. (2010) Consumption, Prosumption and Partici
patory Web Cultures: An Introduction, Journal of Consumer Culture 10: 3,
SAGE, p. 10.
16 Под појмом друштвени медији се подразумева: платформе на интерне
ту на којима корисници могу да креирају, преузимају, размењују и де
ле медијске садржаје. Сматрамо да су друштвени медији, за разлику
од традиционалних масовних медија, у својој основи дизајнирани као
партиципативни медији.
17 Simon, N. The participatory museum, Chapter 1, (приступљено 20. 09
.2014.) http://www.participatorymuseum.org/read/
18 Вученовић, Т. (2018) Парадигма партиципативности у савременом ме
дијском контексту, Култура бр. 158, Београд: Завод за проучавање кул
турног развитка, стр. 283.
19 Под појмом мобилне технологије подразумевамо технологије и уређаје
који су засновани на мобилности, које можемо да користимо када смо
мобилни, односно крећемо се кроз одређени физички или виртуелни
простор. С обзиром на савремене технолошке трендове у оквиру ко
јих расте употреба мобилних уређаја и технологије (телефона, таблета
итд.) за приступ глобалној рачунарској мрежи, овде кратко указујемо
и на основне карактеристике појма „мобилни веб”. Према Веб конзор
цијуму (World Wide Web Consortium, W3C) термин мобилни веб често  
се употребљава, те је тако прекомерна и понекад неад
 екватна употреба
довела до губљења значења, које је дефинисано као веб коме корисници
могу да приступе са било ког уређаја и локације. Тренд који у оквиру
технолошког развоја можемо да пратимо указује да постоји тенденција
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(умреженост), ступање у онлајн дијалог и дискусију, разго
воре уживо (групне или појединачне), вишесмерну комуни
кацију и специфичне сарадничке односе, стварање и разме
ну веома различитог садржаја: текстова, фотографија, видео
и аудио записа и сл. Мобилни телефон са камером и интер
нет конекцијом кориснику омогућава да постане извештач
са концерта, утакмице или са места на која ни професионал
не ТВ екипе не могу да стигну (елементарне непогоде, ору
жани сукоби итд.). Снимљени материјал може да се архиви
ра и дистрибуира путем бројних онлајн платформи, сајтова
и мрежа, у персонализованом веб простору. Набројане мо
гућности, и ову чињеницу сматрамо посебно важном, нису
ограничене ни степеном корисничког знања ни његових ИТ
вештина, јер су изузетно бројни (бесплатни) едукативни ма
теријали на различитим језицима и у различитим формама
(видео, текст, аудио, фотографија, мултимедија) доступни за
преузимање на глобалној рачунарској мрежи.
Коришћење садржаја креираног од стране корисника убрза
но расте20, делимично и због чињенице да прилично јефти
но, наводи Џон Крум (John Krumm). Уз ову погодност, важно
је управо да нагласимо да данас и корисник који је почетник
нa интернету може да „… ствара репозиторијуме знања на
вики платформама, развија библиографије путем сајтова за
друштвено означавање, гради историјске и културне колек
ције коришћењем медијских апликација за дељење и фор
мира односе са истомишљеницима у социјално умреженим
заједницама. Данашња интернет публика еволуирала је и

да се информације и сервиси учине доступним што ширем кругу ко
рисника, без обзира на уређај или опрему коју имају. Веб конзорцијум
овакво окружење назива „један веб” (one web). Дакле, последњих го
дина приступ интернету путем мобилних телефона је у порасту, услед
бројних фактора: технолошког побољшања ових уређаја, бржег преноса
података, нижих трошкова набавке мобилних уређаја и повезивања на
интернет итд. У складу са описаним трендовима у савременом техноло
шком контексту континуирано се развијају и мобилне веб алатке (mobile
web tools): геолокацијске алатке, QR (quick response) кодови, софтвери
за прилагођавање веб сајтова мобилним уређајима, проширена реалност
(augmented reality), RFID (Radio Frequency Identification) – бежично ко
ришћење електромагнетног поља за пренос података, само су неке од
њих. (извор:http://www.w3.org/wiki/Introduction_to_mobile_web).
20 Krumm, J. et al. (2008) User generated content (2008), https://www.compu
ter.org/csdl/mags/pc/2008/04/mpc2008040010.pdf, (preuzeto 15. 07. 2014).
Напомена: Џон Крум под садржајем генерисаним од стране корисника
подразумева информације, податке или медије које корисници добро
вољно постављају на веб. Термини који су у употреби и којима се озна
чава садржај који су корисници произвели у савременом технолошком
окружењу су: садржај генерисан од стране корисника (User Generated
Content, UGC), садржај креиран од стране корисника (User Created
Content, UCC) итд.
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постала култура стваралаца”21. Публика данас може и има
право да онлајн редистрибуира институционални садржај и
да га допуњава, да ствара одређени садржај и прикључује га
институционалном, да га презентује и промовише итд., а не
само да га посматра и конзумира. Савремена публика има
могућности да се креативно изрази самостално или путем
реакције на садржаје медија које конзумира. Наравно, нове
могућности имају и одређених ограничења и недостатака на
које је кратко указано на крају рада.
Развој информационих технологија омогућио је стварање
друге генерације веба, односно веб сервиса који су окренути
корисницима и који омогућавају персонализовање дигитал
ног садржаја и његово прилагођавање индивидуалним кори
сничким потребама. Корисници су фокусирани на стварање
новог садржаја или уређивање старог и при том не морају
нужно да буду свесни технологија које им то омогућавају и
начина на које ове технологије функционишу. Лев Манович
(Lev Manovich) тврди да корисник постаје коаутор дела за
хваљујући новим медијима који су интерактивни, за разлику
од старих, где је редослед представљања био непроменљив,
те може да „... ступа у међудејство са медијским стварима ...
да бира који ће елемент приказати, или коју ће путању сле
дити, стварајући тако сваки пут јединствено дело”22. Овим
аутор заправо указује и на значајну комуникацијску димен
зију и тврди да су сва класична дела (визуелне уметности,
позориште, сликарство итд.), а савремена још више, више
струко интерактивна, јер захтевају од корисника да допуни
детаље или делове који недостају.
Ствараоци садржаја данас нису ангажовани на традицио
налан начин, односно како формулише Аксел Брунс (Axel
Bruns): „... укључени су у продукцију која представља ко
лаборативно и континуирано грађење и ширење постојећег
садржаја у потрази за даљим побољшањем”23.
Брунс наводи четири кључне карактеристике новог начина
продукције:
1. Широко дистрибуирано генерисање садржаја од стране
широке заједнице учесника;

21 Kroski, E. (2007) The social tool of web 2.0:opportunities for academic li
braries, Choice, Vol.44 No.12,: (pristupljeno 26. 07. 2014) http://eprints.rclis.
org/3852/1/web_2.0.pdf
22 Manovič, L. (2015) Jezik novih medija, Beograd: Clio, str. 91.
23 Bruns, A. (2007) Produsage:Towards a Broad er Framework for User-LedContent Creation, Proceedings Creativity&Cognition, (pristupljeno 30. 04.
2010) http://eprints.qut.edu.au/6623/1/6623.pdf
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2. Флуидно кретање продуцената садржаја и преплитање
улога: вођа, учесник, корисник садржаја, аматер, профе
сионалац итд.;
3. Генерисани артефакти нису више производи у традици
оналном смислу те речи – увек су незавршени и контину
ирано се развијају;
4. Производња садржаја је заснована на режимима анга
жовања који су засновани више на принципу заслуге не
го на принципу власништва, те често користе копирајт
(copyright) системе који признају ауторство и не допу
штају неауторизовану комерцијалну употребу, али омогу
ћавају даљу сарадњу на побољшању и развоју садржаја;
У овом конексту треба напоменути да учествовање /
партиципација (давање доприноса одређеним садржајима,
активностима, догађајима итд.), свакако није нов концепт,
и да се партиципативност као појам разматра и тумачи у
различитим контекстима – културном, социолошком, ме
дијском итд., различитим појавним облицима, терминима,
практичним и теор ијским оквирима. Партиципативне прак
се присутне су у различитим областима: култури, уметно
сти, технологији, политичком активизму итд. „Партиципа
тивност може да се разуме као процес у коме постоји са
раднички, односно релативно равноправан однос две или
више страна. Аспекти партиципативности су из различитих
углова, теоријски и практично, разматрани и пре појаве ин
тернета и развоја веб 2.0 технологија, али парадигма парти
ципативности у контексту информационог друштва и убр
заног технолошког развоја, има одређене карактеристике
учествовања које су специфичне за дигитално доба. Будући
да постоје одређене сличности, али и бројне разлике између
партиципативних пракси пре и после интернета – можемо
да говоримо о новој парадигми партиципативнсти24.”
За парадигму партиципативности је посебно значајна чи
њеница да су, како је указано, технологије и развој веба
радикално променили контекст, могућности, обим и карак
тер партиципативних пракси у различитим областима. У
24 „Нова парадигма партиципативности” је појам којим се означава скуп
промена које карактеришу нове облике корисничке партиципације у Веб
2.0 окружењу у коме су ИКТ знатно унапредиле могућности да савре
мена публика и корисници постану активни учесници у глобалним и ло
калним комуникационим процесима, ствараоци и дистрибутери садржа
ја на глобалној рачунарској мрежи, да од посматрача постану иницијато
ри и сарадници у различитим областима. ИКТ су радикално промениле
контекст, могућности, обим и карактер партиципативних пракси. Утицај
корисника се повећава, а самим тим и потенцијал који овај утицај може
да има за различите институције и организације.

269

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ
окружењу које омогућава учествовање, сарадњу и интерак
тивност – позиција, жеље и могућности публике се такође
убрзано мењају. Ови обрасци понашања потичу из веб 2.0
окружења и резултат су промена у корисничким очекивањи
ма и навикама у глобалним размерама, те савремени кори
сници данас очекују садржај, окружење и платформе које су
персонализоване25.
Потребно је да нагласимо да појам активне публике претхо
ди савременом разумевању конвергенције медија у веб 2.0
окружењу и постоји обимна литература која на то указује,
како тврди и Елизабет Бирд (Elisabeth Bird)26, те наглашава
да се о новом концепту активне, партиципативне публике
дискутујене само у академској литератури већ, ако не и ви
ше, у популарној штампи и на тржишту књига. Кулминација
оваквог тока уследила је у 2006. години, наводи ауторка, ка
да је на насловној страни магазина „Тајм” (Time) писало: Ко
је личност године?: „Tи”. Ова лична заменица се односила
на кориснике интернета, а признање је додељено поводом
растућег утицаја кориснички креираног садржаја који допу
њава и чини богатијом глобалну базу података и утиче на
традиционалан однос моћи у медијима. Бирд сматра да је
већина истраживача става да је успон и ширење дигиталних
медија и веб 2.0 окружења темељно променила свакодневну
интеракцију коју људи имају са медијима, те је сагласна са
тврдњама да су медији засновани на вебу омогућили да се
комуникација генерисана од стране публике одвија у мно
го различитих праваца и дали људима могућност да се при
кључе овом процесу као продуценти. Ипак, треба имати у
виду да људи углавном нису продуценти, односно произво
ђачи садржаја у буквалном значењу те речи, те Бирд тврди
да је неопходно да спроведемо много комплекснију анализу
корисничких пракси која ће узети у обзир широк спектар
онлајн партиципације, као и чињеницу да већина наведених
онлајн активности остаје сасвим површна.
Улога корисника као даваоца података је далеко важнија,
сматра Бирд, него њихова улога као даваоца садржаја, и
закључује да што више медијска индустрија утврђује сво
ју контролу над садржајем, истинска онлајн слобода је све
мање достижна. Џон Кац (Jon Katz) је још 1997. године про
гласио постојање тзв. „дигиталног грађанина” у угледном
часопису Wired и окарактерисао га на следећи начин: „... нај
боље информисан, партиципативни грађанин кога смо икад
25 Simon, N. The participatory museum (Introduction) (pristupljeno 20. 09.
2014.) http://www.participatorymuseum.org/read/
26 Bird, С. Е.  (2011) Are we all producers now?, Convergence and media audi
ence praticices, Cultural Studies Vol.25, Nos.4-5, p. 503.
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имали или ћемо имати... пун знања, толерантан, заокупљен
питањима о добробити друштва и непоколебљиво одан про
менама... убеђен да је технологија снага добра...”27
У одређивању места и улоге савремене публике, посебно
се ослањамо на концепт „креативне публике” у тумачењу
Мануел а Кастелса (Manuel Castells)28. Супротно концепту
о „беспомоћној публици” којом манипулишу корпоративни
медији, овај истраживач сматра да људи поседују капацитет
да модификују означитеље у порукама које примају, да их
интерпретирају у складу са својим културним обрасцима и
мешају поруку са разноврсним мноштвом својих комуника
тивних пракси, те да се потенцијал публике да преузме од
говорност за комуникативну праксу, у великој мери повећао
са развојем културе аутономије, ширењем интернета и бе
жичне комуникације која подржава и оснажује аутономију,
укључујући садржај који производе корисници и који се по
ставља на глобалну рачунарску мрежу. Другим речима, да
нашњи корисник захваљујући солидној интернет конекцији
и уређају пристојног квалитета, свакодневно има могућност
да претражује глобалну рачунарску мрежу према својим по
требама и умећима, у простору и времену који сам одабере,
без географских ограничења, те да комуницира са потен
цијално неограниченим бројем других корисника. Управо
овако висок ниво аутономије, сматра овај аутор, утиче на
пораст фреквентности и интензитета коришћења интернета.
Процес комуникације креативне публике показао се као
комплексан процес, вишеканални (организација извора ко
муникације) и мултимодални (различите технологије кому
никације) процес у коме пошиљаоци и примаоци чине исти
субјекат, а сви пошиљаоци су истовремено и примаоци, и
обрнуто. Субјекти комуникације, такође, образују мреже ко
муникације и на тај начин продукују заједничко значење и
додају кључна разматрања ових појмова, те тако дају оквир
за њихово разумевање и прецизно указују на саму суштину
промене: „Прешли смо са масовне комуникације усмерене
на публику до активне публике која дефинише своје значе
ње тако што пореди сопствено искуство с једнодимензио
налним протоком информација које добија. Тако примећу
јемо пораст интерактивне продукције значења. То називам
креативном публиком, извором преуређене културе која
карактерише свет масовне самокомуникације.”29
27 Katz, J. (1997) The Digital Citizen (pristupljeno 04. 02. 2013) http://www.
wired.com/1997/12/netizen-29/.
28 Kastels, М. (2014) Moć komunikacija, Beograd: Clio, str. 163.
29 Исто, стр. 169.
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Мануел Кастелс наводи резултате истраживања новог обра
сца односа према медијима које је спроведено кроз фокус
групе и закључује да припадници ове фокус групе ипак нису
пасивни примаоци порука и информација, већ да је значајан
део групе и произвођач садржаја: они производе видео и ау
дио записе и постављају их на глобалну рачунарску мрежу,
преузимају и деле различите садржаје који су доступни на
интернету, пишу блогове итд. Иако су карактеристике нових
технологија и њихов утицај на комуникације којима омо
гућавају већу мобилност, флексибилност, ефикасан начин
организације и управљања, важне за потенцијал учествова
ња публике у културној продукцији итд, Кастелс сматра да
овде ипак не можемо да говоримо о доминантном обрасцу
комуникације, већ о наговештају будућих образаца кому
никације. Стога је, сматрајући да се конвергенција дешава
првенствено у уму комуникацијских субјеката, сагласан са
тврдњама Хенрија Џенкинса (Henry Jenkins) који конвер
генцију медија и комуникација види пре свега као култу
ролошку, а онда и као организациону и технолошку појаву.
Џенкинс идентификује публику као продуцента и сматра да
публика (при том има у виду тзв. фанове, односно обожава
оце и страствене поборнике, прим. аут.) производи значења
и интерпретације, ствара уметничка дела и заједнице, као и
алтернативне идентитете.
Када разматрамо тему партиципативности и корисничке
партиципације, потребно је да имамо у виду налазе истра
живања Јакоба Нилсена (Jakob Nielsen) и принцип 90 – 9
– 130, који је он увео и који се често наводи у литератури,
а у коме се каже да 90% корисника у онлајн заједницама
не дају никад никакав допринос садржају на вебу већ са
мо посматрају, 9%да је скроман допринос и само 1% запра
во генерише садржај на глобалној рачунарској мрежи. Де
ведесет процената чланова интернет заједнице практикује
само, уолико уопште то чини, једноставан или благ јавни
коментар или дељење садржаја31, тврди Кејт Крафорд (Kate
Crawford) позивајући се на резултате бројних студија. Ова
ауторка се залаже за партиципативан статус ових процеса,
јер их види као активне и рецептивне облике доприноса, а
глорификацију „гласа” 90-их година, као примарне форме
30 Nielsen, J. The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and
Online Communities (pristupljeno 23. 03. 2013) https://www.nngroup.com/
articles/participation-inequality
31 Crawford, K. (2011) Listening, not Lurking: The Neglected Form of Partici
pation in Cultures of Participation, Media Practices, Politics and Literacy,
eds. Leopoldina Fortunati, Julian Gebhardt and Jane Vincent, p. 63-64, pu
blikacija preuzeta  sa Kobson – Serbia: Ebsco Publishing: e-book Academic
Collection Trial, (preuzeto 12. 12. 2012).
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партиципације сматра „техноутопијском олујом”. Разговори
који су вођени на интернету остају тамо, и та чињеница је
свакако значајна са становишта архивирања, стварања базе
података и сл. Са друге стране, видљивост и трајна доступ
ност могу да обесхрабре поједине кориснике и управо зато
можда има много корисника који више воле да читају оно
што су други написали и да их процењују на основу тога,
него да сами нешто конкретно допринесу онлајн садржаји
ма, како истичу Мари Жубер и Жослин Вишарт (Marie Jou
bert i Joceylin Wishart).32
Као добар пример успешне сарадње институције и публике,
односно пример занимљивог садржаја креираног од стране
корисника, можемо да наведемо Градску књижницу у Рије
ци и блоговe „Читатељски осврти”, „Кауч и књиге”, „Књи
жничарење”, „Фуге”, „Испод чекића” и „Перница”, ка који
ма нас воде линкови са библиотечког веб-сајта. Различити
аутори који пишу о веома занимљивим темама: од приказа
и препорука књига, преко властитих искустава о поласку у
школу или дилемама родитељства, до тема из области музи
ке и филма – креирали су драгоцене и креативне садржаје,
употпуњене фотографијама високог квалитета или одабра
ним видео записима, као и корисним линковима. Навешће
мо овде још једну активност Градске књижнице у Ријеци
намењену партиципацији корисника коју видимо као веома
важну и која се успешно реализује, те може да послужи као
пример добре праксе – онлајн магазин библиотеке33. Слу
жећи се на известан начин речником ТВ маркетинга и по
том самоиронишући овај поступак реченицом: „Не, нисте
дошли на канал ТВ продаје”, запослени су позвали публику
на публици близак, разумљив и подстицајан начин: „Прове
ли сте инспиративан викенд са дјететом и подијелили бисте
искуство?”, „Пишете кратке приче и тражите простор за об
јављивање?” Jасно су навели да овај онлајн магазин и на
стаје управо у сарадњи са корисницима и резултат је намере
да на потпуно нов начин обавештавају публику о томе шта
се догађа у библиотеци, стваралаштву у региону, култури,
дигиталним технологијама итд.
Имајући у виду управо потребе нових мултитаскинг кори
сника, након бројних спроведених истраживања, Центар
за социо-културни развој у Шпанији (Centro de Desarrollo
32 Joubert, M. and Wishart, J. (2012) Participatory practices:Lessons learnt
from two initiatives using online digital technologies to build knowledge,
Computers and education 59, p. 111; prema: Bateman, P. and Pike, J. (2007)
Lurking in online communities: A communication apprehension perspective,
Philadelphia: Academy of Management. OCIS Division.
33 http://gkr.hr/Magazin (pristupljeno 02. 12. 2015).
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Sociocultural) је увео „Облакотеку” (Nubeteca)34, нову услугу
коју пружају у циљу стварања јединственог окружења, које
истовремено укључује књижевне, музичке, информативне
ресурсе и друштвене мреже. Едукацијом, путем занимљи
вих видео садржаја и адекватним окружењем, корисници се
подстичу да пробају и примене нове садржаје и знања, са
једне стране, али и да обуче друге кориснике и помогну им
у адаптацији на ово ново, технолошки напредно, мултита
скинг окружење, са друге стране.
Лоренс Лесиг веома добро запажа да живимо у добу „исеци
и прилепи” (cut and paste) културе коју је омогућила тех
нологија. Овај аутор настоји да тумачи ефекте интернета
изван његовог простора, тачније ефекте које он изазива у
процесу производње културе, и тврди да је интернет донео
важну и несхваћену промену овом процесу.35 Мередит Фар
каш (Meredith Farkas) види библиотеку као место сусрета у
виртуелном и реалном простору и дефинише четири основ
на типа онлајн заједница36: заједнице интересовања, зајед
нице акције, локалне заједнице и заједнице одрживости. Пр
ви тип заједница је најраспрострањенији и у њима су људи
окупљени око сличних интересовања или интереса; у зајед
ницама акције су окупљени људи који су препознали тешко
ће кроз које појединац пролази ако сам предузме кораке да
реши одређена питања и проблеме, и стога су мобилисали
већи број људи који слично размишљају зарад остварива
ња заједничких, већих циљева; у локалним заједницама су
окупљени чланови према географској локацији, тачније чла
нови једне локалне заједнице који деле заједничке, локалне
бриге и удруживањем покушавају да их лакше и брже реше;
заједнице одрживости су оне у којима се људи већ познају
и удружују се управо зато да би остали повезани, да би се
одржали и сачували заједништво, a као добар пример за ове
заједнице наводи алумни организације.
Дакле, прилика и могућности за активнији, једноставнији и
обимнији ангажман публике једне, на пример, институци
је културе, данас има више него у добу пре интернета, али
овај потенцијал остаје недовољно искоришћен уколико се
34 Centro de Desarrollo Sociocultural, CDS (pristupljeno 10. 08. 2014). http://
cds.fundaciongsr.com/256/Nubeteca-servicio-pioner-en-el-panorama-biblio
tecario-nacional-e-internacional
35 Lesig, L. (2006) Slobodna kultura, Beograd:Službeni glasnik, str. 19.
36 Напомена: појам онлајн заједница се у раду користи у тумачењу Ненси
Бајм, која уочава да у онлајн заједницама постоји пет елемената, као и у
другим заједницама: осећај простора, заједничка пракса, дељење ресур
са и подршке, заједнички идентитети и интерперсонални односи (Baym,
N. (2010) Personal Connection in the Digital Age, UK & USA: Polity Press,
рp. 72-90.
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корисничкој партиципацији не приступи стратешки, план
ски и истраживачки. Подаци који су неопходни да бисмо
реализовали партиципативне пројекте и подстакли публику
на укључивање су пре свега детаљни подаци о њиховим на
викама, могућностима и ставовима који могу имати утицаја
на њихов допринос и ангажман. Сматрамо да су истражива
ња публике (анкете, дубински интервјуи, фокус групе, ква
нитативна и квалитативна истраживања и сл.), евалуац
 ија
и примена одређених иновација кључни за развој публике
и њен активнији и креативнији ангажман, а самим тим и за
позицију и пословање институције културе.

Закључне напомене: да ли заиста сви могу,
смеју и желе да учествују?
Могућности које нове технологије доносе савременим кори
сницама неопходно је посматрати и из угла њихових ограни
чења и недостатака, стога ћемо овде навести само одређена
питања која сматрамо да је значајно имати у виду ради це
ловитије слике и критичког односа према предмету анализе.
Садржај који постављамо онлајн доступан је великом броју
људи. Дакле, не само нашим пријатељима већ и маркетинг
и адвертајзинг одељењима у компанијама различитих вели
чина, одељењима за надзор и праћење садржаја (званичним
и незваничним), појединцима и групама које злоупотребља
вају податке, сајбер криминалцима итд. Стога је овде реч о
својеврсном парадоксу, односно о дуалној природи интерне
та и много пута наглашаваној слободи комуникације, говора
и изражавања на интернету, са једне стране, и контроле, над
зора и цензурисања садржаја са друге стране, како исправно
увиђа и Ганаел Лонглуа (Ganaele Langlois), која овај пара
докс између слободе комуникације и контроле над умреже
ним информацијама види као двоструку парадигму – једну
која је концентрисана на корисника и фокусирана је на везу
између „оснажених” корисника и неговања демократске ко
муникације, и другу коју назива мрежном парадигмом, која
није фокусирана толико на садржај комуникације, већ више
на услове и регулативу у оквиру које информација „кружи”
онлајн.37 У првој је фокус на вези између оснаживања кори
сника и демократизације комуникације, а у другој на усло
вима и регулацији на мрежи. Лонглуа сматра да је пресек
кодекса и закона, протокола и контроле заправо поприште
борбе за моћ над контролом глобалне мреже и да заправо
37 Langlois, G. (2013) Participatory culture and the New Governance of
Communication: The Paradox of Participatory media”, Television and new
Media,14: 91, p. 94.
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нове форме контроле мењају демократске идеале о слобод
ној и неконтролисаној комуникацији на којима је интернет
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.38 Глобално учествовање у партиципативној култури не
може бити изједначено са већом слободом, јер многи кори
сници немају приступ технологијама, недовољно познају
медије и утицај комуникационих технологија на наше ин
теракције са медијима и другим људима, немају слободу да
дају свој допринос партиципативним праксама због надзора
и контроле садржаја од стране структура моћи итд. Такође,
имајући у виду да не жели сваки корисник да партиципира,
онда је важно и следеће питање – ако слобода појединца у
партиципативној култури не може подразумевати и повла
чење или незаинтерованост за то учествовање, како можемо
да говоримо о истинском естетском или етичком деловању?
Свакако је значајно да нагласимо да је наша приватност и
безбедност на мрежи, као и мера у којој смо заштићени и
сигурни, од великог значаја за потенцијал и квалитет на
ше партиципације на вебу. Такође, некритичко „уздизање”
и „слављење” онлајн продуцената, односно корисника који
онлајн стварају садржај, може да потисне у други план пи
тања и преиспитивање све веће моћи медијске индустрије
и питања власништва над креираним садржајем, као тако
ђе осетљивих питања која привлаче велику пажњу и бројне
дискусије које неретко заврше на суду.
Френк Вебстер (Frank Webster), са Кевином Робинсом (Kevin
Robins), износи тврдњу да у новом развоју информационокомуникационих технологија леже основе за нову „еру бо
гатства и обиља”39. Скептични према идеји да информаци
оно-комуникационе технологије творе технолошку револу
цију – упркос непорецивим иновацијама у овој области, ови
аутори сматрају да су оне револуционарне само у тривијал
ном смислу. Наравно, Кевин и Вебстер не желе да из ових
ставова следи да нове технологије нису важне и свесни су да
промене у овој области утичу на трансформативне процесе
38 Blank, P. et al (2013) Participatory Culture and Media Life: Approaching
Freed om The Janissary Collective in The participatory cultures handbook,
eds. Delwiche, A. and Henderson, J. (2013) New York: Routledge, Chapter
26, Kindle Edition.
39 Robins, K. and Webster, F. (2004) Long history of information revolution
in The information societ reader, ed.   Webster, F. (2004), Canada, USA,
Routledge, p. 62.
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у друштву. Такође, противе се схватањима која информаци
оно друштво тумаче готово искључиво у односу на техноло
шку револуцију и наглашавају да је усвајање информација
и информационих ресурса увек био конститутивни аспект
капиталистичких друштава, сасвим изван било ког техно
лошког контекста. Оно што из њихових теоријских разма
трања издвајамо као посебно важно, јесте указивање на чи
њеницу да се суштина огледа у томе да је информациона
револуција неад
 екватно осмишљена као питање технологи
је и технолошке иновације, а требало би је схватити  као пи
тање различитих и неједнаких приступа ка информационим
ресурсима и контроле над њима.
Обиље информација, свакодневна и готово непрекидна
„укљученост” и присуство на глобалној рачунарској мрежи,
кратко задржавање на интернет странама које се мери се се
кундама 40 итд., уз бројне позитивне аспекте дакле имају и
одређене негативне тенденције. На ове тенденције указује и
Николас Кар (Nicholas Carr) који критикује управо сам ме
диј –интернет, јер сматра да нагриза способност концентра
ције и контемплације41. Забринут због чињенице да глобал
на рачунарска мрежа утиче на њега и да није више способан
да задржи пажњу на једној ствари дуже од неколико минута,
Кар тврди да савремени читаоци постепено губе способност
за дубље читање текста, нису у могућности да се довољно
фокусирају на писану реч, „прелећу” пасусе, слабије памте
јер сматрају да све изнова када им затреба могу да прона
ђу на мрежи и сл. Питер Херман (Peter C. Herman) наводи42
студију из 2007. године у оквиру које је закључено да чи
тање са екрана може умањити наше разумевање текста, јер
је ментално и физички напорније него читање на папиру,
као и студију из 2005. у којој су изнети докази према који
ма онлајн читање подстиче брзо прегледање текста и „обес
храбрује” детаљно и „дубинско”, концентрисано читање.
Појединачна корисничка искуства указују и на извесна
ограничења употребе различитих апликација, попут Google
Docs-a на пример, јер ова алатка „замагљује” границу изме
ђу куће, посла и кафеа. Та чињеница је предмет расправе и
разговора на различитим нивоима – од корисничких разго
вора „обичних” људи, који се углавном жале на стање у коме
су стално онлајн и увек у вези са послом, до истраживача,
40 http://time.com/12933/what-you-think-you-know-about-the-web-is-wrong/
(pristupljeno 9. 3. 2015).
41 Kar, N. (2013) Plitko, Smederevo: Heliks, str. 6.
42 Herman, C. P. The Hidden Costs of E-books at University Libraries (pristu
pljeno 01. 11. 2015); http://timesofsandieg o.com/opinion/2014/09/29/hid
den-costs-e-books-university-libraries/.
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попут Шери Теркл (Sherry Turkle), која тврди да данас оче
кујемо више од технологије, мање једни од других, односно
да у технологији тражимо начине да ступимо у одређене од
носе, али и да се од њих заштитимо43. Чињеницу да велики
број људи проводи време на друштвеним мрежама, има нај
мање две имејл адресе и / или има свој лик у некој од он
лајн игара и да „прелази” са једног „идентитета” на други,
Шери Теркл је означила као „циркулисање”. Ауторка сматра
да се појавом мобилне технологије „циркулисање” убрзало
до специфичне „животне мешавине” у којој чак и најобич
нији телефонски позив свакодневно доводи савременог чо
века у свет сталног парцијалног посвећивања пажње. Стога
не треба да се препуштамо авантурама мрежне културе у
настајању (јер ми одређујемо задатке који ће стајати пред
технологијом) нити да је одбацујемо – већ да јој дамо место
које јој припада.
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DIGITAL COMMUNICATION AND AUDIENCE
FROM AN OBSERVER TO A PARTICIPANT

Abstract
“Digital Communication and Audience: From an Observer to a
Participant? “ considers ways in which   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 the changes influenced by the developments in information
and communication technologies. In the introduction, the author
offers basic observations regarding meaning of the term “audience”,
followed by consideration of changes in the needs, daily habits and
activities of that audience (or a user) in the context of digital society.
Considering traditional understanding and interpretation of the role
that an audience plays, which primarily presumes its passive role – the
role of a consumer/recipient of the daily creation and distribution of
information, this paper attempts to challenge that notion and bring forth
a better understanding of more active and creative roles and potentials
of the modern audiences.
Key words: digital communication, audience, information and
communication technologies, media, web 2.0, participatory paradigm,
social media
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА
СВЕДОЧАНСТАВА У
ТРАНСФЕРУ СЕЋАЊА НА
ПОСТРАДАЛЕ У ГАСНИМ
КАМИОНИМА НА ПОДРУЧЈУ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ПОЉСКЕ У
ТОКУ II СВЕТСКОГ РАТА
Сажетак: Након јуна 1941 уследило је немачко освајање Совјет
ског савеза и масовна стрељања цивила од стране Еинсатзгру
пе, при чему су нацисти експериментисали са гасним камионима.
Ајхманово суђење доделило је сведоцима социјални идентитет
преживелих и трансформисало их је у носиоце историје. Истра
живачки проблем овога рада је проучавање динамике креирања се
ћања у Југославији и Пољској о жртвама гасних камиона, процеса
утемељивања ратне гласине и њене интеграције у историјско се
ћање, захваљујући вредности сведочанстава. Истраживачко пи
тање овога рада је како се манифестују динамике индивидуалног
и колективног сећања у сенци трауматичне прошлости изазване
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бруталним усмрћивањем у мобилним гасним камионима. Примар
на хипотеза овога рада је да је заборав био тенденциозно приме
њивана културална стратегија у релацији према проблему „душе
гупке”. Главни циљ ове студије је давање доприноса проучавању
сећања на жртве које су настрадале у гасним камионима током II
Светског рата у Србији и у Пољској, као и развијању свести о нео
пходности онемогућавања понављања оваквих немилих догађаја.
Кључне речи: Јевреји, концентрациони логор, гасни камион,
душегупка, Старо сајмиште, Јајинци

Увод
Сведочења1 су од примарног значаја за историчаре јер попу
њавају празнине докумената. Она могу бити коришћена као
еквивалентна документима и историјским истраживањи
ма уколико су процењена валидним резултатима. Базични
принцип изискује да се не напушта спона сведочења и кри
тички вреднованих докумената ради верификације креди
билности сведока. Уколико постоји конзистентност између
документа и сведочења, смислено је претпоставити да је
излагање сведока поуздано, и разматрањем случајева непо
кривених документима. Поставља се питање како се инди
видуално сећање преводи у колективно памћење које добија
преносив облик, и како се одвија трансфер сећања. У кон
тексту културалног памћења2, од есенцијалне је важности
динамика сећања и заборава. Музеји, архиви и научне би
блиотеке су културална места у којима друштво чува траго
ве прошлости када изгубе своје живе релације и контексте.
Анет Виев орка (AnnetteWiev iorka) бавила се праћењем
трансформација у фигуре сведока, фокусирањем на значење
и контексте доминатних форми сведочанстава током Холо
кауста. Ајхманово суђење доделило је сведоцима социјални
идентитет преживелих и трансформисало их је у носиоце
историје. Интервјуисани „преживели” испитивани су о кон
секвенцама „траум
 а” које су преживели и немогућности да
их превазиђу. Оно што знамо о убијенима је само оно што
су њихове убице, нашле за сходно да сроче о њима. Прео
стали трагови пострадалих у геноциду на многим местима
попут Лођа и Варшаве, систематски су сакупљени. Поред
архива гета, постоје дневници, личне хронике, и рукописи.
Јеврејски Историјски музеј3 у Варшави поседује 321 текст,
1 Асман, А. (2011) Дуга сенка прошлости. Култура сећања и политика
повести, Београд: Библиотека XX век, стр. 14-16.
2 Исто, стр. 60-62.
3 Wiev iorka, A.(2006)“The Witness in History,” 1. June 2006., 23. May 2017.,
http://poeticstoday.dukejournals.org/content/27/2/385.abstract
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откривених у рушевинама, на ђубриштима, или су приложе
на у институте. Гидеон Хауснер поставио је сведочанства у
жижу, апелује на емоције, у супротности са „хладним” ка
рактером историје базираним на архивским документима.
СаАјхмановим суђењем сведок постаје отеловљење сећања
(unhomme-mémoire). ПоПјеру Лабориу(Pierre Laborie) про
фесионални императив историчара је бити критичар сећа
ња. Патње пренесене причом преживелог, који може бити
последњи репозиторијум читаве процесије мртвих, парали
зују историчара. Поједини историчари преферирају да се
дистанцирају од сведочанстава, препуштајући их забораву.  
Валтер Маношек4 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,
полиције и службе безбедности. Акције комуниста су у то
ликој мери изиритирале Немце, да су се на њиховом удару
нашли недужни цивили, и то превасходно Јевреји. У немач
кој команди у Београду стрељање таоца био је изговор за
ликвидацију Јевреја. Генерал Франц Беме који је у септем
бру 1941. постављен за командујућег генерала Вермахта
у Србији, преферирао је да то буду Јевреји, рачунајући на
то да њихове егзекуције неће изазвати додатне тензије са
партизанима. Генерал Хералд Тарнер (Harald Turner) шеф
војне администрације, иницирао је интернирање јевреј
ских мушкараца, жена и деце, и одговоран је за изградњу
логора Сајмиште. Немци су до новембра 1941. уморили ве
ћину јеврејских мушкараца у Србији, а за то највећу одго
ворност сноси регионална окупаторска власт. Маношек се
бави „Кладово-транспортом”, бродом са преко 1000 Јевреја,
избеглица из средње Европе који је пред рат заустављен на
Дунаву код Кладова, а потом враћен Савом до Шапца. Нем
ци су стрељали све мушкарце из овог транспорта 12. и 13.
октобра 1941. Преостало је 750-800 жена, али ће оне страда
ти пола године касније. Последњи преживели српски Јевре
ји били су жене и деца са Сајмишта и логора који се налазио
у Срему. Егзекуција интернираних са Сајмишта извршена је
специјалним возилом „душегупком”.
Овакви „камиони за дезинсекцију” коришћени су за наци
стичке еутаназије ретардираних лица, а у Србији за егзеку
цију Јевреја. Егзекуција je вршена од почетка марта до по
четка маја 1942. сваког дана осим недељом и празницима
два пута дневно. У том гасном камиону, пре него што су
4 Pejašinović, Z. (2008) Valter Manošek, Holokaust u Srbiji. Vojna okupaciona
politika i uništavanje Jevreja 1941–1942, Zbornik Matice Srpske za istoriju
77-78, Novi Sad: Matica srpska, str. 255-258.
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прорадиле гасне коморе у Собибору и Треблинки, угушено
је 7500 Јевреја на Сајмишту и њихова тела укопана су код
стрелишта у подножју Авале. Мали број преживелих лого
раша, банатских Јевреја, стрељано је крајем маја 1942, па се
заповедник сигурносне полиције Емануел Шефер (Emanuel
Schäffer) могао похвалити да је Београд „једини велики град
у Европи који се ослободио Јевреја,” а Тарнер је изјавио ко
манданту сектора Југоисток, генерал-пуковнику Леру, да је
„јеврејско питање у Србији решено.” Маношек показује ка
ко након рата против многих злочинаца нису вођени судски
процеси, а и они којима је суђено у Аустрији и Немачкој, до
бијали су занемарљиве казне. Kомандант логора Сајмиште
Херберт Андорфер који је свакодневно надгледао рад „ду
шегупке”, пратећи је службеним колима до гробница у под
ножју Авале, осуђен је 1966 „због помагања у убиствима”
на две и по године затворa. Маношек се фокусира на питање
ко је донео одлуку о „коначном решењу” у Србији. О то
ме постоје „интенционалистичка” и „функционалистичка”
теорија. Поборници интенционалистичке теор ије тврде да
је одлуку донео Хитлер, претпостављајући да су усмена на
ређења дошла хијерархијом власти. „Функционалисти” сма
трају да није постојао генерални план прогона Јевреја, те да
уништење Јевреја није био Хитлеров циљ, већ да се идеја по
Кристоферу Браунингу „сама наметнула.” У Србији је ауто
номним одлукама окупатора прекршен хијерархијски прин
цип власти. Генерал Беме за уништење Јевреја није чекао
наређење претпостављеног. По Маношеку убијање Јевреја у
Србији било је дело свих окупационих режима, при чему се
одговорност окупационих органа модификовала.

Душегупке
„Душегупке” су употребљаване од стране нациста током II
Светског рата за убијање Јевреја и других заточеника гу
шењем угљен моноксидом. Процењује се да је било негде
око 700000 жртава душегупки.У Кочановки (Kochanowka),
у Пољској нацисти су иницијално експериментисали са ду
шегупкама 1940. године. Закључали су камион са ментално
оболелом децом, а потом су их угушили угљен моноксидом.
Убрзо након тога нацисти су продубили експериментисање
које је укључивало упумпавање угљен моноксида из мотора
камиона у запечаћену комору. Када су Еинсатзгрупе (Einsat
zgruppe – оперативне мобилне убилачке јединице) започеле
егзекуције совјетских Јевреја средином 1941, оне су стреља
ле жртве. Међутим, ово за њих није била довољно рапидна
и тајна метода. Наређење да се душегупке употребе за ма
совна убијања, стигло је из Главне безбедносне канцеларије
Рајха(Reichssicherheitshauptamt, RSHA). Душегупке су први
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пут коришћене у Совјетском савезу у Полтави, у новембру
1941, и у Харкову у децембру. Коришћене су и у логору
Хелмно, у Пољској. Двадесет гасних камиона оперисало је
већ до јуна 1942, и припремано је још десет. Неки од камио
на могли су одједном да носе педесет до шездесет жртава, а
неки други  двадесетпет до тридесет људи. Коришћене су у
Лублину, у Пољској, да убијају пољске и јеврејске заточени
ке у затвору Лублинског замка. Душегупке су затим преве
зене у Мајданек, где су тела спаљена у крематоријуму.Након
неколико месеци употребе нацисти су схватили да је метода
егзекуције путем душегупки проблематична. Људи који су
истоваривали душегупке патили су од менталних стресова.
Душегупке нису могле да издрже велики број људи који су
нацисти планирали да уморе, тако да су временом развијане
ефективније гасне коморе.
Браунинг5 сматра да је масовно убијање Јевреја, интерни
раних у Јеврејски логор Земун, спроведено на основу од
луке донете у врху РСХА у Берлину, почетком марта 1942.
године. Одлука Берлина о убијању преосталих Јевреја у
Србији, била је заснована на процени војноокупационих
власти у Србији, првенствено генерала Бадера, о скором об
нављању борби са устаницима, због чега је требало да се
ослободи место за интернирање устаника. Наређења гене
рала Кунцеа и генерала Бадера о промени процедуре са за
робљеним устаницима и њиховом интернирању издата су
од 18. до 25. марта 1942, док је одлука о „посебној акцији”
гасног камиона донета у првој половини месеца. До краја
фебруар а 1942. логори у окупираној Србији оспособљени су
за пријем заточеника, сви осим Јеврејског логора Земун (Ju
denlager Semlin), у коме су били концентрисани готово сви
преостали Јевреји. У овом логору 26. фебруар а 1942. интер
нирано је 5780 заробљеника, махом Јевреја. Према Шеферу
нико од војноокупационих фактора у Србији, није подсти
цао да се у Бeoград пошаљу гасни камиони. Бадер прити
снут очекивањем ширења устанка и прилива заробљеника,
инсистирао је да се логор на Сајмишту испразни, а РСХА
у Берлину реаг овала је слањем гасног камиона. Средином
марта 1942. у Београд из Берлина допремљен је гасни ками
он6. Један од двојице возача излазио је из камиона, улазио у
логор, делио деци бомбоне, па су му деца јурила у сусрет.
Пола сата након укрцавања, угушио би их све у камиону.
5 Кољанин, М. (1992) Немачки логор на београдском Сајмишту 1941–
1944, Београд: Институт за савремену историју, стр.113-114.
6 Ковач, Т. (2015) Контакти заточених Jевреја у концентрационим ло
горима у Београду са спољним светом током другог светског рата,
Београд: Јеврејски историјски музеј, стр. 371-372.
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Некада је укрцавано седамдесет до осамдесет особа, у зави
сности од тога да ли је било више деце или одраслих.Када
би камион крећући се ка Београду, прешао Саву, зауставио
би се и један од возача је излазио и конектовао издувну цев
мотора за унутрашњост херметички затвореног дела ками
она, у коме су били заточеници. Потом је настављао путем
за Јајинце. Убацивали су их у ископане јаме, којих је би
ло око осамдесет. Камион је 10. маја 1942, последњи пут
укрцао преостале заточенице и мушкарце који су радили у
логорској управи и особље Јеврејске болнице.
Евидентно је из документа о хапшењу Андорфера (Andor
fera)7, бившег команданта логора на Сајмишту да су Нем
ци одмах по доласку саопштили да ће се логор градуално
испразнити јер ће на Сајмиште довести комунисте. У том
документу пише да су транспорти одлазили тамно сивим,
затвореним огромним аутомобилом. У тај камион могло је
стати 100 особа и био је без седишта. Камион је увек стајао
испред земунског улаза у логор. Посада камиона „душегуп
ке” 9. јуна 1942. (CC–шавфирер Гец (Goetz) и Мајер (Me
yer)) послала је телеграм у Берлин мајору Прадлу да је њи
хов „специјални ауто Заурер” (Saurer) извршио „специјални
задатак”.
Првих неколико дана крајем марта 1942. камион је опери
сао на путу од Јеврејске болнице (данас Дефектолошки фа
култет) до Јајинаца, да би се прво ликвидирали преживели
Јевреји, пацијенти и медицинско особље болнице, који су
могли побећи уколико би сазнали за сврху камиона. Про
стор Културног центра Рекс8 у Јеврејској 16, коришћен је као
депанданс Јеврејске болнице, и из њега су пацијенти и осо
бље пребачени у зграду болнице у улици Високог Стевана 2.
Докторка Луција Рајнер9 посведочила је 21. децембра 2006.
да је као дете стајала са мајком на улици и видела парки
рану „душегупку” у просторијама данашњег Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију.

7 Jeврејски историјски музеј рег. Бр. 198/2, сигнатура 24-2-2, бр. негатива
18, стр. 3.
8 13. априла 2017. у КЦ Рексу историчар Милован Писарри одржаo је Час
историје употребе гасног камиона у Београду. Поменуо је перформанс
уметнице Илеан
 е Кац (Elana Katz) и да је у Савамали у улици Браће
Крсмановића испред Културног центра „Град” 5.августа 2014. подиг
нут споменик настрадалим Јеврејима у „душегупкама”, Aноним, (5. 08.
2014) Откривен споменик страдалим Јеврејима у Савамали, Блиц.  
9 До ове информације дошла сам захваљујући управници библиотеке
Jeврејског историјског музеја, архи-висти Бранки Џидић и кустоскињи
Барбари Панић. О томе постоји аудио и видео запис у ЈИМ.
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Немачка администрација je у Београду, у децембру 1941
основала Семлин Јуденлагер10, један од првих концентра
ционих логора у Европи, креиран у циљу интернирања Је
вреја. До марта 1942, око 7000 Јевреја интернирано је у Ју
денлагер. Преовладавали су жене, деца и старији, који због
старости, рода или због физичког стања, нису били погодни
за стрељања. Након неколико неуспелих покушаја локалних
нацистичких званичника да депортују заточенике, власти
из Берлина послале су гасни камион у Београд.Душегупка
је била камион развијен током нацистичког програма „Еу
таназија”. To је био Заурер камион чији је издувни систем
модификован тако да је омогућавао да се гасови преусмера
вају у запечаћену задњу комору возила. После постављања
издувне цеви у позицију, петнаестоминутна вожња била је
довољна да се усмрти до стотину људи. У временском ра
спону од краја марта до почетка маја, сви Јевреји интерни
рани у Семлин Јуденлагер били су уморени на овај начин.
Тела су истоваривана на напуштеном војном стрелишту у
подножју Авале и сахрањивана у масовној гробници. Када
су сви јеврејски заточеници у Сајмишту били убијени, гасни
камион враћен је у Немачку и Семлин Јуденлагер је постао
Анхалтелагер.
Постоје индиције у послератној југословенској историогра
фији да су мобилне душегупке  употребљаване у окупираној
Србији од стране нациста не само у Семлин Јуденлагеру у
Београду, већ и у логору на Бањици. Ова тврдња базирана је
на извесном броју контрадикторних сведочења која су саку
пиле локалне институције након рата. Душегупка је ретко
портретисана као иконичка слика повезана са „Коначним ре
шењем.” Интерпретирана је као комора за убијање, коришће
на против Јевреја, српских цивилних таоца, комунистичких
активиста и партизана. Круцијално место где је душегупка
коришћена против српских заробљеника био је концентра
циони логор на Бањици. Већину заточеника сачињавали су
комунистички активисти и заробљени партизани, а било је и
четничких устаника, криминалаца, интелектуалаца, масона
и око 680 Јевреја. Јеврејска популација са Бањице садржа
ла је људе заточене као таоце и убијене у јесен 1941 и мање
групе мушкараца, жена и деце који су након заробљавања
од стране Гестапоа, СС-а или колаборационистичке поли
ције, доведени у логор. Тврдња о употреби душегупке на
Бањици изискује пажњу јер не постоји доступан архивски
документ који сугерише да је било ко убијен у овом логору
10 Byford, J.(2010) “Shortly afterwards we heard the sound of the gas van”:
Survivor Testimony and the Writing of History in Socialist Yugoslavia.
Spring/Summer 2010, 22. May 2017, doi:10.2979/his.2010. 22. 1. 5
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тровањем гасом. Немачки документи који се тичу „специ
јалне мисије” беог радског гасног камиона („камион за дез
инсекцију,” Ентлаусунгсваген (Entlausungswagen)), упућују
на његову употребу између краја марта и почетка маја 1942.
у Семлин Јуденлагеру. У писму Химлеровој канцеларији у
Берлину, које је челник немачке администрације у Београду
Харалд Тарнер писао 11. априла 1942, душегупка је описана
као инструмент коришћен за „дефинитивно очишћење ло
гора” у коме су биле концентрисане јеврејске жене и деца.
Кристофер Браунинг (Christopher Browning) сугерише да је
развој гасних камиона за убиства Јевреја у Семлин Јуденла
геру најавио ефикасност и рутинизовану сепарацију логора
смрти. Према Кољанину11 употреба душегупке у Семлин Ју
денлагеру диференцира Холокауст од осталих савремених
инстанци терора и насиља против цивилне популације.
Послератна суђења нацистичким званичницима, Августу
Мајснеру (August Meyszner), Емануел у Шаферу, Херберту
Андорферу и осталима који су били укључени у операци
ју душегупке у Београду, нису успела да произведу доказе
да је Заурер гасни комби коришћен у егзекуцији било ко
је затвореничке популације у Србији сем Јевреја. Шафер и
Мајснер су то потврдили током њихових сведочења у суд
ском процесу. Докази презентовани на суђењима потвр
дили су да је употреба душегупке повезана са масовним
уништењем Јевреја у Јуденлагеру, у контексту нацистичке
потраге за „Коначним решењем.” Сугестија да је душегуп
ка употребљавана на Бањици базирана је на сведочењима
преживелих, посматрача и сарадника, која су публикована
након рата. Корпус доказа саткан је од сведочења кључа
ра, гробара и локалних сељака из Јајинаца (прикупљена од
стране Југословенске комисије за ратне злочине од 1944. до
1945. године), исказа управника логора Светозара Вујковића
(смртна казна 1949), као и исказа Велибора Глигорића, Вла
димира Герића, Наде Станић, Филипа Марјановића и Чеде
Живадиновића (преживелих не-Јевреја који су сакупљени
од стране Историјског архива Београда током педесетих и
шездесетих).
Постоји узајамни договор међу историчарима око преци
зних догађаја, детаља или бројева, а сведочења су по Анет
Виев орки12 (Аnnette Wiev orka) непоуздана. Јехуда Бауер
(Yehuda Bauer) сматра да се сећање изоштрава са година
ма, и да проток времена утиче на креирање „отклона” од
трауматичних догађаја и њиховог емоционалног утицаја.
11 Кољанин, М. нав. дело, стр.104–106.
12 Wiev iorka, A. нав. дело, стр. 396.
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Психолозима са релевантном експертизом поставља се пи
тање „еродираних”, „искривљених”, или исфабрикованих
сећања. Бајфорд (Byford) промишља како информација из
недрена у малом броју сведочења постаје део историјског
знања и колективног сећања. Сведочења о душегупки на
Бањици инкорпорирана су у историју тог логора, и поред
одсуства поткрепљујућих доказа. Бајфорд сматра да су ин
дивидуална сећања душегупки у сведочењима, и њихова
апропријација од стране државе и релевантних социјалних
институција након рата, продукти социјално медијатизо
ване, контекстуално и институционално уграђене природе
сведочења.

Душегупка на Бањици
У Југословенској државној комисији за испитивање ратних
злочина почињених од стране нациста и њихових саучесни
ка, у јесен 1944. основана је специјална оперативна група
посвећена испитивању злочина извршених на Бањици. На
кон истраге издат је извештај који је закључивао да су „Хи
тлерови фашисти” на челу логора имали на располагању
„неколико специјализованих возила, у облику мањих желе
зничких вагона, који су били херметички затварани и имали
су уређај који је генерисао гасове.” Премда се говорило да
су ова возила махом коришћена у Семлин Јуденлагеру, изве
штај истиче да су „понекад коришћени и да убијају жртве из
Бањичког логора”. Извештај комисије за ратне злочине био
је прво званично саопштење које је указивало на употребу
душегупке на Бањици. У року од неколико месеци тврдња је
нашла пут ка оптужницама против нацистичких званичника
у окупираној Србији. Из оптужнице против Августа Мајс
нера13 сазнајемо да су убацивали групе жртава у херметич
ки затворен камион, пре него што су пуштали гас у кабину,
користећи специјално дизајнирани уређај.
Велибор Глигорић у мемоар има Кућа смрти, поменуо је
„транспорте јеврејске деце коју су криминалци сакупљали
металним мрежама попут пилића и слали их да буду стре
љани или гасирани, у запечаћеном камиону.” У Историјском
Архиву Београда објављена је историја логора 1967, у којој
је Глигорић рефлектовао на тему гледања затвореника како
се пењу у камион
 е са шкодљивим гасовима. У књизи Resi
stance among the Wires објављеној 1969 два претходна зато
ченика Сима Беговић и Миодраг Милић, поменули су ду
шегупке као метод убијања коришћен у логору. Референца
душегупке појављује се у сведочењу Радомира Герића када
13 Byford, J. нав. дело, стр. 5-47.
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помиње „колоне камиона и душегупки које пролазе кроз ка
пије Бањичког логора, пуни другова и бораца, на путу ка
Јајинцима.” Сима Беговић14 у монографији Логор на Бањи
ци, 1941–1944, из 1989, сугерише „гасирање у специјално
дизајнираном камиону, који су заточеници звали „душегуп
ка” који је био након стрељања „други најконвенционалнији
метод убијања” у логору. Светозар Лозо у књизи Црвени Бе
оград  наводи да је душегупка коришћена у Семлин Јуден
лагеру, посетила Бањицу одакле је превезла заточенике на
стрелиште у Јајинцима. Државни телевизијски канал 1984.
продуцирао je историјску драму Бањица, коју је режирао
Сава Мрмак. Друга епизода у серији описује долазак душе
гупке и утоваривање јеврејских мушкараца, жена и деце.
Менахем Шелахов (Menachem Shelach) написао је чланак о
Семлин Јуденлагеру у Београду на енглеском 1987, у коме
помиње постојање сведочења према коме је два пута у току
пролећа 1942. душегупка коришћена да се убијају Јевреји у
Бањичком логору.
Током година мотив душегупке постао је утврђен у офици
јелној историји и сећању на Бањички логор. У српској исто
риографији II Светског рата и у комеморативном дискурсу,
душегупке су везане махом за логор Сајмиште. Појављује се
у приказима догађаја на Бањици. У водичу Музеја Бањич
ког логора објављеном 2001, кустос историчар Дарко Ћирић
пише да је „специјално возило, мобилна гасна комора” ко
ришћено против „јеврејских породица и појединаца” чија су
тела „била транспортована у Јајинце, где су била сахрањена
у масовним гробницама”. Српска православна црква ини
цирала је изградњу храма у Јајинцима, базирану на тврдњи
да су Јајинци „након Јасеновца, примарно место страдања у
скорашњој историји.”
У литератури о Бањици постоји варијабилност у освртима
на детаље употребе душегупке која одражава несагласности
у оригиналним сведочењима. Неки аутори тврде да је во
зило коришћено у логору једино за убијање Јевреја, жена и
деце. Други тврде да је коришћено против свих категорија
затвореника, укључујући заробљене партизане и комунисте.
Када су душегупке у питању обично се помињу у једнини,
али поједини извори тврде да су Немци поседовали неко
лико таквих возила. У складу са оригиналним логорским
извештајима, током априла и маја 1942, три групе Јевреја
– мушкарци, жене и деца – билe су изведени из Бањице од
стране СС-а.СС је „уклонио” 45 јеврејских заточеника 17.
14 Беговић, С. (1989) Логор на Бањици, 1941–1944 (The camp Banjica,1941–
1944), Беoград: Институт за савремену историју, 2, стр. 106–107.
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априла. Група од осамдесетшест Јевреја, од којих су многи
били избеглице из Зворника, била је транспортована са Ба
њице 28. маја 1942, са извештајима из логора који су искази
вали да их је ликвидирао СС. Премда је душегупка предста
вљала кључну методу масовне егзекуције јеврејских жена и
деце у Србији и за чишћење Јуденлагера, стрељање је увек
представљало алтернативу. Браунинг15 сугерисао је да чак и
парцијално контрадикторна сведочења могу да омогуће ко
рисне историографске доказе, под претпоставком да садрже
суштину узајамно поткрепљујућег „заједничког сећања.” У
случају душегупке на Бањици, не може се наћи таква „су
штина заједничког сећања.” Детаљи сведочења Милана Ко
биљског о случају када је седамнаест Јевреја било укрцано у
душегупку на Бањици, „5 мушкараца, 9 жена и троје деце”,
противречни су званичном регистру затвореника логорске
администрације. Према логорским регистрима није посто
јала таква група заточеника у логору у време када је душе
гупка била у Београду. Нацисти су убрзо схватили да је ова
метода убијања имала мало предности, уколико жртве нису
биле жене или деца. Када је била утоварена, Заурер душе
гупка била је неподобна за вожњу по неравном терену. Про
цес истоваривања између осамдесет и сто тела прекривених
излучевинама, био је дуготрајан и изискивао је употребу
локалних затвореника. Из перспективе убица, душегупка је
ослободила немачке војнике психолошког терета да треба
да стрељају велики број јеврејских жена и деце.
Најцитиранији исказ употребе душегупке против не-јевреј
ских заточеника на Бањици је исказ преживелог Филипа
Марјановића, заточеног партизана селектованог за егзеку
цију 9. маја 1942. године. Приморан је да уђе у душегупку,
али су га чувари извукли када је логорска администраци
ја сазнала да је његова фамилија подмитила полицијског
званичника. Чеда Живадиновић, сећао се да је видео групу
партизана који су били утоварени у душегупку. Два сведо
чења се не поткрепљују јер садрже различите описе возила.
Живадиновић тврди да је видео душегупку почетком марта
1942, неколико недеља пре него што је Заурер камион сти
гао у Београд.Марјановић је истакао да су душегупке имале
функцију да ошамуте заточенике да не би били свесни да
ће бити стрељани. Урош Влаовић, сељак из Јајинаца рекао
је да је видео душегупку којом су их довозили и да је често
након тога чуо испаљивање метака.

15 Browning, C. (1985) Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final
Solution. 1. April 1991., 3. May 2017., http://bookfi.net/
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За сад је поуздано да је у Београду постојала једна душе
гупка која је употребљавана у периоду од почетка марта
до почетка маја 1942, да возило није могло бити виђено на
Бањици почетком марта 1942, нити да су жртве могле да
изађу живе из ње. Највећи број сведочанстава која помињу
душегупку истичу да је процес гасирања почињао на Бањи
ци, чим би се затворила врата задњег дела, пре него што је
возило напустило логор. У Семлин Јуденлагеру, гасирање
је почињало након што је возило прешло понтонски мост
преко реке Саве.Према Бајфорду мало је вероватно да је
овај протокол нарушен и да је душегупка пребачена на Ба
њицу. Примарни разлог зашто душегупка није ушла у логор
Сајмиште било је да онемогући сведочанства, коју je  гру
па сведока са Бањице доживела. Институције које су имале
доминантну улогу у обликовању официјелне историје и ко
лективне меморије у послератном југословенском друштву
нису разматрале варијабилности у сведочењима.
Браунинг истиче да су Немци тежили да постојање душе
гупке остане у тајности. Нацисти су прибегли превари, тако
што је жртвама било речено да се пребацују у бољи логор
и дата су им фиктивна „правила логора”. Гласине о сврси
мистериозног возила и судбини Јевреја из Семлин Јуденла
гера биле су бројне у пролеће 1942. године. О душегупкама
се говорило међу официрима немачке Безбедносне Полици
је (Sicherhietspolizei, SiPo) и тајне службе (Sicherheitsdienst,
SD). С обзиром да је Заурер камион вожен кроз центар Бе
ограда са жртвама које су викале и ударале на врата, сумња
је побуђена међу становницима. У исказу истражитељима
југословенског војног суда заменик Тарнера, СС-мајор Ге
орг Кисел (Sturmbannführer Georg Kiessel), посведочио је да
се неко из српске полиције интересовао за запечаћени ка
мион који је свакодневно оперисао на потезу између логора
Сајмиште и стрелишта у Јајинцима. Неки Срби су видели
тај камион и мислили су да Јевреје одводе на стрељање. Гла
сине су опстале и након што је Заурер камион враћен у Бер
лин почетком јуна. С обзиром да више није било Јевреја у
Семлин Јуденлагеру, колале су гласине да сада тако страдају
српски затвореници.
На првом заседању АВНОЈ-а у новембру 1942, Владимир
Дедијер указао је на  „гасирање 500 људи одједном, у запе
чаћеним камионима” на Дедињу, Бањици, у Шапцу, и Сај
мишту. Милан Кољанин истиче да су из идеолошких разло
га све етничке и религиозне групе у Југославији тежиле да
буду представљене као да имају еквивалентне улоге у на
ративима жртава. Партизанском вођству био је недоступан
приступ повезаности душегупке са „Коначним решењем” у
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Србији, 1942 или 1943. године. Оно што су знали базирано
је на спекулацијама и гласинама. Комисија за ратне злочине
извршила је истрагу злочина на Бањици и њен коначни из
вештај објављен у марту 1945, означио је тачку преокрета
гласине о душегупки. Извештаји објављени између 1944 и
1946, били су први институционално санкционисани изве
штај о ратним зверствима. Како је комисија дошла до броја
од 48000 мртвих у Семлин Јуденлагеру, и како је закључила
да је душегупка коришћена да се убијају затвореници на Ба
њици, није могло да се преиспитује до 1980-их. Чињенице и
бројке објављене у извештајима  ратификоване су као нео
спорни „налази комисије за ратне злочине.” Дакле, гласине
и спекулације трансформисане су у официјелну истину.
Примарни докази који подупиру тврдњу да је Заурер камион
био на Бањици су сведочења преживелих Филипа Марјано
вића и Наде Станић из педесетих година XX века.Станићeва,
чије сведочење је кључни доказ да је гасни камион употре
бљаван да убије групу јеврејских заточеника 28. маја 1942,
истакла је да су пре доласка камиона, стражари увели њу и
друге затворенике у њихове собе. Посведочила је да је чула
повике „ваздух, дајте нам ваздух” и „позиве у помоћ” ко
ји су допирали из камиона. Чеда Живадиновић тврдио је да
су заточеници одвежени у камиону „са телом начињеним од
дрвених даски” „вероватно били угушени.”
Гасни камион био је специјална врста камиона, начињен од
алуминијума, тако да ваздух није могао да продре унутра.
По Марјановићу знали су када је овај камион стизао у логор,
јер је био већи, није могао лако да маневрише, тако да је у
рикверцу улазио у двориште. Могао је одједном да преузме
око стотину затвореника. Уместо прозора имао је решетке
које су омогућавале гасу да продре, а гас је био помешан са
издувним гасовима. Многи су почињали да се гуше још док
су улазили у камион, јер је мотор био укључен и пуштао је
угљен моноксид. „Душегупка” је требала да онесвести за
творенике, тако да не буду свесни да ће да буду упуцани.Др.
Јунг, доктор логора, потврђивао је да је особа била мртва,
тако што је испаљивао метак у потиљак. У транспоновању
сведочанстава преживелих у јавни домен, историјски писци
у Југославији морали су да се баве неконзистентностима,
политички сензитивним материјалом исказа, и са варијаци
јама сведочанстава. Да ли треба веровати сведочењу Фили
па Марјановића или Велибора Глигорића да је 9. маја 1942.
био само један гасни камион на Бањици, или Радомиру Ге
рићу који сугерише „колоне” таквих камиона? Интерпела
цијом преживелих као сведока хероизма и отпора на Бањи
ци и дефинисањем сведочења као „историјског материјала”
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институција помогли су да обликују садржај  извештаја.Ди
верзификоване форме сећања испитују солидификацију рат
не гласине и њену интеграцију у историјско сећање.
Може се пратити политички и технички развој угљен монок
сида и цијановодоничне киселине (продавао се на немачком
тржишту као Циклон Б16 (Zyklon B) за искорењивање штето
чина), како су употребљавани да реализују нацистичку по
литику анихилације „недостојних живота”. Нацистички ре
жим започео систематско уништавање ментално и физички
немоћних људи програмом „Еутаназија”, у новембру 1939 у
окупираној западној Пољској. Фокс показује симбиозу која
је постојала између 1941. и Хитлеровог оригиналног програ
ма Еутаназија октобра 1939, да то убијање започне и како су
постројења модерне технике развијена. Укупан број жрта
ва Еутаназије је 70273. Промишљања техничких средстава
проузроковале су лекције психолошких проблема које су ис
кусили Еинсатзгрупе у Русији, који су морали да се суоче са
својим жртвама приликом стрељања. Транспорт челичних
резервоар а угљен моноксида за потребе „гасних камиона”,
са жртвама воженим у унутрашњости камиона показали се
као неефикасни. Тоје довело до убацивања издувних гасова
мотора са унутрашњим сагоревањем у простор за путнике,
тако гушећи људе који су били унутра.
Кристофер Браунинг17 у књизи Fateful Months: Essays on the
Emergence of the Final Solution, фокусирао се на активно
сти нижих ешалонских извршилаца уместо на нацистичку
хијерархију, јер је тежио да коригује „претерано Хитлероцентричну интерпретацију” Коначног решења. Браунинг
сматра да се систематично убијање Јевреја фиксирало у Хи
тлеровом уму 1941. као одговор на блискост напада на Со
вјетски Савез. Браунинг у погледу Вермахта указује на не
исправност идеје да је задатак уништавања извршаван само
од стране СС или Еинсатзгрупе. Јединице немачке армије
биле су инструисане од њихових команданата и током јула
и августа 1941, 1000 таоца комуниста и Јевреја је уморено.
Аутор се окреће ка развоју душегупке, оригинално кори
шћене у програму еутаназије који је започео почетком 1940.
Он демонстрира како је једна поставка убица укључена у

16 Fox, J. (1995) Reviewed Work (s): Nazi Mass Murder. A Documentary Hi
story of the Use of Poison Gas by Eugen Kogon, Hermann Langbein and
Adalbert Rückerl. April 1995., 22. May 2017., http://www.jstor.org/sta
ble/4211827
17 Glees, A. (1990) Reviewed Work: Fateful Months: Essays on the Emergen
ce of the Final Solution by Christopher R. Browning, April 1990., 25.April
2017, http://www.jstor.org/stable/570993
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убиства ментално оболелих, асистирала другој поставци
укљученој у убијање Јевреја.

Опседнутост технологијом
У пространим Заурер18 возилима максимална употреба про
стора није била могућа јер би утицала на стабилност возила.
Стога је била неопходна редукција товарног простора. Ово
је довело до продужења трајања операције, јер је празнина
морала бити попуњена угљен моноксидом. Примећено је да
оног момента када су се врата затварала, људи су почињали
да врше притисак на њих, чим би их обухватио мрак. За
печаћени сливник постојао је на средини пода, због лаког
чишћења возила. Посао утоваривања комада треба да буде
брзо извршен, без оштећивања лампи или прљања камиона.
Роба, товар и комади су Јевреји. Роба је махом нађена како
лежи.
Geheime Reichssache су тајне промене за специјална возила
у употреби у Хелмну и за оне који се још праве. Од децем
бра 1941. 97000 је процесуирано са три возила у служби, без
већих инцидената. У септембру 1941 званичници у Лођу са
знали су о Химлеровој намери да се депортује још немачких
Јевреја и Рома у њихов гето.Када су се локални званичници
у Лођу бунили, Sonderkommando Lange19 послати су из По
знања у Хелмно близу Лођа и снабдевени су са два гасна
камиона из аутомобилског одељења безбедносне полиције
РСХА у Берлину.
Постоје сведочанства која извештавају да је током чишће
ња ментално оболелих у болницама Пољске 1939/40 био
коришћен херметички затворен камион са ознаком KaisersKaffee-Geschaeft20 (Кајзеров кафе), са вучним камионом на
пред.Ментално оболели су убијани пуштањем угљен-мо
ноксида(CO) из металних цилиндара.
Хитлер је у писму од 1. септембра 1939. наложио лекару
Карлу Бранту (Karl Brandt) и рајхслајтеру Филипу Булеру   
(Reichsleiter Philipp Bouhler) из Фирерове канцеларије да
спроведу програм еутаназије. Криминалистичком институ
ту (Kriminaltechnisches Institut, KTI) у РСХА наложено је да
18 Kalfus, R. (1990) Euphemisms of Death: Interpreting a Primary Source Do
cument on the Holocaust, The History Teacher, 23 (2), рр. 87-93.
19 Browning, C. (1986) Nazi Ghettoiz ation Policy in Poland: 1939-41. Cen
tral European History, 19 (4), рр. 343-368. December 1986, 19. May 2017.,  
http://www.jstor.org/stable/4546081
20 The Nizkor Project (2017) The “Final Solution”: The Development of the
Gas-Van in the Murdering of the Јews, 6.April 2017., http://www.jewishvir
tuallibrary.org/gas-vans.
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испита процедуре убијања, и известили су да је оптимална
метода употреба угљен моноксида. Следећи прва експери
ментална гасирања у затвору у Brandenburg / havel у јануар у
1940 – у херметички затвореној соби ментално оболели су
убијени чистим угљен моноксидом, методом коришћеном
у осталим „Еутаназија” центрима. Неопходни угљен мо
ноксид потраживан је од стране Фирерове канцеларије ин
директно преко КТИ., што је било засновано на договору
главешина агенције за Еутаназију, Брака (Brack), и Видмана
(Widmann), шефа Реферата В Д2 (Хемија и биологија).
Kaisers-Kaffe-камион оперисао је по принципу гасних комо
ра инсталација „Еутаназије.” Угљен моноксид био је вођен
у приколицу кроз црева из цилиндра који је био фиксиран
за трактор. Сведоци су извештавали да је од септембра 1939
Специјална команда (Sonderkommando Lange) убијала мен
тално оболеле људе у таквим камионима у померанским,
источно-пруским и пољским болницама. Кореспонденција
о неисплаћеним рачунима у вези са Сондеркомандо Ланге
до фебруар а 1941, показује да је Химлер знао о томе. Одда
тума прве употребе може се закључити да су Kaisers-Kaffe
– камиони припремљени крајем 1939. до средине 1940. са
асистенцијом Фирерове канцеларије и РСХА. Химлер је по
сетио санаторијум за ментално оболеле и потом је наручио
лидеру Еинсатзгрупе Б, Небеуи (Nebeui), да истражи сред
ства да скрати патњу људи, како је закључио из искуства са
стрељањем.
Када експлозија у бункеру у Минску, у који су уведене мен
тално оболеле особе, није остварила намеравани резултат,
експеримент са металним цревима, које је Видман (Wid
mann) носио са собом, изведен је у санаторијуму за ментал
но оболеле из Могиљева. Небе је из ова два експеримента
научио да је идеја да се убије издувним гасовима изводљи
ва. Међутим, Еинсатзгрупе, за коју се проучавала „хумани
ја“ метода убијања, није могла да користи непокретну гасну
комору са фиксираном локацијом, требале су да буду мо
билне. Конструисани су камиони у које су уместо претход
но коришћених угљен моноксид цилиндара, сада били усме
равали издувни гасови. Kaisers Kaffe-камиони који су били
познати у КТИ, били су модели за мобилне гасне-камионе.

Стрес стрељачких водова
Вентрит (Wentritt), шеф радиoнице за поправке у Одељењу
(Referat) IIД3a сведочио је „1941 ја сам још увек био на че
лу департмана мајора Прадела. Он ми је рекао да су водови
за егзекуције у акцији често патили од слома живаца, тако
да би требала да се користи хуманија метода убијања. Нама
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су стога били неопходни, како је то Прадел рекао, затворе
ни камиони / моторна возила.” Прадел је наложио Вентриту
да истражи усмеравање издувних гасова у запечаћену каро
серију камиона. По Рауфовом налогу, Прадел и Вентрит су
посетили фабрику Гаубштат у Берлин–Нојкелну (Gaubschat,
Berlin-Neukoelln), специјализовану за производњу запечаће
них каросерија / надградњи. Договорили су се да би РСХА
требало фабрици да набави шасију на коју би се поставила
каросерија / надградња. Када је шасија допремљена ком
панији Гаубшат, Вентрит је обезбедио камион са одгова
рајућим променама у радионици Referata II D3a, пошто је
питање класификовано са врхунским нивоом тајности. На
испусну пумпу причвршћено је издувно црево које је води
ло од екстеријера до дна камиона. У унутрашњости изнад
отвора, заварили су металну цев, која може бити повезана
са испусним цревом. Приликом укључивања мотора, издув
ни гасови су ишли у испусну цев и одатле у унутрашњост
камиона. Анализирало се колико дуго је потребно да се у
камиону достигне концентрација угљен моноксида од 1%.  
При таквом садржају угљен моноксида наступа дубока не
свест, а затим и смрт. Тежило се да се спречи настанак првог
и другог стадијума тровања угљен моноксидом. Први ста
дијум је обамрлост и мучнина, а други је обележен стањима
агитације и иритације.
Експериментално гасирање је највероватније обављено у
концентрационом логору Заксенхаузен (Sachsenhausen) где
је КТИ имао радионицу, 10. новембра када је Krausnik (Kra
usnick) / Вилхелм (Wilhelm) био у Кијеву.Приликом гасира
ња присутствовали су Хес, два хемичара Лајдинг (Leid ing)
и Хофман (Hoffmann), и неки СС официри. Хемичари су
констатовали да су лешеви имали типичан розе изглед љу
ди који су умрли од тровања угљенмоноксидом. Развијен је
прототип гасних камиона. Преостали камиони наручени у
фабрици Gaubschat, били су преиначени у гасне камионе.
Одаприла 1942. године у Реферату II Д3a рађени су плано
ви како да се прошире капацитети убијања и да се олакша
оперисање.
Употреба гасних камиона од стране Сондеркомандо Ланге
посведочена је за 8. децембар у Хелмну. Возач једног од ка
миона Густав Лабс (Gustav Laabs), посведочио је: „Касније
сам сазнао да су камиони били амерички тротонаши...Енте
ријер њихове каросерије-контејнера имао је 4м у дужини до
2м у ширини... У гасном камиону, који сам возио...гасирано
је око 50 људи.” Шест гасних камиона (један са Еинсатзгру
пе Ц, два у Хелмну, два у Риги, један са Еинсатзгрупе Д),
који су оперисали до краја 1941, имали су исти спољашњи
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изглед и број људи који су могли да приме. Према Рауфу и
Вентриту, прво је купљено и донето у фабрику пет или шест
шасија. Првих шест камиона са тежином од три тоне при
премљено је 1941. и оперисали су почевши од новембра или
децембра. То су камиони првих серија са два типа шасије,
Daimond и Opel-Blitz. Већи камиони, типа Заурер модифи
ковани у гасне камионе. Ово су били камиони од 8 тона са
каросеријом дужине 5.8м и ширине 1.7м, који су могли да
носе до сто људи. Извори и сведоци говоре да су Заурер га
сни камиони оперисали у јануару 1942. У почетку се тежило
да се сваком Сондеркоманду из Еинсатзгрупен обезбеди бар
један камион и да се прошире капацитети гасирања. Беле
шка од 27. априла 1942, бави се могућностима да се постиг
не брже истоваривање „терета“ (гасираних људи). Реферат
II Д3а био је одговоран за техничка питања и за оперисање
гасних камиона тајне полиције. Белешка од 5. јуна 1942 из
вештава да је гасни-камион експлодирао у Хелмну.Рауф је
потом наручио нове експерименте по питању гасних-приме
рака од стране КТИ и предузете су промене на камионима
како би се онемогућили високи притисци у кутија-супер
структурама.
СС-Gruppenführer Харалд Тарнер, захтевао је и добио га
сни-камион у априлу 1942 за убијање Јевреја у Београду.9.
јуна Заурер-камион послат је назад у Берлин након што је
испунио „специјалан задатак”. Након поправке послат је
у Ригу повинујући се захтеву 15. јуна. Често су гасни ка
миони виђани на стајалиштима на њиховом путу на Исток,
на пр.у Вроцлаву или Кракову. Званичник Еинсатзгрупе
Д, Охлендорф, посведочио је да гасни камион
 и нису при
падали транспорту Еинсатзгрупе, већ су били поручени из
Берлина. Заједно са гасним камионима послати су и возачи
који су ишли на обуку за руковање камионима. Возачи га
сних камиона посведочили су да су по налогу оперативног
лидера групе IIД3а довезли камионе из Берлина у њихово
операционо поље. Амт IIД3а је био одговоран за конструк
цију гасних-камиона, и централно оркестриран из РСХА
операцијама гасних камиона, обезбеђујући камионе, возаче
и резервне делове.

Филм „Шоа” (Shoah)
Клод Ланцман21 (Claude Lanzmann) снимио је филм Shoah,
који се бави питањем „Коначног решења” у логорима Пољ
ске.Филм је конструисан кроз интервјуе, и путем кретања
21 Edholm, F. (1988) Shoah: A Film by Claude Lanzmann. History Workshop,
(25), рр. 204-206. Retriev ed from http://www.jstor.org/stable/4288837
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кроз пејзаж логора и гета. То је историјски документ, и као
такав припада укупности рада о Холокаусту. Враћамо се
кроз филм на иста места и како интервјуисани говоре, по
нављамо последња путовања у станице Треблинка и по ко
лосецима у сам Аушвиц. Интервјуисано је око 15 људи и
њихова сведочанства чине филм. Постоје два типа интервју
исаних, Јевреји и не-Јевреји. Јевреји су они који су прежи
вели јер су били принудни одлагачи тела. Не-Јевреји су ад
министратори, сељаци који су живели око пољских логора,
сведоци варшавског гета. Два дела филма која су идентична
у структури и у интервјуисанима, фокусирају се на разли
чите теме. Први је истраживање интерфејса између логора
и свакодневног живота сељака који су живели и обрађивали
земљу око Треблинке и Хелмна. То су сељаци који су виде
ли и чули Јевреје закључане у синагоги у њиховом селу, ко
ји су их видели одвожене у гасним камионима до шуме без
повратка. У сцени када Бомба, Подхлебник(Podchlebnik), и
Милер(Müller) плачу, Симон Сребник, једини преживели
из Хелмна22, има енигматичан израз лица када га Ланцман
смешта у другу поставку, у групу Пољака. Они стоје испред
цркве у којој су Јевреји држани, пре него што су одвожени
у душегупкама.
Према Бринклију23 и Јури24 (Brinkley, Youra), Фелман25 и Ла
уб интерпретирају Shoah као покушај да се „посведочи оно
што не може да се посведочи, а то је, искуство оних који
су умрли на месту одакле се нико није вратио”. Филм по
кушава да сведочи из њихове позиције, из унутрашњости
душегупки. Фелман и Лауб26 су прихватили од Ели Визела
(Elie Wies el), да се наша ера може дефинисати као доба све
дочанства. За Фелмана и Лауба, циљ сведочења постаје „по
моћ да се створи, након факта, недостајући Холокауст све
док”. Професор Лакер (Laqueu r) истицао је да су чак и изве
штаји умањивали број убистава. Бринкли и Јура истичу да
се оно што дефинише представу страхоте смрти од стране
22 Fuller, G.(2011) Searching for the stamp of truth: Claude Lanzmann reflects
on the making of “Shoah” Cinéaste, 36 (2), рр. 16-19; Retriev ed from http://
www.jstor.org/stable/41690998
23 Brinkley, R. and Youra, S. (1996) Tracing Shoah, PMLA, 111 (1),
pp. 108-127; doi:10.2307/463137
24 Stoekl, A. (1998) Lanzmann and Deleuze: On the Ques tion of Me
mory, Symplokē, 6 (1/2), 72-82; Retriev ed from http://www.jstor.org/sta
ble/40550423
25 Felman, S. (1991) In an Era of Testimony: Claude Lanzmann’s Shoah, Yale
French Studies, (79), pp. 39-81; doi:10.2307/2930246
26 Rothberg, M. (2009) Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust
in the Age of Decolonization, Stanford: Stanford University Press; Preuzeto
14. aprila 2017. sa http://bookfi.net/
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масовних убица, може посведочити кроз референце.Знаци у
Shoah имају као индексичке знакове, аутентичну релацију са
догађајима.Такав случај био би секвенца у којој Ланцманова
камера следи на аутобану 1980-их камион који носи плочи
цу Saurer–фирме која је производила гасне камионе.
Хитлер, Химлер, и Хајдрих конципирали су демограф
ску реорганизацију новоосвојених територија у септембру
1939. године. Као део свеобухватног плана Јевреји су треба
ли да буду концентрисани у урбаним центрима и потом де
портовани у Лублински округ. Почетна депортација Јевреја
са инкорпорираних територија требала је да буде окончана
до фебруар а 1940. Јевреји су привремено концентрисани у
гетима у градовима, како би олакшали контроле доцније де
портације. Инвазија Русије је окончала обећања о побољша
њу снабдевања животним намирницама у Лођу27 и Варшави
која су дата почетком јуна. Званичници у Лођу су септембра
1941. сазнали о Химлеровој28 намери да депортује немач
ке Јевреје и Роме у њихов гето.Када су локални званични
ци у Лођу негодовали, Сондеркомандо Ланге послати су из
Познања у Хелмно близу Лођа опремљени са два гасна ка
миона из аутомобилског одељења тајне полиције РСХА у
Берлину.

Хелмно
СС је 1941. закључио да је депортација Јевреја у логоре у
којима ће бити уморени гасом била најефикаснија мето
да постизања „Коначног решења”. Нацисти су те године
отворили логор Хелмно у Пољској. Јевреји из регије Лођа
у Пољској и Роми су усмрћени у мобилним гасним ками
онима.СС-овци и полиција започели су операције убијања
у Хелмну 8. децембра 1941. Током првих неколико недеља,
жртве су били јеврејски становници околних делова окру
га Вартеланд (Wartheland). Транспортовали су их из места у
којима су живели камионом на терен замка Хелмна. Вођени
члановима Специјалног одреда, жртве су се искрцавале из
камиона у дворишту. СС званичници носили су беле ман
тиле као да су лекари, објашњавано је депортованим да ће
ићи у Немачку као радници али да прво треба да се окупају
и да им се ствари дезинфикују. Затим би улазили у кућу где
су вођени у позадинску собу, где су се разодевали и давали
своје драгоцености. Потом су их одводили у подрум, где су
силазили у задњи део камиона који је могао да прими 50–70
27 Jakowczyk, Z. (1982) Voic es from Poland, Social Text, (5), рр. 3-21;
doi:10.2307/466332
28 Browning, C. нав. дело, стр. 343-368; December 1986, 19. May 2017.,  
http://www.jstor.org/stable/4546081
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особа. Механичар на дужности причврстио би црево на ис
пусну пумпу камиона и потом би укључио мотор, пумпајући
угљен моноксид у простор где су били сабијени. Потом би
се камион пун лешева возио у шуму, где су тела убацивана у
масовне гробнице. Ко би то преживео био би на лицу места
устрељен од стране СС-оваца и полицијских службеника.
Преживели из Шоа визуелне историјске фондације29 (Sho
ah Visual History Foundation), коју је основао Стивен Спил
берг 1994 након снимања Шиндлерове листе, пребацили су
збирку сведочења на виши ниво. Пројекат креирања архи
ве сведочења преживелих рођен је из стварања филма.Фо
кус Спилберговог пројекта за разлику од архиве Јејла (Yale
archive), пребачен je са личности преживелог на концепт
трансмисије.

Занемареност
Кустос Музеја Бањичког логора Андреј Ћирић показао ми
је копију фотографије душегупке из Пољске, у сталној по
ставци. У Јеврејском историјском музеју у Београду, сазнала
сам од библиотекарке Бранке Џидић да на тлу бивше Југо
славије не постоји ни једна фотографија „душегупке”. Од
управника Архива Југословенске кинотеке Александра Ер
дељановића и од филмског архивисте Божидара Марјанови
ћа, добила сам информацију да на тлу бивше Југославије не
постоји ни једна фотографија, нити снимак, нити да постоји
филм који покрива тематику „душегупке”, чак ни у виду по
мена.Имплицира главна хипотеза овога рада да је „заборав”
била тенденциозно примењивана културална стратегија Ју
гославије у релацији према проблему „душегупке”. Поста
вља се питање зашто никада није снимљен ни један филм на
тлу читаве бивше Југославије, који би се бавио овом темом,
када је толики број људи пострадао на тако бруталан начин?
Број јеврејских жртава на Сајмишту30 никада није у потпу
ности утврђен, нити су пронађене листе регистрованих, ка
да су отишли у логор. Према извесним изворима 31. јануар а
1942. било је 6500 људи, крајем марта 5293 и крајем априла
1884 особе. Статистике су непоуздане јер се зна да је било
преко 12000 Јевреја у Београду пре априлског рата, и 2500 ба
натских Јевреја. Жене из Ниша, Крагујевца, Смедерева, По
жаревца одведене су на Сајмиште 26. јануар а 1942. године.
Било је oко 800 жена и деце, старих, становника и избеглица
из Шапца. Преко педесет Јевреја које су Италијани предали
29 Wiev iorka, A. нав. дело, стр. 396.
30 Лебел, Г. (2001) Until “The Final Solution”:Тhe Јеws in Belgrade 1521 –
1942, Београд: Чигоја штампа, стр. 325.
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Немцима у Приштини, доведени су у логор 14. марта 1942.
Око 500 Јевреја из Косовске Митровице и Новог Пазара до
ведено је 19. марта 1942, и било је стотина жена и деце из
Централне Европе. На почетку марта 1942. СС пуковник др
Емануел Шефер (Standartenführer Dr Emanuel Schäfer) добио
је телеграм обележен као „врховна државна тајна” из RSHA
у Берлину са следећим садржајем:„Тема: јеврејска кампања
у Србији”. Оперативна команда са специјалним Заурер ка
мионом на путу је са специјалним задатком. Шефер је на
саслушању изјавио је да је знао да се ово тицало убијања
Јевреја, махом жена и деце, из логора Сајмиште.

Златна грозница на Чукарици
Жртве закопане у Јајинцима, Јабуци, Раковици, Чардаку и на
другим местима ексхумиране су и спаљене како би се уни
штили материјални остаци злочина.СС – Standartenfülner
Полу Блобелу31 (Паул Блобел) средином 1942. наложено је
да конципира решење за елиминацију материјалних оста
така стрељања током 1941. Спроведена је операција откла
њања трагова, јединице су ископавале и потом је енормна
количина пепела камионом транспортована на место где се
Топчидерка улива у Саву код новог моста. Истоварили су
све и убрзо након тога, развила се трговина и поред тога
што сe знало да се радило о људским остацима. Писарри
је истакао да у Архиву Југославије постоје фотографије чо
века који је то фотографисао са брода. Међу остацима ко
ји су привукли становнике Чукарице, трговаца из Београда,
гестаповаца и српских жандара, налазили су се и посмртни
остаци Јевреја из Топовских шупа и са Сајмишта. Иници
јално нико није ометао претраживање сагорелих остатака,
међутим, доцније је Недићева полиција растерала грађане.
Треба истаћи да притом Немци нису долазили.

Илеана Кац32 (Elana Katz)-Running On Еmpty
(Трчање на празнини)
Овај site-specific перформанс додатак je пројекту Spaced
Memory који се односи на локације заборављених јевреј
ских места у државама Балкана.To je био Кацин коначни
перформанс Spaced Memory пројекта, одржан у мају 2017,
конципиран тако да је  трчала историјском путањом „гасног
камиона”.
31 Писарри, М. (2015) Фрагменти Холокауста у Београду, Зборник Јевреј
ског историјског музеја, књига 10, Београд: Јеврејски историјски музеј,
стр. 393-410.
32 Katz, E. (2017) Spaced Memory, Retriev ed on 19. 05. 2017; from http://
www.elanakatz.eu/works/spaced-memory/#1
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Закључак
Сведочења су за истраживаче од примарног значаја, јер по
пуњавају празнине докумената. Ајхманово суђење доделило
је сведоцима социјални идентитет преживелих и трансфор
мисало их је у носиоце историје. „Душегупке” су употре
бљаване од стране нациста током II Светског рата за убијање
Јевреја и других заточеника гушењем угљен моноксидом.
Процењује се да је било негде око 700000 жртава душегуп
ки. Циљ ове студије је давање доприноса проучавању сећа
ња на жртве које су брутално настрадале у гасним камиони
ма током II Светског рата у Србији и у Пољској, као и раз
вијању свести о неопходности онемогућавања понављања
оваквих немилих догађаја.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TESTIMONIES IN THE
TRANSFER OF MEMORY OF THE GAS CHAMBER
VICTIMS FROM YUGOSLAVIA AND POLAND DURING II
WORLD WAR
Abstract
After June 1941, the German invasion of the Soviet Union and the mass
shootings of civilians by the Einsatzgruppe, the Nazis 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.
Einsatzgruppen gassed hundreds of thousands of people, mostly Jews,
Roma, and mentally ill people. According to Wievorka, the Eichmann
trial conferred on the witnesses the social identity of survivors and
transformed them into bearers of history. Jovan Byford asserted that the
authors selected from each testimony confirmed the existing “truths”
and perpetuated the dominant culture of remembrance. According to
Rothberg, Felman and Laub, the focus should be on the links between
testimony and trauma. They emphasize, as adopted from Elie Wiesel,
that our era is the age of testimony, which relies on the experience of
the Nazi genocide. The goal of the testimony thus becomes helping
to create the missing Holocaust witness. The research problem of this
work is exploring the dynamics of memory creation in Yugoslavia
and in Poland, about the victims of gas vans, and examining their
consequences, as well as the process of solidification of the wartime
rumours and their integration into historical remembrance, due to
the value of testimonies. The research question of this work is how
the problematics of the dynamics of an individual and the collective
memory is manifesting in the shadow of the “traumatic past”, caused
by brutal deaths by gas vans. The primary hypothesis of this paper is
that “Oblivion” was a tendentiously applied cultural strategy in relation
to the issue of “dusegupka”. The main goal of this qualitative study
is contributing to the study of memory of victims who were killed in
such a brutal way, and remembering, to prevent any possibility of it
happening again.
Key words: Jews, Semlin, gas vans, concentration camp, Old Sajmiste,
Jajinci
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КА ЧИТАЊУ СНА И
СНОВИДНОГ У ДЕЛИМА
СТЕВАНА ПЕШИЋА
КЊИЖЕВНОСТ КАО
СНОВОСЛАГАЊЕ
Сажетак: Освртом на неколико примера из Пешићевих путописа,
приповедака, поезије, драмских дела и комада за луткарски теа
тар у којима се сан појављује на различите начине и у различитим
функцијама (као експлицитно одређено искуство, мотив, текст у
тексту, део текстуалне структуре или као целовито књижевно
дело, као дискурс којим се обликују ауторови искази о књижевно
сти, о себи и другоме, те као књижевно средство којим се ирацио
нално, фантастично, надреално, чудесно и онеобичено издижу на
позицију доминантног стваралачког поступка), настоји се потвр
дити став да истраживање ониричког у српској књижевности с
разлогом мора задржати поглед на опусу овог аутора.
Кључне речи: Стеван Пешић, сан, сновидно, књижевност,
поетика

У аналитичком пољу заокупљеном истраживањем сна и
сновидног у српској књижевности посебно место припада,
или би барем морало припадати Стевану Пешићу. Не због
тога што је онима који су га познавали одавао утисак чо
века који је „ходао у свом сну”,1 већ зато што је цео његов
1 Растегорац, И. (1994) Стеван Пешић – ходач у сну. Пледоаје за ново чи
тање „Месечеве енциклопедије“, Књижевне новине, год. 46, бр. 897,
стр. 8.
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опус сведочанство о доследном књижевном варирању мо
дуса и функција ониричког. Оно се може пратити од прве
Пешићеве песничке књиге (Месечева енциклопедија, 1965),
преко путописа и романа (Катманду, 1982; Светло острво,
1984; Сарат и Випули, 1984; Тибетанци, 1988), приповедака
сабраних у Дописивању са Богом (1991), драма и текстова
за луткарски театар, до дела која су се појавила постхумно
(Пут у Раџастан, 1997; Велика књига, 2002–2010; Дуд у Ко
виљу, 2015). У том смислу наслов чланка Србољуба Станко
вића „Сан по сан, Пешић” није само израз људске, надасве
пријатељске и професионалне осетљивости за онога који је
„натерао” заљубљенике луткарства да „уплове у једну но
ву драматургију мутних поетских асоцијација и прозрачних
слутњи, драматургију чуда и чудеса, драматургију дечјег
сна, драматургију апсолутне вере у скривени живот унутар
мртве материје“.2 Поменути наслов једна је од најтачнијих
сублимација Пешићевог књижевног дела уопште.
Будућа опсежна ишчитавања оваквог кова разматраће Пе
шићево тематизовање тзв. приче сна, сан као књижевни мо
тив и књижевно средство, као граматику и енергију књи
жевне конструкције. Загледаће у места на којима се снови
налазе – јер она никада нису „произвољна, случајна или
безначајна”.3 Бавиће се литерарним транспоновањем оног
„стварања свијета” и „измишљања прича” које сваког снева
ча чине нарочитим аутором.4 Тумачиће његове текстове као
записе правих, ноћних снова (и снове као текстове), али и
његова сањања у будном стању, мноштво искустава блиских
визији, халуцинацији или фантазмагорији, потом и она која
је називао „виђења” а која не припадају дословце ниједној
од наведених категорија. Расветљаваће статус и улогу свих
тих модулација оне стране јаве у појединим жанровима,
у сусретању са ламентним, хуморним, гротескним, фанта
стичним и надреалним, у ауторовом говору о смрти и бе
смртности, свом и туђем, интимном и јавном, о космичком,
онтолошком, антрополошком, културолошком идентитету.
Засебан истраживачки аспект свакако ће бити и цитатне ре
лације које Пешићева мисаона и стваралачка посвећеност
сновима успоставља према древним текстовима древних
цивилизација, езотеричној, окултној, религијској, научној и
философској литератури, те према свему што су о сну вла
ститим делом исказали Новалис (Fried rich von Hardenberg
2 Stanković, S. (1994) San po san, Pešić, Ludus, god. 3, br. 19, str. 9.
3 Жижовић, О. (2012) Проблем могућности и оправданости тумачења ли
терарних снова, Књижевна историја, бр. 147, стр. 464.
4 Fromm, E. (1970) Zaboravljeni jezik, prevod Hrvoje Lisinski, Zagreb:
Matica hrvatska, str. 12–13.
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Novalis), Керол (Lewis Carroll), Андерсен (Hans Christian
Andersen), Рембо (Arthur Rimbaud), Де Квинси (Thomas de
Quinceu), Нервал (Gérard de Nerval), Метерлинк (Maurice
Maeterlinck) и многи други са којима је, на овај или онај на
чин, био у дослуху. И када се изузму докази о Пешићевој
начитаности (и стваралачком ре-креирању прочитаног), па
и докази о (не)оригиналност појединих сновиђења и идеја,
такви компаративистички захвати јасније ће га представити
у вероватно најдужем низу који у књижевности спаја претке
и потомке.
Нека будућа студија позабавиће се, такође, делима која све
доче да је за Стевана Пешића сан био један од облика којим
је проговарао о сопственом разумевању књижевне умет
ности и позвања уметника који се, колико залудно толико
и неизбежно труди да књижевно дело отелотвори као глас
са оне стране свести. Од свега што у том смислу јесте при
влачно подсећа се само на приповетку „Механички Пегаз”
из Дописивања са Богом. Проблематизујући песнички дар
између ексклузивитета одабраних и својства сваког човека,
потом и сам процес писања идејом о машини као супститу
цији људског песничког чина, у завршном делу Пешић пи
ше о Драгољубу Верначком, песнику и конструктору „мор
феограма”. Апарат ноћу стоји крај његове постеље и преко
„Аурелијине руке” – златне жице постављене на слепоочни
цу спавача – бележи слике, речи и звукове из снова, да би их
Верначки уз помоћ шифрарника и Речника снова преводио у
поезију, такву да се „јављала једном у веку”. Но, када једног
летњег дана Верначки заспи под дрветом, далеко од куће и
„Аурелије”, сањаће „најчудеснији сан”:
Видео је оно што су песници одувек тек наслућивали, али
даље од слутње нису могли. У сну је гледао Стварање
Света, и знао је ко је човек, зашто живи и зашто умире.
Био је неизмерно срећан и радостан; то осећање изви
рало је из њега. Јер он је био то Стварање и, уједно, по
сматрач свега: црна тачка из које потиче бескрај. Једног
тренутка угледао је ово: његова лобања поче да се отва
ра као плод који је сазрео. Из ње су, попут експлозије, пр
скале мисли-звезде и насељавале таму и празнину. Из сва
ке мисли-звезде родило се једно сунце, из сваког сунца по
једно небо. Тако је настала васиона.5
Све остало у животу Пешићевог јунака било је упорно призи
вање сневаног: „сваки бели, чист лист хартије представљао

5 Pešić, S. (2013) Dopisivanje sa Bogom, Beograd: Dereta; Novi Sad: Gradska
biblioteka u Novom Sadu, str. 66–69.
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је за њега ново очајање и нову наду.”6 Мистично поимање
поезије није новина и Пешић је близак искуству свих који су
у сну видели корен песништва, а у стварању поезије облик
сновослагања. Само, поистоветити став једног фикционал
ног јунака са ауторовим мишљењем и осећањем, било би у
најмањем  неопрезно. Но, када се има у виду Пешићев опус,
нити jе космогонијски сан Верначког, нити је наизглед пара
доксално обједињавање поверења и неповерења у моћ књи
жевности да сновидно уобличи, уистину изузетак.
Као путник и путописац на исти начин доживљавао је свет
који је походио, свет са којим се језик-знак непрестано огле
да, суочава и одмерава потврђујући се и као једини и као не
достатни медијум за изрицање доживљеног. Тако ни детаљ
да Катманду само реч „сан” може описати, „али сан, то су
слике и осећања и не могу се пренети”,7 није на првој стра
ници истоименог путописа да би обавио улогу фигуратив
ног сажимања ауторове фасцинације пределима, грађевина
ма, људима и идејама егзотичних локација, ни да би мисти
фиковао побројано, па ни да би био смишљена одступница
од евентуалног неуспеха књиге коју ствара. То је једна од
многих сродних формулација којима је исказивао суштину
свог осећања и осећаја нематеријалне есенције Азије кроз
коју се кретао „прелазећи из једног сна у други” и спозна
вајући „да буђења нема”.8 Елементи сна јесу нужност при
поведања за аутора које је био „свестан да у причи о дру
гом увек нешто битно измиче, да увек постоји несавладиви
вишак”.9 Због заљубљеничког односа према том „вишку”
Катманду се све више удаљава од европском оку атрактивне
туристичке дестинације и субкултурног раја у који се хрли
ло шездесетих и седамдесетих година 20. века, а све више
ближи једном од Пешићевих емоционалних и духовних чво
ришта. Истовремено, идентификовање путописа као жанра
непосредније нагиње ка гледиштима која у њему виде тип
аутобиографске прозе и исповедног разоткривања писца.
Како због наглашене рефлексивности којом аутор креира
властити однос према виђеном (и себе као индивидуу), тако
и због најопштије схваћене сновидне оптике у којој се виђе
но прелама, а свакако и због „колекције” књижевно умиве
них и брижљиво позиционираних снова као нарочитог низа
6 Исто, стр. 69.
7 Pešić, S. (1982) Katmandu, Beograd: Prosveta, str. 7.
8 Пешић, С. (1984) Светло острво, Нови Сад: Матица српска, стр. 212.
9 Гвозден, В. (2013) „Катманду” или кабинет чудеса Стевана Пешића,
Стеван Пешић – живот и дело. Зборник радова са стручног скупа одр
жаног у Градској библиотеци у Новом Саду 6. октобра 2009. године,
Нови Сад: Градска библиотека у Новом Саду, стр. 19–20.
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„текстова у тексту”,10 Катманду, баш као и Светло острво,
чита се као путопис о „унутарњем путовању субјекта”.11
Замашан посао стоји и пред студијом која ће се бавити Пе
шићевим литерарним говорењима о несаницама и то нерет
ко на начин који их поставља на размеђе ужаса од слутње да
је вечност управо трајно мучење немогућношћу да се скло
пе очи и среће јер су значиле повратак себи „онаквом какав
треба да сам по својој небеској слици”.12 Ипак, како превагу
односе дела повезана са подавањем „свакидашњем и свако
ноћном миту”,13 ту је и највећи изазов тумачењу. Различити
по облику, емоцији, функцији, по самосталности или укло
пљености у шири литерарни контекст, по томе нуде ли се
као сопствени или „сопствени”, фиктивни или „фиктивни”,
по томе јесу ли гротескни, језовити, елегични, сентиментал
ни, пророчки, имају ли или немају било какав вид ауторског
„објашњења” – Пешићеви текстови-снови чекају темељиту
типолошку анализу.
Има их у Катмандуу: у једном се пео „лествицама од светло
сти” којима „људи иду горе, анђели силазе доле” и схватао
„да је оно што сматрамо небом заправо огледало земље”;14 у
другом је странац који бежи од прогонитеља – људских ли
ца на свему и у свему, на зидовима, птицама, капима воде,
дрвећу, лишћу, „милијарде лица из свих епоха и свих раса”
која му падају на длан и претварају се у пепео док ветар све
не подигне у висину;15 у трећем је самац усред свемира, у
свету без звезда, људи, биљака, животиња, у ком „нема жи
вота, али нема ни смрти”, у ком постоји само вечна тишина
и тама, једина и неуништива...16 Има их и у Светлом острву,
а међу најдубље проживљеним са становишта нараторовог
сведочења јесу ови:
Два сна дошла су као опомена. У првом сну нашао сам се
код куће, у завичају. Била је недеља, време ручка и поро
дица на окупу. Светло је како само може бити у недељу,
лети. Чула су се манастирска звона; топло је, сигурност
и срећа. Цео сан је био та кратка слика, стварна до бола:
10 Lachmann, R. Književni san kao tekst u tekstu, u: Prostori snova: onirič
ko kao poetološki i antropološki problem, uredile Benčić, Ž. i Fališevac, D.
(2012), Zagreb: Disput, str. 17.
11 Гвозден, В. нав, дело, стр. 19–20.
12 Пешић, С. (1984) нав. дело, стр. 115.
13 Broh, H. (1979) Pesništvo i saznanje. Eseji, preveo Janković, S., Niš:
Gradina, str. 198.
14 Pešić S. (1982) нав. дело, стр. 12.
15 Исто, стр. 100.
16 Исто.
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давно ишчезло детињство. Никаквих догађаја ни речи, и
онда нагло буђење. И у другом сну нашао сам се на селу.
Доба је жетве и ми жањемо жито. Ту је цела породица,
не видим све, али знам да су ту и миран сам. Отац коси;
њега јасно видим. Једино што је необично јесте величина
њиве; нема јој краја, а и већи је сјај златног саденутог
снопља и непожњевеног жита. Топло ми је на срцу и у
души док то гледам. И тај сан је био само слика, без ре
чи и догађаја; исечак далеког света. Од оба та сна сам
плакао. Чинило ми се да више никада нећу моћи да се вра
тим у свој свет, нити ћу икада видети неког од својих
најближих. Имао сам осећање да је смрт као и ти сно
ви: сећање на живот, јако и вечито, и немогућност да се
вратиш у њега.17
Размишљање о њиховој функцији у структуирању Светлог
острва нема много препрека: дати снови најављују скори
свршетак путовања (и путописа) па би се њихова улога дала
свести на емоционално набијен мотивски замајац који по
креће на нов пут – повратак кући. Но, улога наведених снова
бива сложенија када се ишчитају као суочавање са претњом
заборава („Догађало се да се данима не сетим куће, зави
чаја, пријатеља; мој свет је овде тонуо у дубине, нестајао.
Почео сам да заборављам и лица најближих”).18 Та је прет
ња, истина, ствар тренутака, али таквих да у интерпретацију
нужно уводе и промишљање о раслојености феномена зна
ног као идентитет. Магнетична сила укорењености (и као
боравка на једном месту и као неодв ајања од породице) и
магнетична сила даљина (путовања, одвајања) сусрећу се
у наведеном сегменту и Пешића као путника / путописца
изнова уобличују као трагаоца за нечим што је из корена
супротно хедонистичко-туристичком авантуризму. Пешић
је путовао и о путовањима писао не би ли изрекао властиту
философију толеранције, и то „нефалсификоване толеран
ције” као разумевања, саосећања и љубави према свему што
је од њега различито и не би ли нашао „излаз из историјског
кошмара”19 и друштва које се „поистовећује са тиранским
ритуалима”.20 Уз казано, делује да у свему томе постоји и
ауторова потреба да истражи себе као homo viator и homo
intra dominium. Идеју завичајности и сопствене припадно
сти завичају Пешић је стваралачки формулисао подједнако
17 Пешић, С. (1984), нав. дело, стр. 211–212.
18 Исто, стр. 212.
19 Басара, С. (1985) Фактографија и фантазмагорија, Књижевне новине,
год. 36, бр. 697, стр. 9.
20 Великић, Д. (1991) Исповест човека коме се догодио читав свет, Нин, бр.
2124 (30. 1. 1991), стр. 44.
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у дифузном распрскавању по мапи туђег, другог, другачијег
и згушњавању у једну географску тачку, управо простор ко
јим се „пуне наше прве перцепције”, којим се тело и свест
први пут „укључују у свијет” и стапају с њим, а до чијег се
пуног разумевања обично долази „у раздобљима или трену
цима када живот и култура завршавају неки од својих раз
војних циклуса”.21 У ритму та два порива настала је једин
ствена слика света Пешићевог књижевног дела.
Текстова-снова има и у Месечевој енциклопедији и у прире
ђеном избору из Пешићеве  рукописне заоставштине, Дуд у
Ковиљу. У Месечевој енциклопедији представио се, између
осталог, и као књижевник са ванредним сензибилитетом за
језичке модулације ониричког па ће пуну критичку пажњу
кад тад задобити, рецимо, удео сновидног у структуира
њу поетске прозе са фантастичним или чудесним исходом
(„Апоригеј”, „Из месечеве фијоке”, „О звуцима”, „Боје”, „О
мирисима”, „Мене”, итд). Скрајнути неће остати ни стихови
о сновима нељудских спавача, стихови нежни и меки онако
и онолико колико и лиризам песниковог пантеистичког осе
ћања. То, као и поет ичност чудесног које се збива на земљи
и јави за време нечијег сна а које је равно чудесности сне
ваног – јер праве границе ту нема – могла би илустровати
песма „Кад корпари спавају”:
Ветар направио/ Циганске куће насред поља./ Деда спа
ва; један свитац/ Браду му је запалио/ Моја жена спава/
У њеној коси лептирови,/ То цвеће које лети,/ Замрсили
се./ Деца се пењу на небо/ Свирајући у мале хармонике,/
Водећи зелено ждребе./ А месец плете корпе са мном,/ Јер
мишеви већ/ Снивају кукурузну свилу.22
Ту су и примери без литерарне надоградње, реконструкције
и „васкрсавања” сна преданим стваралачким и „редактор
ским” трудом аутора:23
Сањао сам/ Да сам црвенонога рода/ И да стојим на
крову, ах! 24
Или:

21 Užarević, J. (2011) Möbiusova vrpca. Knjiga o prostorima, Beograd:
Službeni glasnik, str. 383.
22 Pešić, S. (1965) Mesečeva enciklopedija, Beograd: Univerzitetski odbor SSJ
Beogradskog univerziteta, str. 10.
23 Јовановић, Б. (2017) Онирички код. Увод у антропологију снова,
Београд: HERAed u, стр. 197.
24 Pešić, S. (1965) нав. дело, стр. 19.

312

СНЕЖАНА ШАРАНЧИЋ ЧУТУРА
А ја сањам да сам мачак;/ Преко кровова/ Дођох својој
драгој,/ Она викну:/ Шиц!25
Обе лирске минијатуре ефектност дугују сугестији непо
средног записивања сањаног чиме се читалац ставља у по
ложај повереника највишег реда ком се сан први пут прича
са жељом да се извуче из изворне димензије што хитрије да
се не би, у оној у коју доспева, осуо и разасуо у неповрат.
Како год било, минималистички концепт схваћен као макси
мум језика који тежи исказивању снова у овим песничким
књигама није једини ауторски поступак. На многим мести
ма Пешић текст-сан уобличује наративношћу и развијањем
доживљеног (или псеудодоживљеног, свеједно). Међу њима
је и песма која – како то само у сну може бити лако – сплиће
фаталност личног у космичком амбису и олакшање које до
лази са присећањем о властитој смрти као новој димензији
која потире значај сведочења апокалиптичном тренутку. Реч
је о песми која задире у егзистенцијалну зебњу, у космоло
шку и онтолошку пољуљаност координата по којима се кре
ће постојећи свет и песнички субјект заједно с њим:
Био је сан./ Наша планета скренула/ Са своје путање/ И
пошла./ Гледам: кугла се/ Ваља мрачним просторима,/
Одлази./ Ја упаничио/ Ни где лећи, ни сести,/ А камо ли
коракнути./ Забринут си нешто?/ каже моја мајка/ Која
се однекуд ту створила./ Показујем јој земљу:/ Куглица
се још види./ Али, моја мајка се осмехује,/ То и онако не
ма/ Значаја за тебе:/ Ти си умро./ Мени лакну./ Заборавио
сам, рекох,/ Па се обоје насмејасмо.26
Експресивност стихова о Земљи која „одлази”, „ваља се
мрачним просторима” и оставља „упаниченог” посматрача
несвесног да се налази с оне стране живота,27 добрим де
лом долази од потврђивања тачности запажања да стварање
фантастике, иначе „поникло из дубина религиозне и митске
свести и снова”, готово увек подразумева „неку врсту висе
ћег моста који додирује обе супротне обале – Тао, Логос и

25 Пешић, С. (2015) Дуд у Ковиљу: избор из песничке заоставштине,
приредио Ђерић, З., Нови Сад: Змајеве дечје игре, стр. 30.
26 Pešić, S. (1965) нав. дело, стр. 23.
27 Узгред, ови стихови имају аутоцитатну паралелу у путопису Катманду:
„Неколико пута, у различитим периодима живота, хватао ме је паничан
страх да се земља одваја и бежи од мене. Осећао сам како лети, удаљује
се све брже; гледам како се све мења, нестаје, а ја стојим, сам, у Ничему.
Слика смрти, али као у огледалу: обрнута”; Pešić, S. (1982) нав. дело,
стр. 212–213.
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Хаос, Ништа, на коме, као играч на жици, стоји и њоме хода,
несигурни човек”.28
С друге стране, поједини примери кратких прича тематизују
сан на посве другачији начин – техником наивног припове
дања са потенцијално уочљивим импулсима хармсовске и
кафкијанске атмосфере:
Ноћас, једна вишеспратница са људима у сну, упутила се
преко трга. Чувар јавног реда је зазвиждао: ʼДозволу, мо
лим Вас, покажите!ʼ Насмејала се зграда, не заус тавља
јући се. ʼУхапшени стеʼ, казао је чувар јавног реда,ʼбиће
те затворениʼ. И стао је пред њу. Стала је и зграда. ʼСа
мо да прошетам пољемʼ, рекла је, ʼпролеће је. Вратићу
сеʼ. ʼНеʼ, рекао је чувар и поново зазвиждао. Дојурила су
полицијска кола, огромна, као велики град. Таква до сада
никада нисам видео. Из њих је изашао човечуљак у црве
ном реденготу. Стрпали су вишеспратницу, са људима у
сну, у кола и одјурили према затвору.29
Није спорно да се наивни код ове приче може ишчитати као
средство ефектног истицања ауторовог убода у полицијски
резон полицијски устројеног света у ком се почесто потвр
ђује оправданост људског страховања да бити без кривице
крив није искључиво туђа судбина. Само, у случају катего
ричког држања за ту интерпретативну линију занемарила
би се битна страна Пешићевог односа и према сновидном и
према наивном: ужитак у потпуном комодитету игре апсурд
ним и алогичним преобликовањима појавног, без „дуплог
дна”, ироничке или критичке тенденције.
Осим тога, у сегменту Месечеве енциклопедије насловље
ном „Из сна” налази се и запис за који би се могло рећи да је
ониричко-мизансценско-филмски кадар, стилски огољен до
разине информативног:
Месец, пун, величине као када се појављује, поред њега
стоји Лајбниц (у оделу свог времена, са периком); Месец
је у висини математичаревих рамена, и Лајбниц по њему
– као по школској табли, исписује формуле парадецимал
ног рачуна.30
У истом контексту су и стихови чија сликовна изражајност
дотиче експресионистички поступак, а семантичка ширина
28 Јеротић, В. Компензаторна и стваралачка улога имагинативног у живо
ту човека, у: Српска фантастика. Натприродно и нестварно у српској
књижевности, уредио Палавестра, П. (1989), Београд: САНУ, стр. 34.
29 Пешић, С. (2015) Дуд у Ковиљу: избор из песничке заоставштине,
приредио Ђерић, З., Нови Сад: Змајеве дечје игре, стр. 22.
30 Pešić, S. (1965) нав. дело, стр. 50.
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нараста из ониричког претапања архетипских сигнала мит
ске матрице о умирућем божанству које својим нестајањем
плоди свет и засведоченог амбивалентног односа према деј
ству Mесеца који се у фолклорној традицији усталио у ра
спону од спасоносног, живототворног космичког принципа
до разорне силе:31
Месец, велики пас/ вукао се около./ Лобања му је секиром
засечена/ – нису је могли извадити; секира/ стоји загла
вљена у Месецу –/ и крв капље/ по земљи и градовима./
ʼНегде мирише зумбулʼ, рекоше људи./ Жене су скупљале
месечеву крв у корита/ да купају новорођенчад./ Те године
рођено је много деце/ Нису знали шта ће с њима.32
Без обзира на то којим књижевним стратегијама су форму
лисани и у којој мери транспонују хипотетички стваран сан
(било као само један „муњевит утисак”, било као „бескрај
но дуго предиво”, било  његову „драмску структуру”),33 сви
текстови (или фрагменти текстова) који се нескривеном сиг
нализацијом аутора именују као снови, тумачење одвлаче ка
тврдњи да настају из потребе да се најинтимнија интима
исповеди читаоцу, али, у извесном смислу, и да се сакрије
у језику.34 Зналци методологије тумачења књижевности по
нирањем у ауторово индивидуално и колективно несвесно,
у његову аниму, страхове, жудње, онако како то функцио
нише у дубинској психологији, у Пешићевим делима имају
на располагању богат материјал и енигму достојну труда.
Промишљање се увек може зауставити у недоумици је ли
књижевност заиста способна да словима на хартији отело
твори сан, то „аутентично чудо” које у исти мах магнетично
привлачи и збуњује,35 или је све до чега пристиже тек искон
струисани уобразиљни „производ” са призвуком фингирања
и фабрикације нечега што на сан жели да личи, једноставно
доказ илузорног песничког труда да фиксира психофизиоло
шко „догађање” које се не може испричати јер би се, у духу
Валеријевог (Paul Valéry) критичког приступа фројдовским
идејама, као „маса утисака” и „свет тренутности” посве
31 Šarančić Čutura, S. (2018) Fragmenti o intertekstu pesničkog dela Stevana
Pešića, Slavistična revija, letnik 66, št. 3, str. 318–319.
32 Pešić, S. (1965) нав. дело, стр. 50.
33 Jung, K. G. (1977) Dinamika nesvesnog, prevod Milekić, D. i P., Novi Sad:
Matica srpska, str. 401.
34 Јер, „прича сна се образује управо у међупростору потребе за саоп
штавањем и одбијања саопштавања”, а од „тог двојства поезија прави
капитал”; Кордић, Р. (1982)   Поезија и увид, Београд: „Вук Караџић”,
стр. 114.
35 Марић, С. (1968) Гласници апокалипсе. Записи и есеји, Београд: Нолит,
стр. 9–17.
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изобличило повиновањем реченици будности.36 Уз сву ин
тригантност коју наговештава разрешавања дилеме да ли је
Стеван Пешић своје стварне снове естетизовао у литерарни
модус или је литерарном исказу давао накнадно удомљењe у
наводно одсањаном, значајно је и бављење делотворношћу
поетског језика снова без обзира на то какво им је порекло.
Коначно, у равни литерарности укида се битност разлико
вања аутентичног и измишљеног сна те се и у првом и у
другом случају ониричко чита као детерминанта књижевне
и уметничке поет ике.37 Дакле, уз бистрење симболичког је
зика несвесног, уз декодирања књижевних техника инсце
нирања сна, потом уз сагледавање литерарне експресивно
сти, функционалности и естетске сврсисходности у сваком
појединачном случају, поетски језик снова ваљало би тума
чити и као свему надређен обликотворни принцип књижев
ног универзума овог аутора. Јер, мимо дела која насловом
(или на било који други начин) недвосмислено истичу да
јесу снови, по законитостима поетске граматике сна грађена
су многа Пешићева дела у целости а да то није експлицитно
назначено.38
Наиме, његови текстови који истичу да их ваља читати као
сновидно искуство, а имају окрњен структурни концепт (по
стоји недвосмислен уводни маркер, „сањао сам”, постоји и
излагање сна као средишњица, али изостаје финална ознака
да се сан довршио), сан предочавају као феномен у који се
улази али се из њега не излази, који може почети, али се не
може завршити, штавише: као све-време и све-простор књи
жевног дела. Истоветан учинак постоји и када се сан раз
открива на крају. У драми Тесла или прилагођавање анђела
завршно одређење интервјуа као сна драматуршки је прстен
којим се све казано затвара у удвојен фикцијски дискурс:
онај који припада аутору драме подразумева и дејствова
ње лика (Глас жене из Неба) који све идентификује као сан
другог лика (Новинара), чиме и његовог саговорника (Те
слу) поставља у флуидан простор условног разграничења
људског и божанског, стварног и не-стварног, историјског

36 Robinson-Valeri, Dž. (1990) Valeri, anksiozni intelektualac, prevod Spaić,
S., Banja Luka: Glas, str. 192–194.
37 Јовановић, Б. нав. дело, стр. 199.
38 Тако је, примера ради, критика већ потцртала да је роман Сарат и
Випули „сан-роман” у ком слојеви бајковитости и фантастичког реали
зма не допуштају да се с лакоћом докучи „шта је привид, а шта присут
ност”; Станивук, Р. Роман о вечној љубави. „Сарат и Випули” Стевана
Пешића, у: Стеван Пешић – живот и дело. Зборник радова са стручног
скупа одржаног у Градској библиотеци у Новом Саду 6. октобра 2009.
године (2013), Нови Сад: Градска библиотека у Новом Саду, стр. 75.
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и фиктивног.39 Такође, уметнички је проверено успешан и
начин који Пешић примењује у комаду Плава птица, своје
врсној реинтерпретацији Метерлинковог односа према сну
као подручју које скрива суштину битисања и одговоре о
срећи. Но, општост ониричког као (потенцијалног) струк
турног поступка посебно је изражајна када изостаје и ини
цијално, и средишње, и финално упућивање на сан, а цео
текст при том одаје утисак да је уцеловљен његовим јези
ком. Таква је, рецимо, песма у којој:
Птица срете Шагала:/ Он има машну, некуд жури./ Си
ноћ сам, рече птица,/ Са једне ваше слике појела тре
шње./ Јесу ли биле добре?/ Одличне, а куда журите?/ Код
Старог пања заседа Академија./ Позвали су и мене./ Јао,
забринула се птица./ Машну имате, а шешир где вам је?/
Забринуо се сликар:/ Заиста, на такву свечаност/ Не иде
се без шешира./ А Сунце му вели:/ Једна бундева прода
ће ти шешир./ Сликар сврати у башту,/ Па са шеширом/
Од великог бундевиног листа/ Пође у Академију./ На путу
срете децу,/ Иду у шуму по љубичице,/ Зову и Шагала./
Он им каже да не може./ Али у шуми има љубичица, веле
деца./ Шагал замоли птицу/ Да иде у Академију уместо
њега./ Птица се нећка./ Узми целу моју башту, рече Ша
гал./ И нацртаћу ти још већу трешњу./ Птица пристаде
и оде уместо њега/ У Академију а Шагал са децом/ Оста
у шуми да тражи љубичице.40
Добрим делом такав је и Пут у Раџастан, књига са којом
читалац није начисто да ли је роман, збирка приповедака
или посве нарочит путопис о живљењу у митском време
ну и простору. Но, зато нема двоумљења да та књига јесте
врхунац Пешићевог слуха за ромски усменопоетски имаги
наријум и мит као „згуснути ваздух пресићен кисеоником за
машту”.41 Профанисањем метафизичког а дивинизовањем
свагдањег, до максимума појачаном чулношћу појединих
призора, наративном сензуалношћу и колоритношћу на тра
гу тзв. магијског реализма, лаком проходношћу по оси света
која спаја земаљско и небеско, људско и божанско, живо и
неживо, прошло, садашње и будуће, сугестијом принципа
39 Глас жене из неба: Тражим Николу, мога дечака. Шта је опет напра
вио? Увек бриге са њиме!
Новинар: Госпођо, ја сам разговарао са научником Николом Теслом. Ни
какав дечак овде није био. Глас жене из неба: Заспали сте, млади госпо
дине, и то сањали. Уколико видите мога Николу, пошаљите га, молим
вас, Горе. Реците да га тражи Мајка. Пешић С. (1993) Тесла или при
лагођавање анђела, Књижевност, год. 48, књ. 99, св. 9–10, стр. 928.
40 Пешић, С. (2015) нав. дело, стр. 20–21.
41 Павловић, М. (1999) Свечаности на платоу. Обреди поетичког живо
та, Београд: Просвета, стр. 11–12.
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цикличности као свевремености – створена је поетска проза
сва у опни чудесног и сневаног. Основни интертекстуални
слој ове књиге – митска прича, усмено предање и бајка –
укршта се са Пешићевим сензибилитетом и приповедном
артифицијелношћу из чега настаје једно од најпоет ични
јих једињења личне и колективне имагинације у српској
књижевности.  
И у Пешићевим драмским текстовима за децу и у комади
ма за луткарски театар „механизам” сна јесте (претпоста
вљена) основа текстуалне структуре. Понајпре као извор
онеобичавања, лудизма, уопште иззглобљавања перцепције
и приказивања света који се отео из стиска „стварносног”,
његових нужности и конвенција. У луткарском позоришту
Пешић је био слободан „од форме, ограничености сцене и
глумаца, од окова језика, [...] закона гравитације”.42 Оно што
је Васко Попа записао о сновиђењима која и песникову и чи
таочеву главу чине „волшебном ковачницом” у којој се све
преображава: „као да се одједном, све у свему препознаје,
као да расцветана разноврсност препознаје себе у облом је
динству у које сазрева и из кога ће се поново расцветати”43 –
важи и за Пешићеве луткарске текстове.
Ако се каже да је у њиховом средишту ониричко-лудистич
ка деконструкција појавног у надреалистичком духу, онда
вреди надодати да небројени спрегови неочекиваних и само
за јаву немогућих сценских парова, односа, слика, ситуац
 и
ја, нису деструкције ради деструкције. Њихова јачина није
у драматици оштрих резова, субверзија и провокација него
у слободи колажирања. У Чудесном винограду (лутка-игри
за децу) поетски језик сна – који не хаје за просторне у вре
менске каузалности, „дневну” логику и смисленост, унапред
задату физичку појавност, који не познаје биљну, животињ
ску, предметну или космичку датост без душе и међусобне
комуникације – уобличује све сцене. И стално регенерисање
чокота у Бабином винограду док им не додија непрестано
налетање свакојаких „берача” па одлуче да сами себе оберу
и поједу, покрену се и одтупкају са сцене; и призоре доле
тања јата ђака из Карловаца (сви су птице са главама дечака
а предводи их она са главом Бранка Радичевића); и поворку
која креће у потрагу за одбеглим виноградом: Баба напред.
Лисице је придржавају. За њима иду ђаци-птице. Госпо
дин Олуја кашље, Месец и Дунав засвирали су нешто бучно,

42 Pešić, S. (1985) Grad sa zečjim ušima, Beograd: Vuk Karadžić, str. 11.
43 Popa, V. (1979) Ponoćno sunce. Zbornik pesničkih snoviđenja, Beograd:
Nolit, str. 9.
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весело. Сунце их удари виолином”;44 и појављивања покојни
ка, Бабиног вољеног Деде који ће с оног посве лако стићи на
овај свет, како каже: „Понесемо само метлицу да се опајемо
од прашине, како се ви не бисте уплашили”;45 и појављива
ње госпође Венере која тражи скитницу Купидона; и Коња
који одржи хедонистичко-винску здравицу сусрету живих
и мртвих, земних и небеских, историјских и фиктивних,
људских, предметних, анималних и флоралних карактера...
И у Крилатој крави размахује се истоветна техника. Не са
мо у контексту јунака-дечака који комуницира са властитим
цртежима мачке, полу-овце, принцезе или краља као живим,
брбљивим, свадљивим, захтевним „прогонитељима”, већ и
у контексту парадигматичног представника крутог резона о
реду, дозвољеном и недозвољеном: полицајац, оставши без
шапке на крају комада, ставља птицу на главу – јер, шта год
да се дешава, гологлав „није допуштено ићи”.46 Истом ре
пертоар у чудесних слика47 припада и Гуска која шије, пегла,
чисти, игра на месечини и учи Момка како да полети па за
једно лете на Месец; и идеја да се нос може изгубити, али и
пронаћи па опет ставити на лице; да лик може бити Псећа
глава („само глава, а пса нигде”) у комаду Гуска на Месецу.48
Такође, и детаљ да Ђак сопствену главу може „отклопити”
и „заклопити” да из ње не задува „ветар” и стечено знање
не „изветри”, или онај о Човеку без главе који не зна где да
стави шешир док му жена не донесе главу и постави је на
место, дакако, очешљану и с намирисаним брковима, оба из
Чудног чуда,49 обновиће шарм буквалног читања метафоре
какво се одавно раби у уметности, рецимо на Шагаловим
(Marc Chagall) сликама или у стиховима Мајаковског (В. В.
Маяковский).
Све у свему, колоплети таквог типа нису тражене бизарно
сти и њихова функцја није у познатом надреалистичком за
препашћивању читаоца по сваку цену. Надреал истички им
пулс тешко је порећи као подконструкцију сваког Пешиће
вог дела које се креће у зони ирационалног, наивног / дечјег
и сновидног у духу већ класичног цитатног места из пера
44 Пешић, С. Чудесни виноград, у: Антологија српске драме за децу, при
редио Крављанац, Б. (2001), Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства, стр. 330.
45 Исто, стр. 332.
46 Pešić, S. (1985) нав. дело, стр. 28.
47 О елементима чудесног у његовим комадима за децу видети: Живано
вић, С. (2013) Драматургија чудесног у бајковитим лутка-играма Стева
на Пешића – „Гуска на Месецу”, „Бор висок до неба”, „Чудесни вино
град”, Театрон, бр. 165/165, стр. 101–112.
48 Pešić, S. (1985) нав. дело, стр. 29–41.
49 Исто, стр. 43–55.
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Марка Ристића о детињству као „добу живљења у самом
сну”, о „бујицама унутрашњег маштања” и „игри невезаних
снова” коју „деформисани [...] засторима здравог разума,
зидовима смисла и интелектуалног користољубља” не могу
разумети.50 Тумачи Пешићеве драматургије закључили су да
у овим лутка-играма превладава „редуковани надреалистич
ки драматуршки проседе”,51 понајпре у смислу одрицања од
„аутоматског” односа према несвесном. Уз то, поезија сно
видног овде није пут који води побуни у оном експлицит
ном и гласно-програмском надреалистичком маниру. Иако
је Пешић донекле чинио оно о чему је, мање-више четири
деценије раније писао Душан Матић када је позивао и пи
сце и читаоце дечје књиге да постојеће „слике, дрвореде,
калупе, скамије” једноставно „људски разбуцају”,52 он није
аутор који на терен превратничких промена у дечјој књи
жевности стиже са закашњењем и у славу већ спроведене
револуције. Као припадник другог прекратничког таласа,
оног предвођеног Душаном Радовићем и увелико сазрелог
у време појављивања првих Пешићевих комада за децу с
краја 60-тих година, он одржава пулс надреализма превас
ходно исписивањем омажа стварносности надстварности (и
обрнуто), детињству као супериорном супарнику репресије,
догме, конвенције, рационалности, и још, самозaдовољном
бујању имагинације у обличју непрекидног сна. Да ли је тај
сан уистину био искуствен мање је важно од чињенице да га
је Пешић „поклањао” као „ʼВелики сановникʼ мртвим пред
метима” да се тумачи на сцени53 и да је из њега израстала
што аутентична луткарска драматургија што модерна визија
дечје литературе и културе у најопштијем смислу.
Асоцијација које се у оваквом контексту упорно јављају
има више. Једна од њих – вредна засебне студије – тиче се
размишљања о Пешићевом читању поет ике Луиса Керола.
Потицај те врсте долази са различитих страна. Рецимо, од

50 Ristić, M. (1985) Uoči nadrealizma, Beograd: Nolit, str. 130–131.
51 Kravljanac, B. (1982) Pozorište Stevana Pešića, Detinjstvo, god. 8, br. 3–4,
str. 29.
52 „Одсеците девојци ножице и прилепите их на врата. Зашто би врата увек
била само отворена или затворена; нека пођу. Одсеците гавране са снега
и прилепите их на луфтбалон. Ту бар нису злослутни пророци. Изрежи
те гуску која лети и стрпајте је сестри Ананији у руке. [...] Тако се добија
лепак-слика. Слика-прилика, слика-осећање. Тако се добија из непомич
них слика-гробница жива слика, живот-слика. Тако се спајају раставље
не за увек слике и добијају се слике какве ви хоћете: слике-жеље”; Ма
тић, Д. (1956) Анина балска хаљина, Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 142.
53 Stanković, S. нав. дело, стр. 9.
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опаске Раше Попова да Стеван Пешић „јесте као Керол”,54
исказане поводом Пешићеве приповетке „Матијасова вио
лина”. Изазива је и изјава самог Пешића да је „Луис Керол
учинио више добра људима него десет хиљада педагога”.55
Изазива је и низ детаља који у његовим комадима за децу
алудирају на мотивску сродност са светским класиком.56
Осим изолованих цитатних паралела истрајавање керолов
ске поетике види се и у општим „тачкама сусрета”: почев
од поступка који је поводом Керола већ прочитан као до
минантан – „отворена и нефрустрирана, чиста релација
према надстварном (које јест натприродно, али није непри
родно!)”,57 преко поједностављеног измештања ликова и си
туац
 ија у подручје „с ону страну могућег”; заговарања да
ништа није зачудно по себи, али је зачудан новоосмишљени
склоп; инверзије устаљеног; игре контрапункта бајковног
и иронијског, лирског и гротескног; до отпора сваком виду
стврдњавања имагинативног чија је експанзија апсолутна
стварност књижевности. И мада су „тачке разилажења” та
кође видљиве (рецимо, код Пешића нема оне „угашене емо
тивне гаме” коју Ранко Мунитић образлаже у својој књизи
о Керолу, нема ни језичких играрија типичних за енглеског
„мађионичара вербалног парадокса”,58 ни „хладноће” којом
се ликови „бацају“ у апсурд, ни интензитета контраутопије,
лавиринтских конструката, драматике бивствовања у они
ричком и драматике повратка у јаву, итд), под руку иду по
етичком значају књижевности коју су створили. Он говори о
сувишности страха пред другачијим и непознатим, од под
свести, контаката са свим што пристиже са нељудског тла,
и све то у кључу принципа над принципима: „космичког
панхуманизма”.59
Коначно, како овај текст није претендовао ни на темељито
сагледавање Пешићевог књижевног стваралаштва, ни на
54 Попов, Р. (2013) Пешићев пантеизам, у: Стеван Пешић – живот и дело.
Зборник радова са стручног скупа одржаног у Градској библиотеци у
Новом Саду 6. октобра 2009. године, Нови Сад: Градска библиотека у
Новом Саду, стр. 63.   
55 Lazić, R. O lutkarskoj dramaturgiji. Razgovor s dramskim autorom Steva
nom Pešićem, u: Radoslav Lazić Svetsko lutkarstvo – hrestomatija (2004),
Beograd: Foto futura i Radoslav Lazić, str. 376.
56 На пример, у Гуски на Месецу то је мотив „језера од суза” или Момкова
брига да ће му делови тела постати независни, штавише „персоне” за
себе: „Шта мислиш да ми сад десна нога одјури напред, а ја се на левој
дам у трк за њом?”; Pešić, S. (1985) нав. дело, стр. 33.
57 Munitić, R. (1986) Alisa na putu kroz podzemlje i kroz svemir, Beograd:
Dečje novine, str. 20.
58 Исто, стр. 24.
59 Исто, стр. 460–464.
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поетску, текстолошку, психолошку, архетипску, симболичку,
философску, интертекстуалну и какву све не анализу њего
вог бављења феноменологијом сна, до тврдо заснованих за
кључака није се пристигло. Читан а недочитан и мимо овог
проблемског поља, Пешићев опус и даље чека на свесрдни
ју критичку и научну заинтересованост. Шта ће она донети
истраживањима сна и сновидног у српској књижевности,
па и разумевању поет ике Стевана Пешића, остаје нејасно.
Оно што је, пак, посве извесно јесте да аутор који је читао
цу понудио најразличитије текстуалне форме сневаног; који
је разиграо ониричку чудесност, фантастичност, лиричност,
сликовност, парадоксалност и луцидност да би их потврдио
као основу књижевног дела; који је књижевност, чини се,
видео као пут за разрешавање антитетичке природе сагла
сја између будности и сна, сагласја у ком се „можда зачиње
сав имагинативни живот”;60 који је оживео предања о мр
твима за које је сан облик осећања живота и сећања на жи
вот, о Месецу као „господару ноћи, снова и срца”, о Јату
звезда које „стварају снове”;61 који је знао да сан каткад, као
и душа уснулог, на коњу језди;62 који је понављао прастару
мисао да:
Када би човек могао да памти своје снове из разних пе
риода живота и да сваки постави на право место, као
каменчиће у мозаику, имао би, кажу, јасну, разумну сли
ку не само себе и своје будућности, већ и одговоре на
питања филозофије и науке,63
у овом контексту остаје више но речит саговорник.
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Abstract
The paper points out some forms of poetic transposition of the
experience, logic and the language of dreams in Pešićʼs travelogues,
poetry, stories, poetic prose, dramatic plays and texts for puppet theatre.
Choosing the works in which dreams appears in different ways and in
different functions (as a personal experience; literary motif; text in the
text; part of the other textual structure or complete work; potential
way to create the author’s thinking about literature; literary technique
that is raised irrationally, fantastically and surreally to the position of
dominant creative process), the Oneiric principle is actualized as one
of the most important factors of Pešićʼs poetics. The basic intention
of this paper is to confirm the assumption that the researchers of the
Oneiric in the Serbian literature have many reasons to keep looking at
his literary opus.
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ПОТЕНЦИЈАЛИ
ФИЛОЗОФИЈЕ ЈОГЕ У
РАЗВИЈАЊУ
ФУНДАМЕНТАЛНОГ
ХУМАНИЗМА
Сажетак: Предмет овог рада је анализа потенцијала етичких
норми филозофије јоге у контексту потраге за хуманијим моделом
економског развоја. Потребе за променом доминантног неолибе
ралног концепта развоја су евидентне. Неолиберализам, базиран
на нерегулисаном глобалном тржишту, либерализацији тргови
не, профиту по сваку цену и смањивању социјалне улоге државе,
производи многе негативне појаве као што су повећање јаза из
међу богатих и сиромашних, раст незапослености, насиља и ору
жаних конфликата, исцрпљивање природних ресурса и загађива
ње животне средине. Кроз призму филозофије јоге ово стање се
може објаснити одвајањем човека од своје природе и суштине.
И поред тога што је јога „пут у унутрашњост”, њен морални
кодекс може допринети стварању хуманијег друштва, с обзиром
да мир и хармонија у друштву зависе од мира и хармоније у поје
динцу. Циљ рада је да истакне значај освешћивања човека и до
следног поштовања етике у корист сопственог развоја, као и да
укаже на потребу хуманизације и промене економске и друштвене
парадигме.
Кључне речи: филозофија јоге, неолиберализам, савремени капи
тализам, економски и друштвени развој, етички принципи јоге
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Увод1
Јога, хиљадама година стара источњачка дисциплина, по
стаје све популарнија на Западу. У последњих пар деценија,
интересовање за јогу драстично расте. Процењује се да да
нас око 200 милиона људи у свету вежба јогу, а истражива
ња показују да се само у САД број вежбача последњих го
дина скоро удвостручио, од 20,4 милиона у 2012. години на
36 милиона у 2016. години2. Јога је присутна и у медијима и
друштвеним мрежама, а специјализовани часописи се изда
ју у многим земљама. Значај и делотворност јоге за здравље
признала је и Светска здравствена организација и покрену
ла истраживање како да се јога интергрише у националне
здравствене системе3.
Степен глобалног друштвеног признања јоге илуструје чи
њеница да је Генерална скупштина Уједињених нација Ре
золуцијом 69/131 од 11. децембра 2014. године4  установила
21. јун за Међународни дан јоге. Резолуција позива  државе
чланице Уједињених нација, међународне и регионалне ор
ганизације, организације цивилног друштва и појединце, да
обележе тај дан ради подизања свести јавности о користима
практиковања јоге. Резолуција подвлачи да је глобално здра
вље дугорочни циљ развоја који захтева ближу међународ
ну сарадњу путем размене добрих пракси у циљу унапре
ђења животних стилова појединаца. Признавајући да јога
обезбеђује холистички прилаз здрављу и благостању људи,
Резолуција истиче да би ширење информисаности о благо
детима практиковања јоге користило здрављу светске попу
лације. Обележавајући Међународни дан јоге 2016. године,
Генерални секретар Уједињених нација, Бан Ки-мун (Ban
Ki-moon), истакао је да практиковање јоге може допринети
расту јавне свести нас као потрошача ресурса планете и као
појединаца о дужности да поштујемо и живимо у миру са
нашим суседима и нагласио улогу здравог начина живота у
реализацији одрживих циљева развоја5.
1 Текст је настао као резултат рада на пројекту број 179023 који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2 Маленовић, Ј. (2016) Утицај друштвених мрежа и дигиталних медија на
перцепцију јавности о јоги. [The influence of social networks and digital
media on the public perception of Yoga], Смисао, 6 (6), стр. 79.
3 NDTV. WHO Researching Yoga’s Role for Healthier World, June 20, 2015.
https://www.ndtv.com/world-news/who-researching-yogas-role-for-healthi
er-world-773482, приступљено 11. 01. 2018.
4 United Nations, International Yoga Day, Resolution Adopted by the General
Assembly on 11 December 2014, sixty-ninth session, A/RES/69/131.
5 United Nations. On International Yoga Day, Ban spotlights importance of
healthy living in realizing Global Goals, June 21, 2016, http://www.un.org/
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Овим потезом међународна заједница је признала значај јоге
за здравље и то као дугорочни циљ развоја. Јога се, међутим,
и надаље претежно посматра као практиковање физичких
положаја, асана, а знатно мање као филозофија која може
допринети бољем разумевању света и друштва данашњице.
Филозофија јоге се у још мањој мери повезује са могућно
стима унапређења друштва и економског развоја, иако је
Вивекананда још пре једног века наглашавао да „будућност
сваке земље зависи од народа и његове фокусираности на
људски развој”6. О овој теми има мало стручне литературе,
за разлику од тема које се односе на утицај јоге на физичко,
психичко и ментално здравље, описивање и објашњавање
техника јоге и јоге као филозофског система.
Последњих година, а нарочито од глобалне економске и фи
нансијске кризе 2008. године, расте интересовање аутора
за истраживање јоге из ове перспективе. Тако Радун7  ана
лизира актуелност јоге у светлу преиспитивања либераног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне еко
номске и друштвене парадигме. Маленовић8  закључује да
је пораст интересовања Западног човека за јогу везан, пре
свега, за друштвене и економске промене, превасходно свет
ску економску и финансијску кризу, која је донела високу
стопу незапослености, неодрживост презадужених живота
банкарским кредитима и друге економске и социјалне те
шкоће; како су сви други до тада познати модели мање или
више изневерили, објашњења и одговори се траже у дру
гачијем погледу на свет и покретању личних потенцијала.
Теодорски9 примећује да се човек почетком 21. века налази
у епицентру убрзаног развоја и пренаглашеног, узнемиреног
и фрагментованог бивствовања, те да је потреба за тиши
ном и унутрашњим миром прешла из потребе у неопход
ност. За човека данашњице Патањђалијеве10 Јога Sутрe су
изузетно корисне, с обзиром да им је крајњи циљ, како је то
sustainabledevelopment/blog/2016/06/on-international-yoga-day-ban-spo
tlights-importance-of-healthy-living-in-realizing-global-goals/, приступље
но 11. 01. 2018.
6 Никић, П. (2016б) Циклус предавања: Великани јоге. Свами Вивенанан
да – презентација, Београд: Јога савез Србије.
7 Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања либералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвене парадигме, Смисао, 1(1), стр. 241-268.
8 Маленовић, Ј. (2016) Утицај друштвених мрежа и дигиталних медија на
перцепцију јавности о јоги, Смисао, 6 (6), стр. 80.
9 Теодорски, М. (2015) Мрачни амбис слободе: јога у делима Рудолфа
Штајнера, Смисао, 5(5), стр. 116.
10 Патањђали (1977) Изреке о јоги. [Yoga Sutra], Зец, З. прев., Београд:
БИГЗ.
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сажео Граман (Gramann)11, како доћи у стање ослобођења
уз остваривање хармоније и мира у свом животу. А управо
то највише недостаје савременом човеку, мир и хармонија у
њему самом и склад са околином.
Човек данашњице, нарочито на Западу и у великим градо
вима, живи убрзано, под сталним стресом, притисцима и
бригама због мноштва ствари везаних за обезбеђивање из
вора прихода за себе и за своју породицу. Савремени развој
је усмерен искључиво на материјалну сферу која окружу
је човека, односно на урбанизацију, инфраструктуру, брзе
возове, аутомобиле, мобилне телефоне, таблете, интернет,
друштвене мреже, „паметне” куће, сателите и разна друга
техничка и технолошка унапређења и новине. Развој духов
не сфере је у потпуности запостављен. Брз темпо живота
прати и брза храна, брзи мобилни телефони, брзи саобраћај,
„брза” забава, потрошачка психологија… Већина људи се
труди да током дана уради што више, тако да дан пролети,
а да га човек не буде свестан, као ни себе у том дану. И та
ко човек практикује и вежба журбу док га нешто у томе не
заустави, болест или незгода.
Стоун [Stone]12 примећује да у нашој поремећеној култури
презапослености, фокусираној на посао, потрошњу и заба
ву, не само да је тешко успорити, већ је „тешко обратити
пажњу на ствари које су изван наших приоритета”. Тешко је
бити присутан у садашњици и фокусиран на „сада” у дру
штву у којем је пажња дефицитарна. Доминантна филозо
фија је неограничени материјални раст у свим његовим об
лицима: привредни, индустријски и технолошки раст. Жи
вимо у култури која је заробљена у прекомерној потрошњи
и производњи како би задовољили наше експоненцијално
растуће жеље да имамо више13. Према Стоуну, потребно је
да променимо две ствари. Прво, да разумемо узрочнопосле
дичне везе између нашег деловања и последица тог делова
ња. Друго, када постанемо свесни уништавајућег ефекта на
шег деловања на људски и не-људски свет, потребне су нам
практичне вештине да научимо како да делујемо, с обзиром

11 Gramann, P. Пет стања ума из Патањђалијевих Јога Сутри и њихове
савремене импликације. [Five States of Mind of Patanjali’s Yoga Sutras
and Their Contemporary Implications], зборник радова „Јога – светлост
универзума”, Међународнa интердисциплинарнa научнa конференцијa
„Јога у науц и – будућност и перспективе”, приредио Никић, П. (2010),
Београд: Јога савез Србије, стр. 179.
12 Stone, M. (2009) Yoga for the World Out of Balance, Boston: Shambhala
Publications, p. 81.
13 Исто, стр. 24.
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да је наш ум реактиван и поремећен, те смо неспособни да
схватимо тренутак.
Имајући у виду наведено, разрада ове проблематике полази
од следећих   хипотеза: (а) да само човек који је остварио
хармонију и мир у свом животу може да гради хумано дру
штво и развија његову економску основу на начин да од тог
развоја сви имају користи, (б) да јога као филозофија и прак
са може допринети да човек оствари хармонију и мир у свом
животу и (ц) да је еволуција друштва заправо еволуција
човека, као што је еволуција човека еволуција друштва.
Предмет овог рада је анализа потенцијала етичких норми
филозофије јоге за хуманизацију  друштвеног и економског
развоја. Циљ рада је да истакне значај освешћивања човека
и доследног поштовања етичког кодекса у корист сопстве
ног развоја, као и да укаже на потребу промене економске
и друштвене парадигме. Поред тога, рад има за циљ и да
укаже на потребу декомерцијализације ’индустрије јоге’ и
сузбијање искривљене представе о јоги као модерног про
извода на тржишту које се продаје конзументима искључиво
као ’лек против стреса, нервозе и болова у леђима’.
У испитивању постављених теза пошло се од прикупљања
расположиве стручне домаће и стране литературе, укључив
ши и литературу за обуку инструктора јоге Међународне
јоге академије Јога савеза Србије. У проучавању наведене
грађе коришћен је метод компилације текстова о јоги и ре
зултата прикупљених научноистраживачких радова у обла
сти предмета овог рада, као и аналитички и дескриптивни
метод.

Кључни проблеми савременог
неолибералног капитализма
Неолиберални економски систем је постао доминантан на
глобалном нивоу седамдесетих година прошлог века. Њего
во главно обележје је заокрет према максимизацији профи
та по сваку цену, првенствено путем снижавања трошкова
рада, уз форсирање ничим спутаног тржишта, либерали
зације трговине, дерегулације и смањења социјалне уло
ге државе14. Друштвени циљеви, који су у доба превласти
Кејнзове (Keynes) доктрине били важни, падају у други
план15. Профитни мотив и новац добијају значење највише
14 Докмановић, М. (2017) Утицај неолиберализма на економска и соци
јална права, Београд: Институт за друштвене науке и Чигоја штампа,
стр. 20-22.
15 Месарић, М. (2006) Дугорочна неодрживост тржишног фундамента
лизма и неолибералног капитализма, Економски преглед, бр. 57 (9-10),
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друштвене вредности и као такви продиру и у ванекономску
сферу, као што су образовање, култура, здравство, спорт и
остале друштвене делатности.
Захваљујући развоју саобраћаја, технологије и комуникаци
оних система и успостављању глобалног тржишта, државне
границе више нису препрека кретању робе, радне снаге и
финансијског капитала. Мотивисане остварењем што већег
и сигурнијег профита, велике компаније и мултинационалне
корпорације премештају производњу и услуге из развијених
економија у земље у развоју и земље у транзицији, с обзи
ром да оне обилују незапосленом и јефтином радном снагом,
јефтинијим природним ресурсима и лабавом легислативом
у погледу корпоративне одговорности, фискалних обавеза
и заштите права радника и животне стредине. Финансијска
глобализација је створила money manager capitalism који ге
нерише неједнакости и финансијску нестабилност. Економ
ски развој је постао екстремно неправичан због неправичне
дистрибуције благодети развоја који присваја све ужи круг
људи16:
•

Од 2015. године, 1 проценат најбогатијих људи
поседује више него сви остали људи укупно.

•

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
за свега 3 УСД годишње, док су се у истом периоду
приходи 1 процента најбогатијих повећали 182 пута.

•

Процењује се да ће у наредних 20 година 500 најбо
гатијих људи на свету пренети својим наследницима
преко 2,1 трилион УСД, што је сума која премашује
БДП Индије, земље у којој живи 1,3 милијарда људи.

•

У САД, приходи сиромашније половине популаци
је уназад 30 година уопште нису порасли (раст од 0
процената), док су приходи 1 процента најбогатијих
порасли за 300 процената.

Економски систем постаје неправичан и због неравномер
ног односа оних који стварају вредности и оних који те
вредности присвајају и користе. Као последица економске
стр. 612.
16 Докмановић, М. (2017) Утицај неолиберализма на економска и соци
јална права, Београд: Институт за друштвене науке и Чигоја штампа,
стр. 10, 23.
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глобализације и убрзане концентрације финансијске моћи и
светског богатства у рукама све мањег броја људи, центар
светске политичке моћи се све више премешта у руке гло
балне финансијске надкласе. Њено даље богаћење усло
вљено је форсирањем пауперизовања већине светске попу
лације и раста прекаријата, што доводи до смањења сред
њег друштвеног слоја у свим земљама. Супранационална
привредна друштва, као што су међународне финансијске
институције, транснационалне корпорације и мултинацио
налне компаније, стекла су моћ да у мањој или већој ме
ри уобличавају вољу држава и да их повинују својим ин
тересима и циљевима. Многе транснационалне компаније
су постале богатије и моћније од држава. Годишњи профит
највећих корпорација већи је од бруто националних дохотка
већине држава. У 2015. години, десет највећих копрорација  
на свету остварило је профит који им је донео приход већи
од укупног прихода 180 држава17.
Привредне активности, нарочито транснационалних кор
порација, претежно су  мотивисане похлепом да се оствари
што већи профит. Производња роба и пружање услуга ради
унапређења квалитета живота потрошача је у другом пла
ну. Све је распрострањенија пракса производње роба које
су штетне за живот, безбедност и здравље људи, као и за
животну средину18. Како то примећује Лизбет (Lysebeth)19,
„окрутна борба за новац је отврднула наша срца, ућуткала
нашу савест и покварила наш морал”.
У неолибералном економском моделу људи се не посматрају
као људска бића, већ искључиво као ’ресурси’, као ’хумани
капитал’, а самим тим, као ’оруђе’ остваривања економског
раста, с једне стране, и као потрошачи продуката тог еко
номског раста, с друге стране. Све постаје тржиште и све се
продаје и купује, укључујући и приступ води, храни, обра
зовању и здравственој заштити, а цену формира тржиште20.
Савремено доба карактерише растући дисбаланс изме
ђу степена техничког и технолошког развоја и матери
јалне цивилизације, с једне стране, и нивоа духовности и
17 Исто, стр. 23.
18 Докмановић, М. Одговорност државе и пословног сектора за здравље и
безбедност потрошача и заштиту животне средине, у: Србија и рефор
мисање института одговорности, приредио Миленковић, М. (2017а),
Београд: Институт друштвених наука. стр. 20.
19 Lysebeth, A. v. (1977) Учим јогу, Боначић, М. прев., Загреб: Напријед,
стр. 14.
20 Докмановић, М. (2017) Утицај неолиберализма на економска и соци
јална права, Београд: Институт за друштвене науке и Чигоја штампа,
стр. 21.
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индивидуалног и друштвеног морала, с друге стране. Све је
видљивије да је трка за освајањем све већих материјалних
добара и жеља за остваривањем мегаломанских амбиција
узрок свој дисхармонији света као и политичких, економ
ских, класних и идеолошких борби21.
Упркос неспорном и убрзаном техничком, технолошком и
информационом развоју, већина светског становништва не
ма приступа или има само делимичан приступ ресурсима,
послу, образовању, здравственим услугама, здравој храни и
чистој пијаћој води. Основна емоција је постала страх због
растуће несигурности у погледу извора прихода, физичке
безбедности и свега што може да донесе неизвесна будућ
ност. Осећај личне несигурности подстичу и многе глобал
не појаве које прелазе државне границе, као што су ору
жани конфликти, ратови, тероризам, криминал, еколошке
катастрофе, миграције, загађивање природе, појава нових
заразних болести, економске, монетарне и финансијске кри
зе… Стање је још лошије ако се има у виду да се многе ове
појаве намерно стварају и подстичу ради стицања моћи и /
или профита. Пример су фабрике и компаније које не пред
узимају ништа ради спречавања загађивања ваздуха или во
дотокова, јер би им предузимање заштитних мера смањило
профит; произвођачи који неумерено користе пестициде и
друге хемикалије штетне за здравље људи ради повећања
производње воћа и поврћа; сеча шума због профита и сл.
Последња велика глобална економска и финансијска криза
из 2008. године била је и општа друштвена, еколошка и по
литичка криза, као и криза морала и вредности. Подривена је
основа развоја и, како то Радун22 истиче, отворила су се фун
даментална питања опстанка људског друштва: (а) ко смо?
(б) куда идемо? (ц) шта је друштвени развој? Постаје све ја
сније да је глобална криза, као производ неет ичког и нехума
ног неолиберализма, пре свега резултат нарушене динамич
ке равнотеже између развоја друштва, еволуције природног
окружења и развоја човека као људског бића. Овим постаје,
такође, све јасније да одговори на ове кључне проблеме да
нашњице морају бити системски и холистички, усмерени ка
промени преовлађујуће парадигме развоја фокусираног на

21 Пуљо, Ј. (1976) Јога, Београд: Књижевна заједница „Петар Кочић”,
стр. 11.
22 Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања либералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно друштво за
научна интердисциплинарна истраживања у области јоге, стр. 244.
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профит и згртање материјалних добара23. Могући нови пу
теви укључују развијање духовне економије24 уз подржава
ње социјалне правде и солидарности.

Хумани развој из перспективе филозофије јоге
Главне карактеристике филозофије јоге
Због недостатка сачуваних текстова, с обзиром да је индиј
ска традиција почивала на усменом предању, тешко је тач
но утврдити време настанка јоге. Њени зачеци се везују за
пред-ведски период, у време цивилизације Харапа и Мохен
ђо-Даро у долини Инда која је свој врхунац достигла око
2500 година п.н.е. Елементи филозофије јоге се могу наћи у
различитим индијским традицијама, као што су упанишад
ска учења, будизам и санкхја. Кључни извори који говоре
о суштини јоге су најстарији хиндуистички свети текстови
Веде и Упанишаде, Бхагавад-Гита, Јога Васишта и Патањ
ђалијеве Јога Сутре. Термин јога етимолошки произилази
из санскритског корена yuj што значи „повезати”, „привеза
ти”, „држати чврсто приљубљеним”, „унија”, „јединство”.
Током векова јога је добијала различита значења. Махадев
Десаи25 дефинише јогу као дисциплиновање интелекта,
ума, емоција и воље, уравнотежење душе што омогућава
човеку да сагледа живот у подједнакој мери у свим његовим
аспектима.
У савременој литератури је велики број различитих дефини
ција и поимања јоге, а често се не прави разлика између јоге
као филозофског система и јоге као технике. Јога као фило
зофија може да буде и метод усавршавања и стил живота,
док су технике јоге ефикасно оруђе за одржавање физичког
и психичког здравља.
У богатој историји јоге поједини концепти су срасли са
различитим индијским учењима тако да су настале више
врста јога: ђњана јога, аспарша јога, дхјана јога, бхакти јо
га, хатха јога, нада јога, кундалини јога, карма јога, крија
јога, лаја јога, тарака јога, мантра јога и санкхја јога. Ова
23 Докмановић, М. (2017) Утицај неолиберализма на економска и соци
јална права, Београд: Институт за друштвене науке и Чигоја штампа,
стр. 87.
24 Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања либералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и дру
штвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно друштво за на
учна интердисциплинарна истраживања у области јоге, стр. 246.
25 Према: Ајенгар, Б. К. С. (2015) Светлост јоге, Нови Сад: Комико; Из
ворник: Iyengar, B. K. S. (2003) Light on Yoga, New Delhi: HarperCollins
Publishers India, p. 19.
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последње наведена врста јоге се назива и Патањђалијевом
јогом, према аутору Патањђалију који је основе филозофије
јоге сажео у збирци изрека Јога Сутре 26 које представљају
срце јоге27.
Патањђали сматра да је човек везан за текући живот и пона
вљање егзистенције због свог немирног духа (ћита врти).
Главна карактеристика ума у будном стању јесте да никад не
може да буде празан и да може да се концентрише само на
један објекат у дато време. Ум стално мења своје објекте и
стога је немиран. Према Патањђалију, коренски узрок свих
људских патњи је жеља за световним ужицима. Уживање,
међутим, не може да испуни жељу, већ је, насупрот томе,
повећава, а тиме чини човека немирним. Жеље се рађају
из незнања (авидје). Искорењивањем незнања и везаности
нестају жудње, а тиме и човекове патње.
Према санкхја филозофији коју је Патањђали усвојио у сво
јој јоги читав свет се састоји из три конститутивне силе које
се називају гунама. Те три гуне су:
1.

Саттва – лагана и светла гуна, има квалитет лакоће,
светла, хармоније и стабилности, енергија је уравно
тежена или неутрална, владајућа особина је знање,
мир и несебичност;

2.

Рађас – чврста и покретна гуна, има квалитет актив
ности, енергије и силе, владајућа особина је похлепа,
себичност, грамзивост, немир и жудња; и

3.

Тамас – учмалост, оно што се супротставља активно
сти и доводи до тромости и незнања, владајућа особи
на је стагнација, конфузија, досада, тупост и лењост.

Када су ове три силе у стању равнотеже, природа (пракрти)
је неманифестована. Природа се манифестује тек када гуне
изгубе равнотежу и стога је основна одлика постојања у све
ту несклад (дукха) и стални изазов супротности. Природа је
уравнотежено стање сачињено од чистоте и светла (сатва),
активности и чулне обојености (рађас) и неосетљивости и
таме (тамас).
Човек као део природе такође пролази кроз све ове три гуне.
Ако је једне гуне више од других, настаје проблем. Ако у чо
веку преовлађује тамас, у дубокој је учмалости и тупости и
само вегетира. Ако је превише рађаса, онда је човек преак
тиван и у потрази за новим занимањима и узбуђењима. Ако
26 Патањђали (1977) Изреке о јоги, прев. Зец, З., Београд: БИГЗ.
27 Десикачар, Т. К. В. (2015) Срце јоге, Бојић, Г. прев., Београд: Бабун,
стр. 145.
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је превише сатве, онда човек постаје сопство, што је такође
неравнотежа. Исправан живот је живот равнотеже. Када су
све три гуне уравнотежене, човек је у стању равнотеже, од
носно не-сопства, што је стварно човеково биће. Циљ јоге је
да створи то уравнотежено, сатвичко стање28.
Према Патањђалију29, како то истиче у Јога Сутри I, 2, овај
циљ се постиже заустављањем врћења духа (ћита-врти ни
родха) путем практиковања система осмочлане јоге, одно
сно јоге коју чине осам удова30 које набраја у Јога Сутри II,
29. Ти удови јоге су:
1.

Правила исправног понашања (јама);

2.

Самодисциплина, начини придржавања тих правила
(нијама);

3.

Положаји тела (асане);

4.

Управљање животном силом, праном, путем даха
(пранајама);

5.

Управљање чулима путем уздржавања (пратјахара);

6.

Задржаност пажње (дхарана);

7.

Контемплација (дхјана) и

8.

Усредсређеност или надсвест (самадхи).

Ниједан од ових аспеката се не може развијати самостално
без развијања осталих аспеката. Зато их Патањђали назива
удовима. Они су и кораци у смислу да сваки аспект следи
претходни, а истовремено су и органска целина.

Етичке компоненте јоге
Прва два уда јоге (јама и нијама) су њене етичке компонен
те и стога су од посебног значаја за предмет овог рада. Став
који заузимамо према природи, стварима и другим људима
назива се јама, а начин на који се изнутра односимо према
себи је нијама.
Патањђали31 у Јога Сутри II, 30 дефинише јаме као оп
шта правила исправног понашања, а које чине уздржавање
од насиља (ахимса), истинољубивост (сатја), непосеза
ње за туђим добром (астеја), контрола властите чулности
28 Хата Јога Прадипика (1. издање) (2005), Београд: Бабун.
29 Патањђали (1977) Изреке о јоги, прев. Зец, З., Београд: БИГЗ.
30 На санскриту анга. Отуда назив аштанга јога за Патањђалијеву јогу од
осам удова.
31 Исто, стр. 32.
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(брахмачарја) и одрицање од свега што није неопходно
(апариграха). Путем јаме човек се дисциплинује и кон
тролише себе. На тај начин, усмерава свој живот и своју
енергију.
Док јаме формулишу етичка правила понашања, нијаме се
односе на начине њиховог придржавања. Како Патањђали32
наводи у Јога Сутри II, 32, ове специфичне обавезе су одр
жавање спољашње и унутрашње, духовне хигијене (шаућа),
умереност и задовољство у поседовању онога што имамо
(сантоша), аскеза односно свођење свакодневних потреба
само на неопходне (тапас), прихватање ранијих учења и
проучавање себе (свадјаја) и преданост Узвишеном односно
прихватање наших ограничења (ишвара пранидана). При
државањем ових правила човек стиче уредност и дисципли
ну у свом животу, а тиме и слободу, јер у противном остаје
роб инстиката и лутајућих мисли.
Ова етичка правила јоге имају извесне сличности са морал
ним кодексом хришћанства, ислама и јудеизма. Корен јоге
је у врлини и управо је у томе изузетна вредност јоге – што
она своја учења базира на етичким кодексима и што усмера
ва човека да се интегрално позитивно изгради. Стога праксе
јоге помажу да променимо навике и наше понашање према
себи и другима. С обзиром да је све међуповезано и међу
сусловљено, нема разлике између персоналне и колективне
трансформације.

Хумани развој кроз призму филозофије јоге
За разлику од западњачког виђења развоја, који је у потпуно
сти фокусиран на материјалну страну живљења, филозофи
ја јоге посматра људски развој из перспективе духовног уз
дизања и ослобођења човека. Због заокупљености покуша
јима да нађе срећу и здравље, човек запоставља суштинско
питање: који је смисао постојања33. 	
Великан јоге Вивекананда34 је веровао да је људима потреб
но, поред знања којим ће себи побољшати економски ста
тус, и духовно знање које би требало да у њима ојача ве
ру у смисленост постојања. Према њему, тај циљ се може
32 Исто, стр. 33.
33 Баванани, А. Б. (2011) Разумевање науке јоге. [Understanding the Science
of Joga], Смисао, 1 (1), Београд: Међународно друштво за научна интер
дисциплинарна истраживања у области јоге, стр. 355.
34 Vivekananda (1920) Raja Yoga. New York: Bretano’s; Vivekananda (1893)
Swami Vivekananda’s Speech at World Parliament of Religion, Chicago.
http://www.viveksamity.org/user/doc/Cchigago-speech.pdf; приступљено
26. 08. 2017.
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остварити образовањем, а за то је потребна озбиљна орга
низација. Право знање, међутим, не долази споља; оно се
налази унутра у човеку. Стога Вивеканданда учи да не треба
рећи да ’човек зна’, већ је исправно рећи да човек ’открива’
из сопственог језгра, које је рудник бесконачног знања.
Према Вивекананди35, напредак и цивилизовање људске ра
се означава контролу онога што називамо ’природним зако
нима’. Ко открије и научи да рукује унутрашњим силама,
оствариће контролу над целом природом. Вивекананда је
приметио да је код већине људи дух умногоме под контро
лом тела, пошто им је дух врло мало развијен. За виши раз
вој духа сметња је како превелико богатство, тако и велико
сиромаштво. Највећи су настали из средње класе, јер су у
њој силе уравнотежене36.
У данашње време многи настоје не само да стекну сигурне
изворе прихода већ и да се обогате, и у то улажу све сво
је време, енергију, мозак и тело, чак и путем неморалних
начина (као што су, на пример, превара и обмањивање по
трошача, примена отровних хемикалија у пољопривреди и
производњи ради смањивања трошкова, загађивање приро
де и исцрпљивање природних ресурса). Похлепа за новцем,
моћи и материјалним добрима постала је основни замајац
привредног раста у тржишној економији неолибералног ти
па. Штавише, у хедонистичком начину живота који се данас
форсира, похлепа све прожима и чак се сматра пожељном,
примећује Сигал (Segal)37. Међутим, он исто тако примећује
да људи, упркос гомилању материјалних ствари и богатства,
и даље осећају празнину у свом животу и трагају за начином
да постану срећни.
Вивеканданда је још пре више од сто година приметио да
деведесет девет процената људи раде као робови, а да је ре
зултат беда, јер је изa тог рада себичан мотив. Шта се дока
зује покушајима обогаћивања на начин да се нема времена
ни за доручак, а камоли за породицу и друго, с обзиром да
ћемо се свакако морати одрећи богатства и других матери
јалних ствари након смрти? Вивекананда се упитао не би
ли ми, људска бића, требало да уложимо хиљаду пута више
снаге и енергије у стицање онога што никада не бледи већ
остаје у нама заувек? Племенитији живот достојнији човека
захтева спокојан, једноставан и миран живот. Ако се човек
35 Исто, стр. 7.
36 Исто, стр. 17.
37 Сигал, М. (2011) Јога у служби здравља, Смисао, 1 (1), Београд: Међуна
родно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области
јоге, стр. 328.

338

МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ
мора потуцати по читав дан да би се прехранио, тешко му је
постићи нешто узвишено у овом животу, закључује Вивека
нанда. Излазак из беде подразумева излазак из ропског рада
и прелазак на рад из слободе и љубави.
Вишну-Девананда у својим коментарима Хата Јоге Пради
пике38 примећује да већина људи живи само у нижим чакра
ма39 и стога је њихово искуство света ограничено на мате
рију. Такви људи интелект употребљавају само за гомилање
хране, спавање и чулна уживања, ујутро устају само да би
зарадили новац како би одржали положај и моћ да наста
ве тај процес. Такви људи не могу да медитирају и да се
запитају: „Ко сам ја? Одакле сам дошао? Куда идем?”. Чо
век постаје људско биће само кад се појаве та питања, а то
се дешава када се кундалини пробуди40. Буђење кундалини
значи да се фреквенција вибрација човека повећава. На сан
скриту, то стање се зове шакти санчар (шакти значи „моћ”,
а санчар „буђење”). Тада чулна уживања постају досадна
и незанимљива. Она постају бесмислена, јер човек налази
праву срећу, мир и задовољство унутар себе. Највише ста
ње шакти назива се Божја Свест, а најниже стање је иску
ство које нас повезује са материјом. Свих пет наших чула су
шакти, али она вибрирају само онда када дођу у конакт са
објектима, са материјом41.

Потенцијали јоге за промену
парадигме хуманог развоја
У анализи потенцијала једне древне источњачке филозофије
за промену парадигме хуманог развоја на почетку 21. века
неминовно се поставља питање њене релевантности и ак
туелности. Питање релевантности јоге данас се поставља и
у другим областима, као што су медицина и психологија.
Анализирајући сличности између психосоматског станови
шта у јоги и савременој медицини и психологији Пајин42 ово
38 Хата Јога Прадипика (1. издање) (2005), Београд: Бабун, стр. 74.
39 Чакре су енергетски центри повезани са одређеним психолошким функ
цијама, са по једном жлездом са унутрашњим лучењем, нервним спле
товима и читавим групама органа у телу. Ниже чакре (центар основе
– муладхара, центар сексуалности – свадистхана и стомачни центар
– манипура) се везују за ниже емоције, интелект и ум. Грудни центар
– анахата је средишна чакра, док су више чакре (грлени центар – ви
шуда, чеони центар – аџна и темени центар – сахасрара) везане за ви
ше димензије знања, унутрашње вођство, више ЈА, унутрашње биће и
суштину. (Никић, 2016а)
40 Хата Јога Прадипика (1. издање). (2005), Београд: Бабун, стр. 74.
41 Исто, стр. 76.
42 Пајин, Д. (2011) Јога – психа и тело, Смисао, 1 (1), Београд: Међународ
но друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге,
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питање формулише на следећи начин: „Да ли упражњавање
јоге може да има смисла само да отклоним хипертензију, а
не верујем у поновно рођење него у бесмртност душе у хри
шћанском смислу, или сам уверен да нема наставка живота
после смрти ни у којем виду – како су то сматрали и сма
трају поједини индијски, кинески и европски филозофи?”.
Разматрајући ову дилему Пајин43 закључује да се различите
праксе јоге, независно од тога што су у једном специфичном
цивилизацијском и духовном контексту, могу применити и у
другачијим културним оквирима задржавајући своју целис
ходност. Разлог томе је што се заснивају на психосоматском
приступу у схватању човека и на начелном јединству устрој
ства људи из различитих култура и поднебља. Иако уверења
и пракса из којих је израсла јога не морају бити део наших
уверења, она могу бити корисна и у другачијем друштвеном
и културном контексту као део једне културе здравог живо
та, као и у дефинисању неких духовних циљева и пракси
које воде реализацији тих циљева44.
Поред Пајина, све је више аутора45 који се баве овом про
блематиком и указују на потенцијале јоге, нарочито њеног
етичког кодекса, у препороду друштва и хуманизацији еко
номског развоја. Свест о неопходности промене трендова
’развоја’ заснованих на егу, материјализму, грамзивости,
похлепи, конзумеризму и кршењу основних људских пра
ва већине становништва све више јача, нарочито у периоду
након светске економске и финансијске кризе 2008. године.
Анализирајући актуелност јоге у светлу преиспитивања
либералног модела пословања Радун46 закључује да „’мо
деран’ глобални финансијски систем, какав је изграђен
стр. 196.
43 Исто, стр. 197.
44 Исто.
45 Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања либералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и
друштвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно друштво за
научна интердисциплинарна истраживања у области јоге, стр. 241-268;
Маленовић, Ј. (2016) Утицај друштвених мрежа и дигиталних медија на
перцепцију јавности о јоги Смисао, 6 (6), Београд: Међународно дру
штво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге, стр.
79-87; Рагуванши, А. (2011) Историја препорода јоге у 20. веку и уста
новљивање јоге као науке у 21. веку. [History of the revival of yoga in the
20th century and establishing of yoga as a science in the 21st century], Сми
сао, 1 (1), Београд: Међународно друштво за научна интердисциплинар
на истраживања у области јоге, стр. 217-238.
46 Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања либералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и дру
штвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно друштво за на
учна интердисциплинарна истраживања у области јоге, стр. 242.
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унутар оквира неолибералне глобализације, није прошао
тест глобалне кризе”. Основни изазов пред којим се налази
савремена економска теорија односи се на преиспитивање
теоријске основе на којој је израђен модел глобализације
и глобалног економског система са својим институцијама,
методама и начином функционисања. Овај аутор примећује
да је друштво данас постало жртва сопственог развоја ко
ји је дошао до критичне тачке, када се постојећи резултати
развоја могу одржати само науштрб уништавања природног
окружења.
Решавање глобалне кризе са којом се човечанство суо
чава захтева нове методе за самоспознају, разумевање и
вредновање света:
„Уске, механистичке, редукционистичке перцепције
стварности се показују неад
 екватним за решавање сложе
них, међусобно повезаних проблема данашњице. Тренут
но доминантан поглед на свет, поглед научног материја
лизма који сматра да је космос огромна машина сачињена
од независних, површно повезаних честица, промовише
фрагментацију у нашем размишљању и перцепцији. Ма
теријалистички поглед на природне системе, који их тре
тира као робу коју треба искористити, заједно са етиком
конзумирајућег друштва и социјалним дарвинизмом, до
вели су до уништавања нашег природног животног окру
жења. Канцерогено ширење нихилизма и дехуманизаци
је гурају човечанство у пропаст и распадање владајуће
техно-индустријске културе.”47
Рагуванши48закључује да се потреба за концептом јоге и као
филозофским системом и као праксом јавља као нужност, с
обзиром да је то концепт који „може вратити веру у хумане
вредности нудећи доживљај јединства као резултат само
развојних корака”.
С обзиром да је све повезано, да ништа није издвојено, раз
вој друштва зависи од развоја човека. Човек у којем преовла
ђује рађас и агресија не може да ствара другачије друштво
него само друштво у којем преовлађује рађас и агресија.
47 Maksvel према Рагуванши, А. (2011) Историја препорода јоге у 20. веку
и установљивање јоге као науке у 21. веку. [History of the revival of yoga
in the 20th century and establishing of yoga as a science in the 21st century],
Смисао, 1 (1), Београд: Међународно друштво за научна интердисци
плинарна истраживања у области јоге, стр. 218.
48 Рагуванши, А. (2011). Историја препорода јоге у 20. веку и установљи
вање јоге као науке у 21. веку. [History of the revival of yoga in the 20th
century and establishing of yoga as a science in the 21st century], Смисао,
1 (1), Београд: Међународно друштво за научна интердисциплинарна
истраживања у области јоге, стр. 218.
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Човек који није у равнотежи, у миру и у складу са околином
ствара друштво које није у равнотежи, у миру и у складу са
околином.
Многи примећују дисхрамонију у свом животу, као и немо
гућност да нађу срећу и задовољство у материјалним ства
рима. Стога се све више људи окреће ка духовности49 и про
мени вредносних ставова. У области економије траже се но
ви путеви економског развоја и привређивања који ће бити
хуманији, праведнији и у интересу друштва и појединаца.
Овакву нову парадигму Зохар и Маршал50 називају Духов
ни капитал и стављају га у контекст духовне интелигенције.
Духовни капитал дефинишу као:
„Количину духовног знања и експертизе који су на рас
полагању појединцу или култури у целини, где атрибут
духовни подразумева смисао, вредности и фундаментал
не циљеве (…) То је капитал који се стиче служењем у
дубљем смислу, служењем дубљем осећању сврхе и слу
жењем фундаменталним људским вредностима. То је вид
капитала који се изворно не мери доларима и центима већ
пре у осећају остварења, високог морала, захвалности и
у општем увећању благостања које прати раст квалитета
људског живота”51.
Јога може допринети стварању Духовног капитала и нове
парадигме, с обзиром да је инструмент еволуције свести.
Исправно јога деловање заснива се на несебичности и осло
бађању од егоистичних мисли и похлепе, као и на деловању
у складу са законима природе52. Овај процес се испољава
као све дубља и шира спознаја себе и окружења.
Етички принципи филозофије јоге могу се применити у
менаџменту и осмишљавању нових пословних концепа
та. Примера ради, Барман (Barman)53 развија своју теорију
49 Сигал, М. (2011) Јога у служби здравља. Смисао, 1 (1), Београд: Међуна
родно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области
јоге, стр. 328-333.
50 Према: Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања ли
бералног модела глобалног пословања и стварања нове глобалне еко
номске и друштвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно
друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области јоге,
стр. 247.
51 Исто.
52 Сигал, М. (2011) Јога у служби здравља, Смисао, 1 (1), Београд: Међуна
родно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у области
јоге, стр. 332.
53 Према: Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања ли
бералног модела глобалног пословања и стварања нове глобалне еко
номске и друштвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно
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менаџмента, названу индијски „етос” у менаџменту, засно
вану на следећим принципима:
•

Људски дух има неизмерне могућности за усавршава
ње људског бића.

•

Суптилни, неопипљиви субјекти и груби, опипљиви
предмети су подједнако важни. Унутрашњи ресурси
(духовне врлине) су моћнији од спољашних ресурса
(капитал, машине, оруђа, опрема, зграде итд.).

•

Сарадња и тимски рад су кључни за успех у сваком
предузећу.

У контексту примене филозофије јоге и праксе јоге у раз
вијање духовне економије, поједини аутори су установили
нову филозофију хуманизма названу „фундаментални хума
низам”. Основни принципи доктрине фундаменталног ху
манизма54 значајни за ову тему су следећи:
•

Изворна слобода сваког човека подразумева слободу
да бира и одлучује о свом животу, индивидуално и /
или у заједници са другим људима.

•

Прихватање свих других бића и ентитета које чине
природно окружење на Земљи и шире и тежња за ус
постављањем и одржавањем склада између човечан
ства и окружења.

•

Сузбијање дискриминације и ограничења слободе чо
века и људи у целини (посебно ограничења сујеверја,
страха, верске догме, лицемерја, ропства и обмане).

•

Неговање етике и врлина, развијање слободног и кри
тичког духа, подстицање креативности и развијања
складне и уравнотежене личности.

•

Стварање услова да институције и организације бу
ду подређене људима и у њиховој функцији, а не
обрнуто.

У разматрању примене етичких принципа јоге незаобила
зно се намеће питање како их поштовати у окружењу које
у пракси негира односно крши те принципе? Како се при
државати ахимсе 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.
54 Радун, В. (2011а) Манифест фундаменталног хуманизма, Поља бр. 468,
стр. 134-135. http://polja.eunet.rs/polja468/468-11.pdf.
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телевизије, интернета и ријалити програма? Одговор је
једноставан: искуство је најбољи учитељ55. Онај који ве
жба јогу брзо осећа благодети јаме на сопствено здравље.
У том смислу вежбе пранајаме и медитација су благотворне
и доводе до смирења активности духа (ћитта-врти нирод
ха). Вивекананда56 истиче да је медитација једини тренутак
нашег свакидашњег живота у којем нисмо у материјалном
окружењу, већ у језгру које размишља о себи ослобођено
свега, а једино светлост језгра може одагнати мржњу и се
бичност. Јога препоручује да се крене од изучавања приро
де унутрашњег света и да се кроз то оствари контрола како
унутрашњег, тако и спољашњег света.
Редовним извођењем јога праксе, човек постиже уравноте
женост и усклађује се са законима природе и са окружењем.
Усвајањем јоге као животне филозофије и праксе долази до
промена мотивације и њене динамике код појединца57. Ис
траживања показују да су самосвесни практичари јоге уса
глашени са хуманим вредностима (јама и нијама), са лако
ћом одређују правац акције и у сложеним ситуац
 ијама лако
сагледавају ширу слику. Како Никић58 закључује, практико
вањем јоге се повећава свесност о унутрашњим потенција
лима, као и преданост вишим циљевима и интересима у име
хуманости и будућности. Ова такозвана јога интелигенција59
подстиче раст и развој са циљем достизања самопостигну
ћа (самадхи) и омогућава критички осврт на оно што јесте
са становишта онога што би могло бити, растварајући старе
обрасце и старе начине мишљења. Развијање јога интели
генције стога доприноси мењању парадигме развоја у прав
цу креирања хуманијег друштва. Резултати истраживања60
указују на висок степен корелације између испитаника који
дуже вежбају јогу и вредносних оријентација и животних
55 Радун, В. (2011) Актуелност јоге у светлу преиспитивања либералног
модела глобалног пословања и стварања нове глобалне економске и дру
штвене парадигме, Смисао, 1(1), Београд: Међународно друштво за на
учна интердисциплинарна истраживања у области јоге, стр. 252.
56 Vivekananda (1920) Raja Yoga, New York: Bretano’s, p. 82.
57 Никић, П. Повезаност суштинских и јога компетенција, зборник радова
„Јога – светлост универзума”, Међународна интердисциплинарна науч
на конференција „Јога у науци – будућност и перспективе”, приредио
Никић, П. (2010), Београд: Јога савез Србије, стр. 35.
58 Исто, стр. 33.
59 Никић, П. (2011) Концепт јога интелигенције, Смисао, 1 (1), Београд:
Међународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у
области јоге, стр. 39.
60 Никић, П. и Јањушевић, Б. (2011) Повезаност практиковања јоге, вред
носних оријентација и животних стилова, Смисао, 1 (1), Београд: Ме
ђународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у
области јоге, стр. 319-321.
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стилова. Практиковање јоге, укључујући технике медитаци
је и релаксације, непосредно је повезано са хуманистичким
животним стилом и већим степеном отворености и демо
кратичности практичара јоге.
Овакав закључак потврђују и резултати истраживања о ути
цају јоге на развој културе61. Практиковање јоге може поста
ти метод за свесно обликовање живота, односно средство
самокултивације и развоја, с обзиром да су циљеви јоге и
културе истог смера, усмерени ка надиндивидуалном об
ликовању, усавршавању и еволуцији свесности. Према Ри
стић62, јога утиче на развој културе тако што појединцу вра
ћа смисао и сврху живота. Ово је нарочито значајно за чо
века у савременом потрошачком окружењу, који током оно
мало слободног времена што има за себе и своју породицу,
смисао налази у „убијању времена” пред телевизором или
рачунаром, пратећи модне трендове, крстарећи интерне
том, купујући нове електронске „играчке” и радећи по ау
томатизму оно што ради већина људи, заробљена матрицом
жеља63. Према овој ауторки, технике јоге нуде начин да се
пронађе смисао живљења путем изражавања пуних човеко
вих потенцијала, а јама и нијама, као делови јога концепта,
омогућавају процес култивисања усвајањем хуманих вред
ности. Јога омогућује буђење самосвести, саживљавање са
вредностима и стицање свести о својим најдубљим живот
ним циљевима.
У погледу доприноса развијању хуманијег друштвеног и
економског развоја, јога култура је значајна, јер од поједин
ца захтева да промени своју пасивну потрошачку филозо
фију у смеру освешћивања потребе да буде активан учесник
свога живота. Применујући принципе јаме и нијаме у сва
кодневном животу, човек „свесно улази у процес самокул
тивисања и чини свесни напор у превазилажењу непожељ
них стања духа”64. Тиме истовремено човек утиче на стање
и расположење других људи око њега. Ако се тело налази
у стању напетости, то ће тежити да створи исту напетост и
у другима; ако је тело здраво и јако, и други ће тежити да
постану исти65.

61 Ристић, А. (2011) Утицај јоге на развој културе, Смисао, 1(1), Београд:
Међународно друштво за научна интердисциплинарна истраживања у
области јоге, стр. 299-309.
62 Исто, стр. 302.
63 Исто, стр. 303.
64 Исто, стр. 305.
65 Vivekananda (1920) Raja Yoga. New York: Bretano’s, p. 38.
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Овај процес самокултивисања се одражава на све аспекте
и области човековог живљења и деловања, с обзиром да су
они одраз унутрашњег (не)мира, као и (не)успостављене
хармоничности и склада са својом природом и околином.
Ово се огледа и у томе како изгледа животни простор у којем
појединац обитава, као и у урбанизму и архитектури66. Гра
ђевине и насеља илуструју ментално и психичко стање љу
ди који у њима обитавају. Резултати истраживања указују67
да се код практичара јоге, продубљивањем свесности и свог
унутрашњег света, развија тенденција примене хармоније и
функционалости у погледу уређивања свог животног про
стора, као и одрицање од свих ствари које нису неопходне
(апариграпха).
Поред тога, истраживања68 показују да редовита пракса
јоге производи дубље добробити на људе него што је то
непосредни утицај на здравље и физичко тело. Пракса јо
ге трансформише доминантну гуну код практичара јоге
повећавајући сатвичку компоненту, а смањујући рађас и
тамас.

Закључак
Анализа преовлађујућег неолибералног концепта друштве
ног и економског развоја показује да не доприноси побољ
шању живота појединаца, породица и заједница. Штавише,
игнорише се сврха развоја - побољшање и унапређење ква
литета живота свих људских бића, равномерно и у подјед
накој мери, без дискриминације по било којој основи. Нео
либерализам се базира на егоизму, похлепи, материјализму
и профиту, и стога води ка дехуманизацији човека и његовог
живљења. Оваква тенденција је допринела расту конзуме
ризма и томе да је искуство већине људи ограничено само
на материјално. Такви људи интелект употребљавају само
за гомилање хране и материјалних ствари, спавање и чулна
уживања. У ’модерним’ друштвима, а нарочито у урбани
зованим срединама и пренасељеним мегалополисима, прео
влађују рађас (агресија, претерана активност, журба) и та
мас (интелектуална тромост, учмалост). У тим срединама
чак је и јога постала бизнис и „индустрија”.

66 Митић, А. (2011) Животни простор као одраз сазревања практичара јоге,
Смисао, 1 (1), Београд: Међународно друштво за научна интердисци
плинарна истраживања у области јоге, стр. 310.
67 Исто, стр. 321.
68 Khemka, S. S., Ramarao, N. H. and Hankey, A. (2011) Effect of integral yoga
on psychological and health variab les and their correlations, International
Journal of Yoga, 4 (2), pp. 93-99.
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Последица оваквих тенденција је раст неравнотеже између
степена техничког и технолошког развоја и материјалне ци
вилизације, с једне стране, и степена духовности и етично
сти индивидуе и друштва у целини, с друге стране. Тежња
за стицањем што више новца и материјалних добара ства
ра дисхармонију света и узрок је политичких, економских,
оружаних, класних и идеолошких конфликата. Није тешко
предвидети да ће толерисање оваквих друштвених тенден
ција довести до још тежих и негативнијих последица по
човека и друштво.
Оваква слика друштва је, заправо, одраз у огледалу чове
ка који нема мир у себи и који не живи у складу са приро
дом и својом суштином. То је човек у којем преовлађују его,
агресивност, похлепа, себичност, грамзивост, немир и жуд
ња (рађас), као и досада, тупост, учмалост, неосетљивост,
лењост и конфузија (тамас).
И поред тога што је јога ’пут у унутрашњост’, она може у
значајној мери допринети стварању хуманијег друштва, с
обзиром да стање друштва (мир и хармонија у друштву) за
висе од стања човека (мира и хармоније у човеку). Док год
човек живи и делује без свести о себи, односно механички,
како је то формулисао Гурђијев69, није могући напредак, јер
је он могућ само као резултат свесних напора људи, а „ре
зултат несвесних радњи милиона машина може да буде са
мо деструкција”. Раст негативних појава у савременом дру
штву, као што су насиље, сиромаштво, загађивање животне
околине, криминал, оружани конфликти и тероризам, потвр
ђују да је Гурђијев у праву када каже да је ”еволуција човека
еволуција његове свести”, те да се свест не може развијати
несвесно70. А човек се данас све мање бави собом.
Резултати наведених истраживања су показала да филозо
фија и пракса јоге могу допринети промени стања. Поред
евидентних позитивих ефеката на физичко, ментално и пси
хичко здравље, практиковањем јоге се код појединца смању
ју рађас и тамас, а повећавају сатвичке компоненте: мир,
стабилност, хармонија и уравнотеженост. Практиковањем
јоге се повећава и свесност о вишим циљевима и интереси
ма у име хуманости и будућности. Развијањем ове јога инте
лигенције растварају се стари обрасци мишљења и развија
хуманистички животни стил.

69 Успенски, П. Д. (2013) У потрази за чудесним, Београд: Мирдин,
стр. 71.
70 Исто, стр. 78.
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С обзиром да се под практиковањем јоге најчешће подра
зумева вежбање асана, ове позитивне промене се могу оче
кивати тек доследним практиковањем свих осам ’удова’ јо
ге, полазећи од моралног кодекса садржаног у јами. Етички
принципи су од кључне важности за стварање нове пара
дигме друштвеног и економског развоја. Развој заснован на
ненасиљу и неповређивању (ахимси), истинољубљу (сатји),
непосезању за туђим добром (астеји), контроли властите
чулности (брахмацхарији) и одрицању од свега што није
неопходно (апариграхи) има потенцијал да створи хумано
друштво. У контексту примене филозофије и праксе јоге у
развијању духовне економије, поједини аутори установља
вају нову теорију хуманизма названу „фундаментални хума
низам”. Разрада ове теорије и могући методи њене примене
отварају простор за нове идеје и истраживања.
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POTENTIALS OF THE PHILOSOPHY OF YOGA IN
DEVELOPING FUNDAMENTAL HUMANISM
Abstract
The subject of this paper is to analyse the potential of the ethical norms
of the philosophy of yoga in the context of humanization of social
and economic development. There is an evident need to change the
dominant neoliberal concept of development. Neoliberalism, based on
materialism, unregulated global market, trade liberalisation, profit-atany-cost and the and shrinking of the social role of State, has caused
numerous negative trends such as the growing gap between the rich
and the poor, increasing unemployment, violence and armed conflicts
as well as exhaustion of natural resources and environmental pollution.
The greed for money, power and material goods has become the basic
momentum of economic growth in the neoliberal market economy.
Modern development is focused exclusively on the financial sphere,
and the dominant philosophy is the fostering of economic, 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 is a journey into the interior, it could contribute to the creation
of a more humane society, given that its practices increase satvic
components: peace, stability, harmony and balance. Respect for ethical
standards is essential for the creation of a new paradigm of social and
economic development that will be just and in the best interest of the
whole society. The moral code contained in the first of the eight limbs
of yoga – yama, has such a potential. Development based on respect for
ethics of yoga would mean development based on the principles of nonviolence (ahimsa), veracity (satya), not taking advantage of someone
else’s goodness (asteya), control of own sensuality (brahmacharya)
and renunciation of anything that is non-essential (aparigrapha). The
paper concludes that the philosophy and practice of yoga can be used in
developing fundamental humanism.
Key words: philosophy of yoga, neoliberalism, contemporary
capitalism, economic and social development, ethical code of yoga
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СПОМЕНИК КУЛТУРЕ КАО
РЕСУРС СВАКОДНЕВИЦЕ
НА ПРИМЕРУ РОБНОГ
МАГАЗИНА У БЕОГРАДУ
Сажетак: Проглашењем архитектонског објекта за споменик
културе, службе заштите суочене су са низом дилема које се ти
чу њиховог очувања. Актуелни Закон о културним добрима бројна
питања оставља отвореним за индивидуална тумачења. Издваја
се проблем третирања првобитне функције објeкта под зашти
том, који је Законом непрецизно дефинисан, а у случају архитек
туре значајан аспект аутентичности објекта. Међу примерима
из праксе издвојен је случај Робног магазина у Београду. Ова гра
ђевина подигнута у стилу сецесије, осим неоспорно великог умет
ничког значаја, поседује и важну друштвено-историјску вредност
у области увођења нових архитектонских програма у београдску
архитектуру. Робни магазин је био прва робна кућа у Београду, и
од времена подизања 1907. до почетка ове деценије није му ме
њана изворна намена. Данас има функцију угоститељског објек
та. У раду је размотрен наведени поступак у светлу теорија о
културној баштини и значења која има у друштвеном контексту.
Кључне речи: културно добро, споменик културе, архитектура,
сецесија, Робни магазин, брендирање историје, Београд

Увод
Примери из праксе доказују да се проглашењем једног ар
хитектонског објекта за споменик културе заправо решава
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само део проблема, везан за његову материјалну појавност
и очување аутентичности саме архитектуре. Иако је акту
елним Законом о културним добрима (у која спадају и спо
меници културе) кроз више чланова дефинисан значај очу
вања намене културног добра,1 на примеру архитектонских
објеката се ове законске одредбе не спроводе у доследном
смислу. Овакав поступак је оправдан уз претпоставку која
законом није ближе дефинисана а тиче се превазиђене на
мене појединих здања. Такође, треба имати у виду и шири
ну термина културно добро у које, осим споменика култу
ре, спадају и археолошка налазишта, архивске грађе и др.,
а услед чега је немогуће анализирати намену добара према
истим параметрима. У овом раду фокус ће бити само на ана
лизи споменика културе као грађевинско – архитектонског
објекта од посебног културног или историјског значаја.2

Утилитарна димензија споменика културе
као елемент аутентичности
Средином осамдесетих година прошлог века забележено је
да су споменици културе у ранијим временима посматрани
првенствено са два становишта: као историјски докумен
ти и као старина.3 Већ с почетком прошлог века „вредност
старине“ постајала је значајнија од њихове „историјске”
вредности.4 Током друге половине прошлог века, искуства
из праксе говоре да је: „... опседнутост „старином”, ... дубо
ко ... обележила методологију службе заштите. Када се би
рало између „старине” и уметничке вредности, увек је би
рана „старина” као доминантни квалитет”.5 Посматрајући
1 Видети чл. 7, чл. 32, чл. 36 и чл. 54, у: Закон о културним добрима, Слу
жбени гласник РС, бр. 71/94, http://kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propi
si-iz-oblasti-kulture/zakon-o-kulturnim-dobrima.pdf [Приступљено: 02. 11.
2018]
2 Видети дефиницију према чл. 19, у: Исто.
3 Томић, С. (1983) Споменици културе, њихова својства и вредности, Бе
оград: Народна библиотека Србије Републички завод за заштиту споме
ника културе, стр. 33.
4 Предмет самим тим што је стар „... буди у нама неко особито располо
жење путем кога долазимо до извесне душевне везе са давно ишчезлим
временима”, док је његов документарно–историјски аспект базиран на
заинтересованости друштва за одређено значење објекта и „преношење
тога садржаја из прошлости у будућност”. Видети: Томић, С. (1983) нав.
дело, стр. 33–34.
5 Зоран Маневић је био стручни сарадник Градског завода за заштиту
споменика културе током 1970–1990. Видети: Маневић, З. Вредновање
урбаног наслеђа Београда. Једно лично искуство, у: Очување градитељ
ског наслеђа – Стварно и могуће: зборник радова, приредиле Живко
вић, Н. и Димитријевић Марковић, С. (2010) Београд: Завод за заштиту
споменика културе града Београда, стр. 50.
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архитектонско дело у том светлу, намеће се закључак да
његовој културној вредности година изградње доприноси
у знатно већој мери него што то чине његове естетске ка
рактеристике, намена, социјални контекст у којем је обје
кат настао или историјски значај који је имао након своје
реализације. Посебна пажња посвећена је социјалном и
историјском контексту изградње објекта, стога што у поје
диним случајевима надилази естетска тумачења и сведочи о
култури једног времена шире од уметничких инспирација и
техничке спретности градитеља. Такође, уз дужни пијетет
према старинама као таквим, симптоматично је да упркос
ограничењима тог критеријума у односу на богати спектар
документарно–историјских вредности, њихов значај расте
током двадесетог века. Наведени ставови могу се посматра
ти као парадигма тенденције читаве те епохе да историју од
баци, а потом и обесмисли.
Почетком овог века истиче се да дисциплина заштите кул
турних добара производи документа за сва времена и да, као
таква, има за главни задатак да „... сачува целовитост сведо
чанства и сва могућа значења која потенцијално постоје у
једном објекту”.6 Контекст „свих могућих значења” говори
управо у прилог документарно–историјском аспекту без ко
јег је немогуће њихово ишчитавање, а потом и потенцијална
заштита. Међутим, у теоријским разматрањима баштинства
и херитолошке дисциплине почетком овог века уводи се и
економски дискурс којим се културна добра посматрају као
ресурси који, између осталог, учествују у креирању визи
је будућности.7 Чак и у светлу брендирања тих ресурса, ис
тиче се значај баштинске целовитости.8 Ова терминолошка
одредница чини се нарочито проблематичном у светлу цело
витости једног архитектонског објекта и његове утилитарне
димензије, у којој се и огледа сва комплексност архитектуре
као уметности. Занемарујући сада питање да ли форма сле
ди функцију или је обратно, суштина је да обе категорије у
подједнакој мери учествују у сагледавању финалне креац
 ије
6 Булатовић, Д. (2005) Баштинство или о незаборављању, Крушевач
ки зборник 11, Крушевац: Народни музеј, стр. 14; у даљем тексту:
Булатовић, Д. (2005) Баштинство.
7 Булатовић, Д. (2005) Баштинство, стр. 17.
8 Драган Булатовић ову целовитост дефинише путем контекстуализације
кроз три слоја сведочанства, међу којима један подразумева „сведочан
ство у функцији (свакодневне употребе, обреда, социјалних ритуала)”.
Видети: Булатовић, Д. (2004) Баштина као brand или музеј као економи
ја жеље. Да ли робна марка улази у музеј или је из њега произашла?, Го
дишњак за друштвену историју 2–3, Београд: Удружење за друштвену
историју, стр. 145; у даљем тексту: Булатовић, Д. (2004) Баштина као
„brand”.
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те уметности. Било каква искључивост води у даљу заблуду,
а према Милутину Борисављевићу: „Истина је у томе да су
форма и садржина корелативни појмови, тј. да нити форма
може без садржине, нити садржина без форме”.9
Поставља се питање да ли промена аутентичне намене ар
хитектонског објекта споменика културе угрожава његову
значењску целовитост? У коликој је мери утилитарна ди
мензија архитектонског дела конститутивни елемент његове
аутентичности?
Према Документу из Наре из 1994. године, процена аутен
тичности, у зависности од природе споменика културе, про
истиче из разноликости извора информација.10 Ови извори
садрже „... концепцију и форму, материју и суштину, кори
шћење и функцију, традицију и технику, ситуац
 ију и поло
жај, дух и израз, оригинално стање и историјско настаја
ње”.11 Стога, у контексту посматране проблематике, начини
коришћења и функција архитектонског објекта представља
ју јасне и недвосмислене елементе његове аутентичности.
На другој страни, са аспекта културног пејзажа, сматра се
да се аутентичност територије чита заправо у доприносима
различитих периода.12 Може ли се, у том контексту, проме
на намене појединог објекта читати као допринос одређеног
периода? А ако усвојимо да време не одређује аутентичност,
већ да се иста полако модификује под његовим утицајима,
не губећи из вида ни да: „Материјална аутентичност добра,
везана за његово порекло, може бити умањена или управо
изгубљена”.13

Историјат и шири друштвени контекст
настанка Робног магазина
Робни магазин у Улици краља Петра бр. 16 у Београду са
грађен је 1907. године и приписан је грађевинском инже
њеру Виктору Давиду Азриел у (1880–1942).14 Пројекат овог
9 Борисављевић, М. (1938) Проблем форме и садржине у архитектури,
Уметнички преглед, књ. 1, Београд, стр. 328–329; Борисављевић, М.
(1998) Златни пресек и други есеји, Београд: Српска књижевна задруга,
стр. 288.
10 Јокилето Ј. (2002) Аспекти аутентичности, Гласник ДКС 26, Београд:
Друштво конзерватора Србије, стр. 11–12.
11 Јокилето Ј. (2002) нав. дело, стр. 12.
12 Исто, стр. 14.
13 Исто, стр. 15.
14 О Виктору Азриел у видети: Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklope
dija XIX i XX veka: arhitektura, arhitekti, pojmovi, (2), [Arhitekti], Beograd:
Beogradska knjiga, str. 681–682; Ђурић–Замоло, Д. (2009) Градитељи
Београда 1815–1914, Београд: Музеј града Београда, стр. 16–21. О Роб
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објекта је „према непотврђеним претпоставкама донет из
Беча”,15 у којем је Виктор Азриел студирао Техничку ви
соку школу (1901–1910).16 Осим тога, сачувани планови за
две зграде настајали током двадесетих година на којима је
Азриел потписан,17 доприносе сумњи у његово ауторство
над архитектонским обликовањем Робног магазина,18 али се
засигурно зна да је он био извођач приликом његове изград
ње.19 Објекат је подигнут за Бенциона Булија (1867–1933),
по занимању трговца и банкара,20 који је имао банкарску
радњу у Улици кнеза Михаила.21 Крајем деветнаестог и по
четком двадесетог века, породица Були је била једна од нај
угледнијих сефардских породица и у знатној мери је уче
ствовала у обликовању јавног и политичког живота Београ
да.22 Бенцион Були био је председник Јеврејске сефардске
општине (1915–1918) и први Јеврејин изабран за народног
посланика (1912–1919).23 Његов портрет из 1926. године део
је збирке портрета знаменитих људи Краљевине СХС,24 што
говори о статусу који је имао у друштвеном и политичком
животу Краљевине Србије, а потом и Краљевине СХС. Роб
ни магазин био је прва модерна робна кућа у Београду,25
а по завршетку изградње, и једна од ретких двоспратних

ном магазину видети: Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija
XIX i XX veka: arhitektura, arhitekti, pojmovi, (1), [Arhitektura], Beograd:
Beogradska knjiga, str. 332–334.
15 Кадијевић, А. (2004) Два тока српског архитектонског Ар–Нувоа: интер
национални и национални, Наслеђе 5, Београд: завод за заштиту спо
меника културе града Београда, стр. 61; у даљем тексту: Кадијевић, А.
(2004) Два тока.
16 Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija XIX i XX veka: arhitektu
ra, arhitekti, pojmovi. (2), [Arhitekti], Beograd: Beogradska knjiga, str. 681.
17 Павловић, В. (1982) „Случај” Азриел, Нова 1, Београд: Савез архитеката
Србије, стр. 14.
18 Manević, Z. Srpska arhitektura XX veka, u: Arhitektura XX vijeka, priredili
Manević Z. i Domljan, Ž. i dr. (1986) Beograd–Zagreb–Mostar, str. 21.
19 Виктор Азриел потписан је на цртежу главне фасаде, а његово име
исклесано је и на прочељу објекта, у подножју десног стуба. Видети:
Ђурић–Замоло, Д. (2009) нав. дело, стр. 18.
20 Бенцион Були се такође школовао у Бечу, где је студирао Вишу комерци
јалну академију. Видети: Рожман, М. (2017) Визуелна култура и приват
ни идентитет породице Були, Београд: Задужбина Андрејевић, стр. 18.  
21 Ђурић–Замоло, Д. (2009) нав. дело, стр. 18.
22 Рожман, М. (2017) нав. дело, стр. 8, 22.  
23 Исто, стр. 18–19.  
24 Исто, стр. 24.
25 Шкаламера, Ж. (1985)  Сецесија у српској архитектури, Зборник Народ
ног музеја. Историја уметности XII–2, Београд: Народни музеј, стр. 9;
Ибрајтер Газибара, Б. (2011) Робни магазин, Београд: Завод за заштиту
споменика културе града Београда, стр. 4.
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грађевина.26 Представљао је „усамљен пример” примене но
вих архитектонских принципа,27 који су контрастирали до
тадашњој пракси грађења у духу академизма.(слика 1)

Слика 1 Пројекат фасаде Робног магазина (лево) и изгледи
фасаде током седамдесетих (средина) и током прве деценије
двехиљадитих (десно); извори: Ђурић–Замоло, Д. (2009)
Градитељи Београда 1815–1914, Београд: Музеј града Београда,
стр. 19 (лево); https://www.ipu.hr/content/zivot-umjetnosti/ZU_1920-1973_069-081_Denegri.pdf (средина); http://beogradskonasledje.
rs/wp-content/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
деценију пре реализације објекта у Београду. На територи
ји Србије, сецесија је представљала „алтернативну стилску
дисциплину” која је прихватана у редовима предузетника
и слободних интелектуалаца.29 Као архитектонска појава и
прелазни стил у српској архитектури, била је од прворазред
ног значаја, нарочито у домену еманципације архитектуре.30
Осим тога, сецесија је у Србији одиграла значајну улогу у
трансформацији ка култури капитализма и допринела је се
куларизацији српског друштва и уметности.31 Како је према
појединим тумачењима сецесија као стилски правац уско

26 Ротер Благојевић, М. Робни магазин (документациони досије), do.co,mo.
mo_србија, новембар 2015., 23. 12. 2018., http://www.docomomo-serbia.
org/code/uploads/2017/10/4-COM-RS-011-a-0002-Robni-magazin-SR-w.
pdf; у даљем тексту: Ротер Благојевић, М. Робни магазин (док.).
27 Ђурић–Замоло, Д. (2009) нав. дело, стр. 18.
28 Frempton, K. (2004) Moderna arhitektura – kritička istorija, Beograd: Orion
art, str. 79.
29 Кадијевић, А. (2004) Два тока..., стр. 55.
30 Шкаламера, Ж. (1985) нав. дело, стр. 11.
31 Tubić, D. (2013) Umetnost secesije kao srpska rana moderna (doktorska
disertacija), Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, str. 410.
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повезана са јудаичком традицијом,32 нужно је напоменути и
да су аутор Виктор Азриел и наручилац Бенцион Були били
припадници старих породица беог радских Јевреја.33 Значај
овог објекта могуће је посматрати и у том светлу, нарочито
имајући у виду да се еманципација Јевреја на територији
српске државе одвијала управо на преласку из деветнаестог
у двадесети век.34
Улица краља Петра (некадашња Главна чаршија) је своје
времено била главна трговачка улица у престоници, у којој
су своје радње имали највиђенији трговци.35 Крајем девет
наестог и почетком двадесетог века, била је најшира улица
у престоници поред Кнез Михаилове улице, прва је попло
чана по узору на европске градове и сматрана је „најфини
јом београдском улицом”.36 Данас је овај део Краља Петра
улице намењен пешачком саобраћају и од споредног је зна
чаја у односу на урбанистичко окружење, у којем Кнез Ми
хаилова улица држи примат по посећености, садржајности
и одвијању јавног живота. Уједно, данашњи значај локације
Робног магазина, огледа се управо у томе што спада у под
ручје Улице кнеза Михаила,37 и доприноси амбијенталним
квалитетима читавог потеза. У контексту историјске важно
сти, Улица краља Петра симболично представља укршта
ње три религије, а у себи баштини најразличитије слојеве
наслеђа, архитектонских стилова и идеолошких премиса
„некадашњих Београда”.38

Форма и материјализација
Парцела коју заузима објекат је уска и дугачка, и по дубини
се благо шири. Објекат целом ширином заузима парцелу и
предњом фасадом излази на регулациону линију. Геометрија
основе је благо трапезоидног облика. По вертикали, објекат
се састоји из подрума, приземља, две етаже и поткровља.
32 Клајн, Р. Сецесија: јеврејски (не)укус?, у: Менора: зборник радова, при
редили Ердељан, Ј. и Макуљевић, Н. (2010) Београд: Универзитет у
Београду Филозофски факултет, стр. 133–174.
33 Ђурић–Замоло, Д. (2009) нав. дело, стр. 16; Рожман, М. (2017) нав. дело,
стр. 8.
34 Рожман, М. (2017) нав. дело, стр. 17.
35 Ротер Благојевић, М. Робни магазин (док.).
36 Станковић, И. и Гњатовић, М. (2013) Сусрет култура у Улици краља Пе
тра у Београду, Новопазарски зборник 36, Нови Пазар: Завичајни музеј,
стр. 71.
37 Којем осим главне улице припадају и споредне попречне улице. Видети:
Подручје Кнез Михаилове улице, Споменици културе у Србији, http://
spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=584 [Приступљено: 09.
11. 2018]
38 Станковић, И. и Гњатовић, М. (2013) нав. дело, стр. 66.
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Организација унутрашњег простора условљена је специ
фичном наменом објекта. Готово четири петине површине
кроз прве три етаже, у зони ка улазу објекта, намењено је
продајном простору. Који је ослобођен преграда и одељен је
само са два низа од по пет витких стубова. Стубови су ква
дратног пресека и завршавају се стилизованим капителима.
Продајни простор по вертикали чини јединствену целину
јер су кроз две етаже изнад приземља формиране галерије
са гвозденим мостом у средини. Вертикална комуникација
се са приземља остварује путем централно позиционираног
степеништа, које се од подеста рачва у два управна бочна
крака. Иза степеништа, у задњем делу објекта који је зи
дом одељен од продајног простора, биле су смештене кан
целарије. Етажа поткровља била је намењена складиштењу
робе.39 (слика 2)

Слика 2 Ентеријер Робног магазина средином педесетих (лево)
и током прве деценије двехиљадитих (десно); извори: http://
beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/robni_magazin.html
(лево); http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2012/06/k4/
robni_magazin.pdf (десно)

У ентеријеру продајног простора, утиску просторности до
датно је допринела и богата осветљеност која је постигнута
путем предње фасаде и правоугаоних лантерни на крову. Га
леријске и степенишне ограде обликоване су, у духу сецеси
је, од кованог гвожђа. Ограда степеништа између нивоа при
земља и прве етаже је обрађена волутама, док су све остале
решене у ортогоналном растеру.
У конструктивном погледу на објекту је примењена скелет
на конструкција. Стубове и греде чине гвоздени I профили,
у ентеријеру обложени малтером,40 док су таванице објекта

39 Ибрајтер Газибара, Б. (2011) нав. дело, стр. 5.
40 Рожман, М. (2017) нав. дело, стр. 44.
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израђене од армираног бетона. Конструктивни елементи,
носачи и стубови, допремљени су из Аустрије.41
Прочеље објекта је централно симетрично и транспарент
но, решено као стаклена зид завеса ношена гвозденом ре
шетком. Два бочна бела стуба, између којих је фланкирана
фасада, елегантно су украшена сецесијском декорацијом и
обложена мермером. Базе пилона израђене су од црног гра
нита. Стубови по вертикали пробијају кровну раван а при
врху имају степенасто обликоване завршетке у форми кули
ца, из којих извиру украси од кованог гвожђа. Главни мотив
на стубовима представљају маскерони са женским ликом
и расплетеном косом, испод којих је геометризована сеце
сијска декорација. Геометризована декорација састоји се из
испреплетених трака које формирају троугаоне и кружне
мотиве, а у својим контурама подсећају на стреле усмерене
у вис. Изузев маскерона са декоративним тракама на пило
нима сва фасадна декорација израђена је у металу, а велика
пажња посвећена је ковинама.42 Стаклено фасадно платно је
по вертикали подељено у три зоне, што је постигнуто путем
два вертикална носача већег пресека.
Унутар ових зона, површине су уситњене изузетно склад
ним секундарним растером различитих димензија. На ета
жи поткровља, секундарни фасадни растер је густо уситњен
на поља истоветних димензија и завршава се сегментним
луком. Стилизацију лука чине флорални мотиви изведени у
плитком рељефу. Хоризонталну међуспратну конструкцију
на фасади прате декоративне ограде од кованог гвожђа, док
између друге етаже и поткровља овај профил украшавају
три истоветна флорално–геометризована орнамента. Гво
здена ограда је на нивоу првог спрата сведеније орнамен
тике, док је на нивоу друге етаже истурен узани балкон са
оградом коју сачињава складна мрежа заталасаних мотива
флоралног порекла.43 Улазна партија је на нивоу приземља
благо увучена у односу на фасадну површину, а на двокрил
ним вратима су се издвајали рукохвати у виду лабуда. Поред
овог зооморфног мотива, парапет излога је украшен нату
ралистички изведеним мотивом ладолежа.44 У зони крова,
изнад сегментног лука разапет је армирано бетонски но
сач који се равно завршава. Изнад њега налази се ограда од
41 Ибрајтер Газибара, Б. (2011) нав. дело, стр. 5.
42 Радовановић, Д. (1986) Сецесијске ковине на фасадама Београда, Збор
ник Матице српске за ликовне уметности 22, Нови Сад: Матица српска,
стр. 308.
43 Исто.
44 Радовановић, Д. (1986) нав. дело, стр. 284–285.
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кованог гвожђа танке профилације чија контура формира
лук, а која је такође стилизована у духу сецесије, залученим
линијама и суптилним флоралним мотивима.
Објекат Робног магазина представља један од најуспели
јих примера стилског правца сецесије у Београду.45 У пот
пуности припада њеном интернационалном току, сматра
се објектом којим су превазиђена сва дотадашња искуства
у новој стилској оријентацији,46 а наводи се и као пример
„близак канонској дефиницији тог стила”.47 На објекту је до
следно спроведен програм сецесије, како у распореду про
сторија, обликовању, конструкцији и материјализацији,48 па
до свих примењених детаља и декорација. Духу сецесије
у потпуности одговара и његово позиционирање међу су
седним објектима. Робни магазин се истиче и као један од
примера својевремено висински доминантних, иновативних
интерполација с почетка двадесетог века.49 Временом, не
посредни суседи су објекат надмашили габаритима што до
приноси његовом ефекту крхкости. Овим наносом је наро
чито истакнута елеганција интерполираног објекта и фина
обрада његове фасаде.

Утилитарна димензија објекта кроз време
Током једанаест деценија постојања, у згради су се смењи
вале разне трговинске фирме.50 Била је у власништву Бенци
она Булија до његове смрти (1933), па у власништву Фонда
„Бенцион и Матилда Були” до 1958. године када је национа
лизована.51 Проглашена је за културно добро 1966. године.52
45 Шкаламера, Ж. (1985) нав. дело, стр. 9.
46 Кадијевић, А. (2004) нав. дело, стр. 61.
47 Tubić, D. (2013) нав. дело, стр. 136.
48 Секулић, Ј. и Шкаламера, Ж. (1966) Архитектонско наслеђе града Бе
ограда, [Књ.] 2: коришћење, намена и презентација, Београд: Завод за
заштиту споменика културе, стр. 33.
49 Kadijević, A. (2015) Interpolations – necessity and inspiration of newer Bel
grade architecture, Зборник Матице српске за ликовне уметности 43,
Нови Сад: Матица српска, стр. 247.
50 У периоду до 1912. године објекат је носио назив „Трговачка радња бра
ће Амули”, након чега је у њему била смештена „Трговина загребачке
фирме Боте и Ерман (Bote and Ehrmann)”, а потом „Мануфактурна рад
ња Петра Милановића”, У периоду после Другог светског рата у њему
су биле смештене радња предузећа „Текстил”, потом „Гратекс“ и „Еуро
салон”; Видети: Ротер Благојевић, М. Робни магазин (док.).
51 Рожман, М. (2017) нав. дело, стр. 45.
52 Извор: Решење завода за заштиту споменика културе града Београда бр.
1068/3, од 30. 12. 1966. Видети: Робни магазин, Каталог непокретних
културних добара на подручју града Београда, http://beogradskonasledje.
rs/kd/zavod/stari_grad/robni_magazin.html [Приступљено: 09. 11. 2018]
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У периоду након 2000. године у њој су биле смештене робне
куће великих робних марки, а 2015. године била је напу
штена.53 Током овог периода скретана је пажња да „... слој
наслеђа који ова зграда скрива уопште није читљив сваком
пролазнику”.54 Године 2017. у објекат је усељена „Кафете
рија” која се бави угоститељском делатношћу, чиме је по
први пут измењена његова оргинална намена.55 (слика 3)

Слика 3 Ентеријер Робног магазина после промене намене; 
извор: фотографија аутора рада, 2019.

Прилагођавајући овај објекат новој намени, оригинални из
глед Робног магазина није нарушен. У ентеријеру су скину
те облоге са зидова и подова чиме је постигнут аутентичан
рустични изглед. Објекат је опремљен комадима намешта
ја од дрвета, метала и коже који доприносе овом утиску.
Зидна платна су освежена уметничким делима, кроз прве
две етаже са сецесијским мотивима, док су на другој ета
жи посвећени знаменитим личностима српске историје. У
духу савремених трендова у уређењу унутрашњег просто
ра, цеви са инсталацијама али и зеленило чине интегрални
део ентеријера.56 У подруму објекта смештени су берберни
ца и продајни објекат, док је на читавом нивоу поткровља
53 Најпре „Овиезе” (Oviesse), а након тога „Бенетон” (Benetton); Видети:
Ротер Благојевић, М. Робни магазин (док.).
54 Станковић, И. и Гњатовић, М. (2013) нав. дело, стр. 72.
55 Antonijević, M. Zdanje dobija preobražaj najstarija robna kuća u Beogradu
odlazi u prošlost, Blic, 18. 02. 2017., 13. 12. 2018., https://www.blic.rs/vesti/
beograd/zdanje-dobija-preobrzaj-najstarija-robna-kuca-u-beogradu-odlaziu-proslost/ckctzxm; Vulović, N. Kafeterija – uživanje u kafi kao kod kuće,
Before After, 23. maj 2017., 28. 11. 2018., https://www.beforeafter.rs/inter
vju/kafeterija-uzivanje-u-kafi-kao-kod-kuce/
56 Аутор ентеријерског решења је архитекта Јелена Станојевић а уметнич
ка дела потписује ликовни уметник Павле Цвијовић; Видети: Аnonim,
Zavirite u najveću Kafeteriju u ovom delu Evrope, Kafeterija, 07. 04. 2017.,
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играоница за најмлађе. На званичном сајту овог предузећа
стоји да је њихова мисија „одрживи систем вредности ко
ји креира емоцију и преноси је до крајњег потрошача”.57 У
контексту одрживости, нова уметничка дела на зидовима
објекта кореспондирају са идејом сецесиониста о „тоталној
уметности”,58 а примена савременог индустријског дизајна
у ентеријеру кореспондира са симболиком Робног магазина
који је у време своје изградње био весник „раномодерни
стичке инжењерске естетике”.59 (слика 4)

Слика 4 Фронт Краља Петра улице са објектом, око 1912. и 2019.
год.; извори: Ђурић–Замоло, Д. (2009) Градитељи Београда 1815–
1914, Београд: Музеј града Београда, стр. 21 (лево); фотографија
аутора рада, 2019. (десно)

Нова искуствена компонента

Промена намене овог објекта суштински је променила иску
ствену компоненту коју пружа својим свакодневним посети
оцима. Њихово чуло вида више није усмерено на произво
де којима се у објекту тргује, већ на сам објекат. Увођењем
хедонистичке компоненте,60 унапређена је могућност спо
знаје објекта путем свакодневног искуства.61 Следећи идеју
17. 11. 2018., https://www.kafeterija.com/zavirite-u-najvecu-kafeteriju-uovom-delu-evrope/
57 Kafeterija, https://www.kafeterija.com/o-nama/ [Pristupljeno: 17. 11. 2018]
58 Бечки сецесионисти интересовали су се за уметничко занатство и про
изводњу свих пратећих предмета из домена декоративне и примењене
уметности, а у циљу остваривања концепта о „тоталној уметности”
(Gesamtkunstwerk). Видети: Frempton, K. (2004) нав. дело, стр. 81; Клајн,
Р. нав. дело, стр. 145.
59 Tubić, D. (2013) нав. дело, стр. 410.
60 Хедонистичка компонента наводи се као један од елемената путем којих
је потребно остваривати баштинску комуникацију, а која подразумева
активно учешће конзумента у преношењу сазнања; Видети: Булатовић,
Д. (2005) нав. дело, стр. 19–20.
61 На овакав вид спознаје уметничког дела су, према Пјеру Бурдијеу, „осуђе
ни” сви који не поседују класичне инструменте за њихову перцепцију.
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да се свако дело ствара два пута, да га једном ствара сам
стваралац а други пут посматрач,62 Робни магазин створен
је по трећи пут поступком реан
 имације функције. Проме
ном намене Робног магазина унапређен је његов статус као
културног добра. У конкретном случају, а у контексту свих
питања која су отворена у овом раду, не може се сматрати
да је архитектонски објекат тим чином изгубио на својој ау
тентичности. Овим чином, само су му додата нова значења
и полигони тумачења. Данас је значај овог архитектонског
споменика и културног добра могуће разматрати и кроз но
ве информацијске процесе које је успоставио управо овом
променом.
Кроз шири временски контекст, Србија је почетком деветна
естог века сматрана само провинцијом Отоманске цареви
не.63 Почетком наредног века, Србија се трансформисала ка
прогресивном, капиталистичком друштву, тада је изграђен
Робни магазин који се може посматрати и као парадигма тог
процеса.64 И као што је сецесија као стилски правац пред
стављала отцепљење од дотадашњих уметничких узора, та
ко и данас као да је променом намене овог објекта заправо
проглашено отцепљење од тог истог капитализма. У којем
је појединац суштински остајао усамљен,65 насилно увучен
у машину освајања капитала како би исти трошио, и тако у
недоглед. У двадесет и првом веку расте значај управо ове
способности, појединца и културе, да се одупре том порет
ку. Расте носталгија за неким споријим, прошлим времени
ма. У контексту колективне носталгије, заправо долазисе до
парадокса. Објекат који је почетком прошлог века симболи
зовао еманципацију српске културе и њено вишедеценијско
удаљавање од утицаја Отоманске империје, почетком овог
века им се враћа. Нова Кафетерија у себи обједињује брен
дирање културног добра из доба сецесије и двадесетог века,
са брендирањем традиције конзумирања кафе која потиче из
претходних периода.   
У контексту развоја трговинске делатности у Београду,
овај објекат је почетком прошлог века одиграо значајну
улогу. У овом веку, ту обавезу преузели су тржни центри,
као амбасадори глобалистичке културе у нас и као главни
А који се стичу образовањем; Видети: Burdije, P. (1978) Umetnička dela i
razvijanje ukusa, Kultura broj 41, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog
razvitka, str. 14.
62 Burdije, P. (1978) нав. дело, стр. 13.
63 Manević, Z. (1986) нав. дело, стр. 19.
64 Tubić, D. (2013) нав. дело, стр. 410.
65 Vederil, R. (2005) Kolaps kulture, Beograd: Clio, str. 90–91.
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прокламатори стицања и трошења као смисла постојања.
Скорашња промена намене првог тржног центра изграђеног
у Београду и првенствено споменика културе се, у том све
тлу, указује и као можда мали и изоловани, али ипак вредан
пример еманципованости једне културе, спремне да потро
шачком друштву и његовом бесомучном конзумеризму про
сто окрене леђа.

Закључак
Робни магазин је од своје изградње представљао вредан ре
сурс, као јавни објекат на истакнутој локацији, који је почет
ком прошлог века учествовао у креирању друштвеног ми
љеа имућне буржоаз ије. Будући да је након Другог светског
рата и национализације, у њему била обављана трговинска
делатност водећих југословенских предузећа, овај објекат
је партиципирао у комунистичкој колективистичкој идео
логији. У последњим деценијама прошлог и почетком овог
века, комерцијално–рекламна позадина у једном тренутку
озбиљно је угрозила архитектуру фасада, чија је изворност
и аутентичност враћена тек у скорије време. Последњом
адаптацијом, Робни магазин сигнализирао је квалитативну
промену у друштвено–социјалном амбијенту. Поновним ис
тицањем његових естетских и уметничких квалитета, овај
архитектонски споменик се доказао достојним баштиником
једног времена, богате културе и традиције. Стога се ова
грађевина и не треба посматрати као општи универзални
модел, по којем би у све заштићене архитектонске објекте
намењене трговини требало увести угоститељске садржаје.
Потребно га је истаћи као пример позитивног метода увође
ња нових садржаја и намена у циљу очувања и заштите из
ворне аутентичности његове архитектуре. Тиме је физички
простор заштићеног објекта оплемењен новом духовном и
временском компонентом.
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A CULTURAL MONUMENT AS A RESOURCE
IN EVERYDAY LIFE ON THE EXAMPLE OF A
DEPARTMENT STORE IN BELGRADE
Abstract
By proclaiming an architectural object for a cultural monument, the
protection authorities are faced with a number of dilemmas concerning
its preservation. The valid Cultural Property Law leaves many issues
open for individual interpretations. The problem of treating the original
function of the object under protection is obvious, because it is loosely
defined by the Law, but also because it represents a significant aspect
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.
Beside the undoubtedly high level of its artistic significance, it has an
important socio-historical value, primarily as a symbol of introduction
of new architectural programs into the Belgrade architecture. The
Department Store was the first of its kind in Belgrade. Since the time of
its construction in 1907 until the beginning of this decade, its original
purpose has remained unchanged. Today, it functions as a hospitality
facility. In this paper, the above procedure is considered, both from
the aspect of cultural heritage theories and its meanings in the social
context.
Key words: cultural heritage, cultural monument, architecture, seces
sion, Department store, branding of history, Belgrade
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ДИЈАЛЕКТИКА
ДОМИНАЦИЈЕ И ОТПОРА У
СТУДИЈАМА КУЛТУРЕ
Сажетак: У раду ћемо се бавити начином на који се у оквиру сту
дија културе схвата улога популарне културе у успостављању иде
олошке доминације и пружања отпора тој доминацији. Да бисмо
ово истражили поделићемо развој студија културе на три пери
ода: период Франскфуртске школе, период оснивања Бирмингем
ског центра и зрели период студија културе у оквиру којег ћемо се
бавити радом Џона Фиска. У сваком од ових периода ћемо истра
живати начине на који аутори концептуализују однос популарне
културе и других друштвених сфера,њену улогу у стварању идео
лошке доминације као и њене могућности артикулисања отпора.
Наша теза ће бити да су промене у концептуализацијама у сваком
периоду узроковане одговорима аутора на друштвене околности
који добијају облик напуштања марксистичких теоријских назора.
Тврдићемо да ово резултира у схватању културе као све аутоном
није и све фрагментарнијем схватању друштва. Напослетку ћемо
тврдити да студије културе у свом поседњем периоду почињу да
одговарају идеолошким интересима неолибералног капитализма.
Кључне речи: студије културе, идеологија, хегемонија, отпор,
Франкфуртска школа, Џон Фиск, Стјуарт Хол

У свом уводу у теорије популарне културе Џон Стори (John
Storey) посвећује читав одељак односу између појмова
„идеологија” и „култура”1. Иако даје више дефиниција кул
туре за нас је најзначајнија она која је дефинише као процес
„означавајућих пракси” тј. као праксу продукције значења
1 Storey, J. (2009) Cultural Theory and Popular culture, An introduction,
London: Pearson Longman, рр. 2-5.
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креирањем и повезивањем симбола у релативно кохерент
не целине које називамо „текстови”2. Да би илустровао ме
ђуповезаност културе и идеологије Стори наводи Брехтову
(Brecht) тврдњу да: „...свака позоришна представа пружа
одређену слику света”3. Он ово генерализује као станови
ште које се може применити на сваки вид текста што значи
да се сваки културни продукт може видети као текст који
пружа одређену слику света онима који га конзумирају. Ова
слика света је управо оно што називамо идеологијом. Услед
њене нераздвојне повезаности са културом културна сфера
постаје поље политичких сукоба. Другим речима, оваква
перспектива упућује на неизбежну политичност културе
услед тога што се у њеним оквирима суочавају различите,
конкурентне, визије света.
Наведено схватање културе је карактеристично за мултиди
сциплинарну теоријску перспективу која се најчешће назива
студије културе (ређе су заступљени називи културне сту
дије или културалне студије). Можемо уочити да у оквиру
ове перспективе култура услед њеног односа са идеологи
јом постаје друштвена сила са реалним материјалним учин
цима4. Под овим подразумевамо да аутори који приступају
из перспективе студија културе схватају културу као фактор
који има равноправне учинке на деловање различитих ак
тера као и економски или уже схваћени политички факто
ри5. У складу са овим тема нашег рада се може видети као
испитивање политичког значаја популарне културе у тради
цији културних студија. Да бисмо ово истражили подели
ћемо теоријско тело студија културе на три теоријски али
и хронолошки дистинктивна дела. У сваком од њих испи
таћемо начине на који аутори концептуализују улогу попу
ларне културе у обезбеђивању идеолошке доминације као и
различите могућности пружања отпора овој доминацији у
њеним оквирима. Услед значаја за централну тематику на
шег рада позабавићемо се и питањима односа популарне
културе са осталим деловима друштвеног тоталитета6 као и
питањем актера идеолошке доминације и отпора. Та три де
ла су: (1) период Франкфуртске школе, (2) период оснивача
2 Исто, стр. 1-2, 113-114.
3 Исто, стр. 4.
4 Исто, стр. 66.
5 Ђорђевић, Ј. (2015) Политичност студија културе – путеви и стрампути
це, Култура бр. 146, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр. 14.
6 Појам друштвеног тоталитета схватамо као укупност политичке, еко
номске и културне сфере (или подсистема што је појам који се у социо
логији најчешће употребљава) и њихових међуодноса.
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Бирмингемског центра, (3) зрели период студија културе у
оквиру којег ћемо превасходно испитати рад Џона Фиска.
У оквиру нашег истраживања показаћемо промену теориј
ске концепције популарне културе, а самим тим и промену
схватања њене улоге у омогућавању идеолошке доминације
и отпора. У првом периоду она се схвата као потпуно сто
пљена са осталим елементима друштвеног тоталитета и у
складу са тим као потпуно инструментализована у обезбе
ђивању идеолошке доминације, без икакве улоге у пружању
отпора. У другом и трећем периоду популарна култура се
све више схвата као аутономна друштвена сфера са сопстве
ним механизмима функционисања, а у вези са тим долази до
различитих концептуализација њене улоге у пружању отпо
ра идеолошкој доминацији. Наше објашњење ових промена
ће се састојати из следећих аспеката:
(1) Ауторе у оквиру студија културе карактерише напу
штање марксистичке типологије базе и надградње, а у
складу са тим и идеје „владајуће идеологије7” као идео
логије коју владајућа класа намеће целом друштву. То на
пуштање превасхдоно отпочиње у другом периоду али се
посебно заоштрава у трећем.
(2) Ово им омогућава да концептуализују културу као
аутономну али услед тога у њиховој концепцији нестаје
јединствена теорија друштвеног тоталитета те га они по
чињу схватати као фрагментираног на различите сфере са
сопственим механизмима функционисања. Услед овакве
ситуац
 ије они бивају принуђени да посегну за различи
тим теоријским алатима не би ли успоставили конекције
између културе и осталих друштвених сфера.     
(3) Све то у комбинацији са напуштањем идеје владајуће
идеологије као и са одређеним променама у политичкој
сфери омогућују овим ауторима да одбаце инструмен
талистичко схватање популарне културе и да је концеп
туализују као место у оквиру којег је могуће формирати
отпор идеолошкој доминацији.   

Франкфуртска школа и „културна индустрија”
У овом делу рада ћемо се позабавити ауторима који се најче
шће колективно означавају као Франкфуртска школа услед
њихове повезаности са Институтом за друштвена истражи
вања при Универзитету у Франкфурту. Идејни покретач овог
института је био Макс Хоркхајмер (Max Horkheim
 er), осим
њега најистакнутије чланове чине: Теодор Адорно (Theodor
7 Marx, K. and Engels, F. (1974) Dela tom 6, Beograd: Prosveta, str. 22-33.
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Adorno), Херберт Маркузе (Herbert Marcuse), Ерих Фром
(Erich Fromm), Валтер Бењамин (Walter Benjamin) и др. Овај
институт је основан 1923. године, а по доласку Нацистич
ке партије на власт премешта се у Њујорк где се припаја
Универзитету Колумбија. Искуства суочавања са нацистич
ким терором као и долазак у додир са масовном културом и
индустријом забаве у САД остављају утисак на ауторе ове
школе што се одражава и на њихов теор ијски рад. Надаље
ћемо се управо позабавити аспектима њиховог рада који су
настали превасходно као реакција на додир са америчком
културом. Ради се о концепту „културне индустрије“ који
настаје из заједничког рада Хоркхајмера и Адорна.
Појам културне индустрије настаје из монументалног де
ла под називом „Дијалектика просветитељства” у којем
Адорно и Хоркхајмер указују на апорије просветитељске
рационалности која изазива ефекте супротне од намерава
них. Они тврде да у оквиру просветитељске мисли посто
ји контрадикција између онога што називају „субјективни”
и „објективни” ум. Према њиховом мишљењу, субјективни
ум се бави прорачунавањем најефикаснијих средстава за
достизање одређеног циља док је објективни ум усмерен
ка преиспитивању самих циљева. Другим речима, субјек
тивни ум је оно што уобичајено називамо инструментална
или техничка рационалност док је објективни ум усмерен
ка преиспитивању крајњих циљева у складу са критерију
мима разума8. Просветитељство је, према Адорну и Хорк
хајмеру, довело до невероватног напретка субјективног ума
што се огледа у развитку науке и технологије9. Развитак су
бјективног ума је усмерен ка ослобођењу људског рода од
владавине ирационалних веровања и ка постављању човека
на место господара своје судбине. Контрадикција просвети
тељства на коју аутори указују се огледа у томе да развитак
субјективног ума парадоксално доводи до све већег поро
бљавања и неслободе. Наиме, аутори тврде да субјективни
ум апсорбује у себе објективни те да ирационални циљеви
доминације и господарења опстају али услед развитка науке
и технологије ови циљеви се сада могу остварити на далеко
ефикаснији начин10.
Културна индустрија се може видети као аналитички кон
цепт који проистиче из примене дијалектике субјективног
и објективног ума на сферу културе. Адорно и Хоркхајмер
8 Horkheim
 er, M. (1963) Pomračenje uma, Sarajevo: Veselin Masleša,
str. 11-18.
9 Horkheim
 er, М. and Adorno, T. (2002) Dialectic of Enlightenment. Stanford:
Stanford University Press, pp. 148-149
10 Исто, стр. 3-4.
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истражују начине инструментализације културе у сврху ре
продукције доминације, неједнакости и држања популације
у стању пасивности. Изузетно негативно виђење популар
не културе у њиховом раду се огледа у самом појму. Појам
културне индустрије нам говори да Адорно и Хоркхајмер
популарној култури не признају статус културе као такве.
У њиховој перцепцији савремена култура је механизован и
технологизован систем који служи искључиво доминацији.
Значај појма индустрије у овом концепту можемо видети
ако дубље испитамо како они схватају механизам његовог
функционисања. Услед доминације инструменталне раци
оналности сфера културе постаје организована према ло
гици индустријске производње. Ово има за последицу да
производи културне индустрије почињу да прате принципе
хомогенизације, стандардизације и предвидљивости. Хомо
генизација подразумева да производи културне индустрије
изузетно личе једни на друге: „...филм, радио, ревије пред
стаљају систем. Свака бранша је складна у себи и сагласна
са другим”11. Овај принцип је уско повезан са принципом
стандардизације који подразумева да се производи креира
ју тако да се прилагођавају хипотетичком потрошачу као
„најмањем заједничком садржаоцу”. Тачније, они су произ
ведени на такав начин да наведу што већи број потрошача
на конзумацију. Oво ауторе доводи до схватања културне
индустрије као механизма који у потпуности схематизује
своје производе. Они тврде да постоји јединствена схема
која се налази у позадини свих производа и диктира њихо
ве облике, суштинске разлике између производа се анули
рају и постају чисто квантитативне12. Идеја која се назире
у оваквом одређењу културне индустрије је концепција
доминације општег над појединачним тј. доминација цели
не над сопственим деловима. У таквом схватању културна
индустрија се представља као тотализујући механизам ко
ји до крајњих граница формализује производњу културних
производа кроз имплементацију јединствене схеме. Другим
речима, културна индустрија укида сваку могућност контра
дикције између појединачног културног производа и целине
културне индустрије.
Ако поставимо питање како Адорно и Хоркхајмер виде од
нос између културне индустрије и осталих делова друштве
ног тоталитета уочићемо да се у великој мери придржава
ју класичног марксистичког схватања односа између базе
и надградње. Наиме, Маркс је тврдио да се база састоји од
11 Adorno, Т. i Horkhajmer, М. Kulturna industrija, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, Ј. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 67.
12 Исто, стр. 69.
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производних односа и производних снага док се на овој
основи диже правна, политичка и идеолошка надградња ко
ју база детерминише13. Aдорно и Хоркхајмер доводе овакво
Марксово становиште до крајњих граница и културу кон
цептуализују као потпуно детерминисану јединственом ин
дустријском логиком. Тачније, логика производње у бази се
проширује на сферу културе. Ово се у одређеној мери разли
кује од Марксове концепције с обзиром да Маркс није твр
дио да детерминација надградње од стране базе подразуме
ва да надградња усваја логику функционисања базе. Таква
концептуализација проистиче из Адорнове и Хоркхајмерове
жеље да културу прикажу као једну од делова тотализујућег
поробљивачког механизма који у себе апсорбује све аспек
те људског живота и диктира кретање сваког елемента дру
штвеног тоталитета јединственом логиком. Културна инду
стрија је један од елемената овог механизма који обезбеђује
доминацију у оквиру забаве и доколице чиме ове аспекте
људског живота подређује његовој логици. Ово је најбо
ље илустровано у њиховом схватању начина репродукције
идеолошке доминације.
Према њиховом мишљењу: „Забава је продужетак рада у
условима позног капитализма”14. Другим речима, логика до
минације се са радног места проширује на слободно време,
забаву и доколицу. Из овог разлога према Адорну и Хоркхај
меру културна индустрија подражава логику радног места
у начину на који креира своје производе и процесе њихове
конзумације. Они тврде да ти производи потрошаче уљуљ
кују и заглупљују те им онемогућавају критичку мисао по
што од њих не захтевају никакав напор при конзумацији15.
Уместо субјеката потрошачи постају објекти културне ин
дустрије која планира, организује и диктира методе конзу
мације својих производа али и реакције потрошача. Према
Адорну и Хоркхајмеру ово се постиже кроз констатно упр
ошћавање културних производа као и њихово свођење ис
кључиво на објекте уживања и забаве. Један од императива
производње у економској сфери је редукција процеса конзу
мације не би ли се отворио слободан простор за конзумацију
следећег производа и тиме увећала потрошња, а самим тим
и профит. Културна индустрија ово постиже парцијализа
цијом културних производа и уклањањем потребе потроша
ча да их логичким повезују чиме им се негира могућност
13 Marks, K. (1985) Prilog kritici političke ekonomije, Beog rad: Beogradski
izdavačko-grafički zavod, str. 21-22.
14 Adorno, Т. i Horkhajmer, М. Kulturna industrija, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, Ј. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 78.
15 Исто, стр. 79.
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развитка духа и критичке мисли. Ово се дешава услед тога
што се, како Адорно и Хоркхајмер тврде, сваки чин конзу
мације културног производа сагледава као парцијалан и не
повезан са осталима те потрошачима није доступна цели
на њиховог личног културног развитка16. Попут радника у
фабрици организованој према фордистичким принципима
потрошачи производа културне индустрије постају „шрафо
ви” у великом механизму: „Потрошачи су као статистички
материјал на картама истраживачких служби, које се више
не разликују од пропагандних...”17. Овај процес идеолошке
доминације кроз културну индустрију је на најбољи начин
истражен у Адорновим анализима стварања и слушања по
пуларне музике. Наиме, Адорно тврди да је органску пове
заност мелодија у оквиру целине песме заменила репети
тивност те да појединачни делови песама постају међусоб
но заменљиви. Другим речима, пошто песме почињу све
више да личе, услед тога што су произведене по истој шеми,
њихови појединачни делови се могу комотно међусобно за
мењивати. Као што видимо целина и у овом случају доми
нира над својим деловима18. Ово има озбиљне последице по
слушаоце који према Адорну због оваквог карактера музике
бивају навикнути на репетицију и заглупљујућа задовољ
ства19 што је такође изоморфно процесу рада.
Већ се може претпоставити да је у Адорновој и Хоркхај
меровој концепцији културне индустрије отпор немогућ.
Кроз културну индустрију тотализујући механизам домина
ције инкорпорира сферу забаве и доколице у своје оквире
чиме култура као таква бива инструментализована. Другим
речима, услед организовања културе према механизму тех
ничке рационалности репродукција и проширивање идео
лошке доминације постаје њена једина сврха. За Адорна и
Хоркхајмера културна индустрија постаје призма кроз коју
потрошачи перципирају свет око себе: „Читав свет прола
зи кроз филтере културне индустрије”20. Услед тога она има
могућност да потпуно обликује њихову свест. Кроз конзу
мацију производа културне индустрије механизам друштве
ног тоталитета у потпуности „заробљава” свест потрошача.
Културна индустрија се у Адорновој и Хоркхајмеровој кон
цепцији може назвати „индустрија свести”. Закључујемо да
16 Исто, стр. 79-80.
17 Исто, стр. 69.
18 Adorno, T. (2005) The Culture Industry, London and New York: Routledge,
pp. 47-50.
19 Исто, стр. 47-55.
20 Adorno, Т. i Horkhajmer, М. Kulturna industrija, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, Ј. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 71.
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аутори у великој мери задржавају класичну марксистичку
концепцију друштвеног тоталитета у виду односа изме
ђу базе и надградње као и идеју владајуће идеологије, али
са одређеним изменама. Ове измене се највише огледају у
начину на који конципирају репродукцију идеолошке до
минације. Наиме, у класичном марксизму је репродукција
идеолошке доминације замишљена као репродукција кроз
наметање одређеног идеолошког садржаја („идеје владајуће
класе”21). У концепцији културне индустрије ова репродук
ција се одвија кроз наметање одређене форме производње
и конзумације културних производа. Дакле, културна инду
стрија се не може у потпуности изједначити са концепцијом
владајуће идеологије. Такође, с обзиром да културна инду
стрија репродукује идеолошку доминацију подражавајући
процесе на радном месту можемо закључити да она има
повратан утицај тј. да учвршћује односе у економској сфе
ри. Другим речима, Адорно и Хоркхајмер, у грамшијанском
маниру, признају повратан утицај културе тј. надградње на
базу22.

Бирмингемски центар и аутономија културе
У овом одељку осврнућемо се на теоријски допринос осни
вача Бирмингемског центра за истраживање савремене кул
туре чијим оснивањем 1964. године отпочиње историја уже
схваћених студија културе. Ауторе који спадају у осниваче
овог центра карактерише критика теорија које културу ни
жих слојева виде као просту и заглупљујућу као и залагање
за афирмацију ове културе као једнако вредне. Услед тога
они померају теоријски фокус са преовладавајућих тео
рија масовне културе23 ка антроплошки схваћеној култури
као свеукупном начину живота24. С обзиром на то аутори се
окрећу марксизму, али га не усвајају у потпуности jер желе
да развију теоријску перспективу која ће култури придава
ти аутономију. Надаље ћемо се позабавити Рејмондом Ви
лијамсом (Raymond Williams) као једним од оснивача који
је тежио да развије обједињену теор ију културе.  У другом
делу овог одељка ћемо се окренути Стјуарту Холу (Stuart

21 Marx, K. i Engels, F. (1974) Dela tom 6, Beograd: Prosveta, str. 22-33.
22 Gramši, А. Hegemonija, intelektualci, država, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, Ј. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 148-154.
23 За ове ауторе главни теоријски противник био је Ливис и његово схва
тање масовне културе, видети: Livis, F. R. Masovna kultura i civilizacija,
u: Studije kulture, priredila Đorđević, J. (2008), Beograd: Službeni glasnik,
str. 43-50.
24 Đorđević, J. (2009) Postkultura, Beograd: Clio, стр 45-46.
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Hall) као аутору који се сматра једним од оснивача студија
културе али такође представља карику ка трећем периоду.
Вилијамсов рад најбоље описује наслов једног од његових
раних чланака – „Култура је обична”25. Он културу схвата
као социјални супстрат, образац живљења који прожима
све активности чланова једног друштва26. Taкво схватање
културе у Вилијамсовом раду достиже врхунац у концепту
„структуре осећања”. Тај концепт он развија као алтернати
ву појмовима „поглед на свет” или „идеологија” са намером
да означи специфичан аспект практичне, свакодневне свести
која прожима све активности и творевинe културног живо
та27. Вилијамс тврди да се овај појам може другачије назвати
„структура искуства” пошто означава специфичан начин на
који припадници одређеног друштва и историјског периода
доживљавају свет око себе као и начин на који репродукују
културне активности28. Видимо да он схвата културу изузет
но процесуално, као скуп активности или пракси. Да би у
свом схватању култури обезбедио аутономију, али је у исто
време повезао са осталим елементима друштвеног тотали
тета, Вилијамс омекшава класично марксистичко схватање
односа базе и надградње. За почетак он истиче да се ни база
не може видети као ригидан скуп објеката нити као непро
менљиво стање већ се такође може схватити као низ про
цеса из којих се не могу директно дедуковати особине над
градње29. Потом пролази кроз различите појмове као што су
медијација, коресподенција, хомологија и типификација у
жељи да пронађе одговарајући који би му омогућио да пове
же базу и надградњу, али да истовремено надградњи призна
аутономију30. Решење проналази у редефинисању појма де
терминација који у његовом одређењу престаје да означава
директну контролу надградње од стране базе и сада подра
зумева постављање граница и вршење притисака31. Култура
је дакле релативно аутономан процес активности, ограђен,
25 Williams, R. (1989) Resources of Hope, London and New York: Verso,
pp. 3-19.
26 Vilijams, R. Analiza kulture, u: Studije kulture, priredila Đorđević, Ј. (2008),
Beograd: Službeni glasnik, str. 128-129.
27 Williams, R. (1977) Marxism and Literature, Oxford: Oxford University
Press, pp. 128-132.
28 Исто, стр. 133-134.
29 Вилијамс, Р. (1974) База и надградња у марксистичкој теорији култу
ре, Култура бр. 26, Беог рад, Завод за проучавање културног развитка,
стр. 69-70.
30 Williams, R. (1977) Marxism and Literature, Oxford: Oxford University
Press, str. 95-107.
31 Вилијамс, Р. (1974) База и надградња у марксистичкој теорији култу
ре, Култура бр. 26, Беог рад, Завод за проучавање културног развитка,
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али не директно контролисан, процесима који проистичу из
економске базе.
Када је у питању идеолошка доминација Вилијамс се овде
окреће Грамшију (Gramsci) и његовом појму хегемоније ко
ји повезује са својим схватањем културе кроз појам струк
туре осећања. Вилијамс види хегемонију као процес кроз
који владајућа класа обликује културу у одређеном друштву
на такав начин да обезбеђује пристанак подређених на соп
ствену владавину32. Резултат хегемоније је специфично об
ликована структура осећања код подређених класа кроз коју
они „живе” хегемонију путем различитих културних актив
ности. Хегемонија у Вилијамсовој теорији постаје ултима
тивни хоризонт живота подређених класа, ове класе при
ступају реалности кроз структуре које хегемонија креира33.
Процес креирања хегемоније за Вилијамса може имати раз
личите облике, као што је стварање различитих институција
кроз које се културна активност обавља. Од ових облика за
њега је најважнији метод „селективне традиције“. Тај облик
подразумева да се одређени модели вршења културних ак
тивности из прошлости представљају као привилеговани
модели за обављање ових активности данас34. Они се кори
сте за стварање притиска на савремене културне активно
сти и као облик легитимације хегемоних културних пракси.
Када је у питању отпор треба напоменути да Вилијамс хе
гемонију такође види као процес који тежи константном ин
корпорирању све већег броја постојећих културних пракси у
друштву. Он тврди да хегемонија никада не може у потпуно
сти довршити процес инкорпорације те да у сваком друштву
постоје „резидуални” и „емергентни” облици културних
пракси35. Вилијамс тврди да је свака хегемонија лоцирана у
специфичном историјском периоду те је нужно да у њеним
оквирима постоје „остаци” претходних периода које посто
јаћа хегемонија није успела да инкорпорира у себе. Ови об
лици културних пракси не морају нужно бити у опозицији
са постојећом хегемонијом за разлику од емергентних који,
према Вилијамсу, настају у оквирима постојећих подређе
них класа и усмерени су против хегемоне културе36. Овде
он прави аналитичку дистинкцију између опозиционих и
стр. 67-71; Williams, R. (1985) Keywords, New York: Oxford University
Press, pp. 93-102
32 Williams, R. (1977) Marxism and Literature, Oxford: Oxford University
Press, pp. 110-111.
33 Исто, стр. 112-114.
34 Исто, стр. 116-117.
35 Исто, стр. 121-125.
36 Исто, стр. 124.
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алтернативних видова емергентних културних пракси. Иако
су оба облика усмерена против хегемоне културе, алтерна
тивни подразумевају оне праксе које су превасходно концен
трисане на изградњу нових начина културног живота, док су
опозициони у већој мери усмерени ка уништењу хегемоне
културе и универзализацији новог облика културе на цело
друштво. „Једноставно је теоријско разликовање алтерна
тивног од опозиционог, односно између некога ко просто
открије друкчији начин живљења и жели да буде остављен
на миру и некога ко открије друкчији начин живљења и же
ли да промени друштво у том смислу”37.
Ако се сада окренемо Стјуарту Холу приметићемо да се
његова теоријска позиција може видети као преформула
ција Вилијамсовог рада у светлу француског постструкту
рализма. Холова теорија настаје као специфична мешавина
концепата развијених код раних аутора студија културе као
што су Вилијамс и Томпсон (Thompson), теорије Антонија
Грамшија, Луја Алтисера (Louis Althusser), Ернеста Лаклауа
(Ernesto Laclau), Михаила Бахтина (Mikhail Bakhtin) и др.
Холу је као и Вилијамсу стало до тога да своју теор ију из
гради на такав начин да у оквиру друштвеног тоталитета
културу концептуализује са релативном аутономијом. Он то
постиже окрећући се Алтисеровим идејама о друштву као
„комплексној структури” и „надодређености”38. Ова два пој
ма су уско повезана и њих Алтисер развија у својој критици
ортодоксног марксизма39. Према Алтисеру ортодоксни марк
сизам је друштвени тоталитет схватао као „експресиван”
што значи да је све феномене надградње видео као „одразе”
догађаја у бази. За разлику од тога идеја комплексне струк
туре подразумева да се база и надградња виде као феномени
у сложеној повезаности40. Другим речима, база и надградња
долазе у додир кроз комплексан скуп међуодноса, али база
нема првенство већ су различити друштвени феномени де
терминисани сложеном мрежом односа са осталим феноме
нима, што Алтисер назива надодређеност41. Да би себи обез
бедио појмовни апарат за мишљење друштвеног тоталитета
на овај начин Хол се окреће Лаклауовом појму артикулације.
37 Вилијамс, Р. (1974) База и надградња у марксистичкој теорији култу
ре, Култура бр. 26, Беог рад, Завод за проучавање културног развитка,
стр. 77.
38 Hall, S. (1982) Signification, Representation, Ideology: Althusser and the
Post – Structuralist Debates, Critical Studies in Mass Communication, god.
2, br. 2, London: Routledge, pp. 91–114.
39 Altise, L. (1971) Za Marksa, Beоgrad: Nolit, str. 85-115.
40 Исто, стр. 103-105.
41 Исто, стр. 97-98.
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Под овим појмом Хол подразумева скуп различитих пракси
које успостављају односе између елемената друштвеног то
талитета, али оно што је значајно је да су ови односи кон
тингентни и нису предодређени никаквом историјском ну
жношћу42. Оно што је важно код појма артикулације је да
елементи који бивају артикулисани у целину у њеном окви
ру добијају специфично значење и улогу коју до тада нису
имали43. Можемо уочити да је за Хола управо структура као
таква детерминишућа инстанца, другим речима ниједан еле
мент нема примат већ детерминација произилази из начина
њихове повезаности44. Такво схватање друштвеног тотали
тета и детерминације у потпуности одговара Вилијамсовом.
Ово се највише огледа у Холовом тексту „Проблем идеоло
гије: марксизам без гаранција”, у ком укратко излаже своју
теоријску позицију. На крају тог текста Хол своје схватање
детерминације формулише идентично као и Вилијамс од
ређујући га као „постављање граница” које одређеним дру
штвеним сферама поставља скуп односа у којем се налазе са
осталим45. Видимо да се разлика између Холове и Вилијам
сове теоријске позиције превасходно огледа у Холовом усва
јању постструктуралистичких теоријских концепата што му
омогућава да своју позицију теоријски боље елаборира.
Да бисмо разумели Холово виђење културе и идеолошке до
минације морамо поменути да он, попут Вилијамса, базу и
надградњу не види као „стање” нити као скуп објеката већ
процесуално, као скуп радњи. Он ово образлаже усвајајући
Алтисерово схватање базе и надградње као скупа „пракси”
које долазе у међусобне односе46. У складу са тим Хол кул
туру види као специфичну праксу чији је задатак производ
ња и циркулација значења кроз друштвени тоталитет47. Да
би ближе објаснио праксу културе Хол се поново окреће пој
му артикулације али и још једном Лаклауовом појму, појму
42 Hall, S. and Grossberg, L. On postmodernism and articulation, in: Morley,
in: Stuart Hall, Critical Dialoges in Cultural Studies, (eds.) Huan – Ksing D.
and C., London: Routledge, pp. 141-142.
43 Laclau, E. Mouffe, C. (2001) Hegemony and Socialist Strategy, London:
Verso, p. 105.
44 Grossberg, L. History, politics and postmodernism: Stuart Hall and cultural
studies, in: Stuart Hall, Critical Dialoges in Cultural Studies (eds.) Huan –
Ksing D. and C., London: Routledge, p. 156.
45 Hall, S. The Problem of Ideology, Marxism Without Gurantees, in: Stuart
Hall, Critical Dialoges in Cultural Studies (eds.) Huan – Ksing D. and C.,
London: Routledge, pp. 44-45.
46 Altise, L. (1971) Za Marksa. Beоgrad: Nolit, str. 162-172.
47 Hall, S. The rediscovery of ‘ideology’; return of the repressed in media studi
es, in: Culture, Media, Language, Hobson, H. S., Lowe, D. and Willis, A. P.  
(eds.), New York: Routledge, p. 63.
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„празног означитеља”48. Наиме, ослањајући се на Бахтинов
рад, он сматра да значење произилази из међуодноса озна
читеља тј. из саме структуре у којој се налазе49. У складу са
тим празан означитељ је за Хола онај означитељ који још
увек није интегрисан у структуру односа са другим озна
читељима. За њега је пракса културе пракса артикулације
ових означитеља у целине50 у оквиру којих добијају соп
ствено значење51. За ближе разумевање ове праксе у Холовој
теорији можемо се окренути његовом тексту „Кодирање /
декодирање” у коме објашњава циркулацију и производњу
медијских дискурса. Ако тврдње у овом тексту генерализу
јемо на целокупну културну сферу, пракса културе у Холо
вој теорији ће нам се приказати као велики комуниколошки
модел. Другим речима, пракса културе подразумева кодира
ње дискурса који потом улазе у различите друштвене праксе
у оквиру којих бивају декодирани52. У оквиру процеса ко
дирања и декодирања настају значења која се придају раз
личитим концептима у оквиру ових дискурса, али такође
и феноменима и догађајима на које се наведени дискурси
односе53.
Примећујемо да у овом комуниколошком моделу за Хола из
узетно значајну улогу игра појам „кода”. Ако ближе погледа
мо наведени модел културе видећемо да за њега он садржи
три инстанце: кодирање, улазак дискурса у структуре дру
штвене праксе и декодирање54. Хол истиче да се кодирање
врши у различитим институцијама и организацијама док по
уласку у структуре друштвене праксе „публика” тј. широки
друштвени слојеви, састављени од различитих друштвених
група, врше његово декодирање55. „Kод” је средство путем
којег се врши пракса артикулације означитеља, другим речи
ма путем кода се обавља пракса културе тј. креира значење.
48 Laclau, E. and Mouffe, C. (2001) Hegemony and Socialist Strategy, London:
Verso, p. 127.
49 Bahtin, M. (1980) Marksizam i filozofija jezika, Beograd: Nolit, str. 17.
50 Oве значењске целине можемо, следећи Хола, другачије назвати „дис
курси”, видети: Hol, S. Kodiranje, dekodiranje, u:  Студије културе, при
редила Ђорђевић, Ј. (2008), Београд: Службени гласник, стр. 277-278.
51 Hall, S. The rediscovery of ‘ideology’; return of the repressed in media stu
dies, in: Culture, Media, Language (eds.) Hall, S. H., Lowe, D. and Willis,
A. P., New York: Routledge, p. 63, 73, Hall, S. The Whites of Their Eyes, in:
Gender, Rase and Class in Media,  (eds.) Dines, G. and Humez, J. M., Lon
don: Sage Publications, p. 18.
52 Hol, S. Beleške о dekonstruis anju „popularnog“, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, J. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 277-278.
53 Исто, стр. 278.
54 Исто, стр. 277-279.
55 Исто, стр 278-279.
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Управо је код за Хола оно што бисмо могли да назовемо иде
ологија. Oн сматра да се идеологија може видети као скуп
несвесних правила, у облику језика, представа и метафора,
путем којих се означитељи међусобно повезују да би им се
придало значење и тиме креирао дискурс56. Другим речима,
идеологија је скуп здраворазумских претпоставки којима се
кодирају и декодирају дискурси и тиме креира значење, она
је „алат” којим се пракса културе врши57.
Ако се у складу са тим поново осврнемо на Холов комуни
колошки модел културе можемо јасније разлучити његово
разумевање идеолошке доминације и отпора. Oн истиче да
разумевање сваког дискурса подразумева његово декоди
рање, али да се током процеса декодирања њему не мора
придавати исто значење које је у њега усађено током коди
рања58. Значење које ће неком дискурсу бити придодато то
ком декодирања зависи од кода који се употребљава у овом
процесу. Ситуација у којој је постигнута идеолошка доми
нација је ситуац
 ија у којој се дискурс декодира користећи
исти онај код којим је он кодиран од стране доминантних
институција владајућег поретка59. Према Холу ова ситуац
 и
ја није нужна услед тога што процес кодирања не може де
терминисати процес декодирања, али му свакако поставља
одређене границе60. Oн наводи још две могуће ситуац
 ије:
ситуац
 ију договорног кода и ситуац
 ију опозиционог кода.
Прва подразумева да се током декодирања основна значења,
усађена у дискурс током кодирања, прихватају на одређеном
апстрактном нивоу, али се не усвајају све њихове имплика
ције61. Ситуац
 ија опозиционог декодирања подразумева да
се дискурс декодира тако што се његова значења деконстру
ишу, а у њима се уочавају интереси одређених инстанци

56 Hall, S. The Problem of Ideology, Marxism Without Gurantees, in: Stuart
Hall, Critical Dialoges in Cultural Studies, (eds.) Huan – Ksing D. and C.,
London: Routledge, pp. 25-26.
57 Hall, S. The rediscovery of ‘ideology’; return of the repressed in media studi
es, in: Culture, Media, Language (eds.) Hall, S. H., Lowe, D. and Willis, A.
P., New York: Routledge, p. 67.
58 Hol, S. Beleške о dekonstruis anju „popularnog”, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, J. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 283.
59 Исто, стр. 282-284.
60 Исто, стр. 283.
61 Хол тврди да је овај тип декодирања често препун контрадикција. Он ов
де наводи пример радника који прихвата објашњење новог закона о раду
(који подразмева смањењење плата) као „националног интереса” али је
у исто време спреман да уђе у штрајк у сопственој фирми зарад већих
плата, видети: Исто стр. 284-285.
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моћи62. Ово нас доводи до Холовог схватања популарне кул
туре. За њега се на пољу културе у модерном добу појављују
два нова актера – „народ” и „блок моћи”. Пошто у модерном
добу више не постоји култура коју нижи слојеви аутентнич
но стварају они морају конзумирати различите дискурсе
које пласирају институције. Они ове дискурсе декодирају и
придају им сопствено одређено значење које може, али и не
мора, бити у складу са претходно кодираним63. За Хола је
популарна култура управо простор у коме се одвија наве
дени процес кодирања, пласирања и декодирања64. Он овај
простор схвата као простор борбе у коме настаје, како иде
олошка хегемонија, тако и отпор, овај простор је констант
но флуидан и променљив, а сукоби су непрестани65. Главни
одмак од марксизма који овде можемо да приметимо су пој
мови „народа” и „блока моћи”. За Хола сукоби у популар
ној култури нису у потпуности хомологни класном сукобу,
култура је, како он тврди, „измештена” у односу на класе.
Он тврди да је главни разлог тога то што не постоји неис
торијска „класна” култура већ класе у историјском кретању
бивају артикулисане са одређеним културним елементима.
Појам „народа” постаје историјски контингентна артикула
ција различитих класа и њихових културних пракси које су
у том периоду историје маргинализоване и потлачене. Са
друге стране блок моћи подразумева артикулисан савез кла
са које се налазе у опозицији са „народом” и које у својим
рукама држе доминантне институције66.
Главни теоријски допринос овог периода свакако предста
вља концептуализација културе као релативно аутономне
друштвене сфере. Услед тога култура се више не схвата
као инструментализована од стране одређених актера већ
као поље у оквиру којег се различити актери сукобљавају
за превласт. Популарна култура се, дакле, схвата као сфе
ра са сукобима и актерима који су специфични за њу и не
могу се свести на верзије које проистичу из других сфера,
а у културној само проналазе свој „одраз”. У овом периоду
она се види као „улог у борби”67, у зависности од историј
ских околности у њеним оквирима је могуће успоставити
62 Хол овде наводи пример некога ко појам „националног интереса”, у од
ређеној медијској поруци, декодира као „класни интерес”, видети: Исто,
стр. 285.
63 Hol, S. Beleške о dekonstruis anju „popularnog”, u: Studije kulture, priredila
Đorđević, J. (2008), Beograd: Službeni glasnik, str. 317-318.
64 Исто, стр. 318.
65 Исто, стр. 327-328.
66 Исто, стр. 327.
67 Исто, стр. 328.
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хегемонију али такође и пружити отпор. Таква теоријска
промена иде руку под руку са напуштањем марксистичког
појма владајуће идеологије као лажне свести која прикри
ва реалност и усвајања неутралног схватања идеологије као
погледа на свет одређене друштвене групе. Овим потезом
популарна култура почиње да се схвата као поље идеоло
шких сукоба у оквиру којег се друштвене групе боре за по
стављање свог погледа на свет као хегемоног.
Узроци такве промене могу се тражити у теоријској сфери
али и у друштвено-политичким околностима у којима су ови
аутори стварали. Овај период карактерише развој постструк
турализма који из Француске почиње да се шири кроз ака
демску сферу на остатак света. Идеје ове теор ијске струје
омогућавају концептуализацију културних, дискурзивних
појава на далеко префињенији начин што ауторима студија
културе пружа  средства за нередукционистичко мишљење
културе. У друштвено-политичкој сфери долази до дубоких
промена прогресивних левих покрета којима аутори овог
периода студија културе махом припадају. Те промене чини
инкорпорација различитих поткултурних и мањинских дру
штвених група у левичарске друштвене покрете. С обзиром
да се те групације окупљају око превасходно културних пи
тања њихово учешће у политичким борбама се није могло
мислити класичним марксистичким схватањем револуцио
нарног субјекта68. Услед тога аутори студија културе креи
рају другачију теорију која признаје аутономију сукобима у
оквиру културне сфере.
На крају је битно поменути Мекгуиганов (Jim McGuig an)
осврт на ауторе које смо у овом поглављу поменули. Он у
свом делу „Културни популизам” пружа генезу специфич
ног популистичког сентимента који проналази у радовима
аутора у оквиру студија културе. Према Мекгуигану овај
сентимент, између осталог, подразумева величање културе
„обичн
 ог народа” као аутентичне и неискварене69. Зачетак
тог сентимента он проналази у радовима Вилијамса, Хо
гарта (Richard Hoggart), Томпсона и Хола. Ове ауторе Мек
гуиган упоређује са раним романтичарима и њиховом пер
цепцијом културе нижих слојева као „органске” и „праве”
насупрот формализоване и механицистичке културе виших,
интелектуалних слојева70. Иако их не сматра културним по
пулистима у пуном смислу тог појма Мекгуиган у радовима
68 Đorđević, J. (2009) Potkultura, Beograd: Službeni glasnik, str. 53-54.
69 McGuigan, J. (2003) Cultural Populism, London and New York: Routledge,
str. 13-33
70 Исто, стр. 9-11.
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ових аутора уочава клицу онога што ће назвати „некритич
ки популизам” за чијег главног представника узима Џона
Фиска, што нас уводи у наш следећи одељак.

Зрели период – Џон Фиск и хипертрофија отпора
У овом одељку ћемо се осврнути на период у развитку кул
турних студија који се најчешће назива „идолатријским”
или „популистичким” услед перцепције популарне културе
која се током њега развија71. Фокусираћемо се на рад Џона
Фиска (John Fiske), ког Мекгуиган узима за најпрепрезен
тативнијег представника овог периода у студијама културе,
који именује „нови ревизионизам”72.
Као и у случају осталих аутора за почетак ћемо елаборира
ти како Фиск схвата друштвени тоталитет и место популар
не културе у њему. Он сматра да у оквиру друштва постоје
два типа „економије” – културна и финансијска73. У окви
ру финансијске економије се производе и циркулишу робе
као економске категорије, са циљем стварања профита. Са
друге стране културна економија подразумева производњу и
циркулацију задовољстава и значења. За Фиска је значајно
да између ових економија не постоји преклапање, другим
речима финансијска економија не може детерминисати кул
турну. Он ово елаборира тврдњом да финансијска економи
ја подразумева постојање потрошача који робу конзумирају
чиме се њена циркулација завршава. За разлику до тога кул
турна економија подразумева константно кружење значења
и задовољстава која се током кружења репродукују, произ
воде и мењају. Фиск следи Хола у тврдњи да „народ” у мо
дерним друштвима нема средства за производњу културе те
да је принуђен да користи оно што му пласирају доминантне
инситуције74. Тачка у којој ћемо уочити разлику у односу на
ауторе другог периода се огледа у схватању појма популар
на култура. Можемо рећи да се за Фиска популарна култура
премешта из поља у коме се сукобљава народ и блок моћи
у резултат тог сукоба. Тачније, у свом ослањању на радове
де Сертоа75, он тврди да народ поседује огроман број такти
ка које користи за манипулацију производима које им блок

71 Đorđević, J. (2009) Potkultura, Beograd: Službeni glasnik, str. 293.
72 McGuigan, J. (2003) Cultural Populism, London and New York: Routledge,
pp. 61-75.
73 Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura, Beograd: Clio, str. 34-41.
74 Исто, стр. 35-37.
75 De Serto, M. Pronalazak svakodnevnog, u: Студије културе, приредила
Ђорђевић, Ј. (2008) Београд: Службени гласник, стр. 232-246.
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моћи пласира76. У складу са тим он одбија сваку могућност
успостављања хегемоније и тврди да је популарна култура
одговор на покушаје њеног стварања.77
Ако се осврнемо на питање о улози популарне културе у од
носу идеолошке доминације и отпора, можемо закључити
да је Фиск конципира управо као резултат отпора. Популар
на култура је за њега она култура коју народ ствара кроз сво
је одговоре на покушаје доминације од стране блока моћи.
Актере ових сукоба Фиск не одређује прецизно, имплицит
но инспирисан теоријама интерсекционалности он тврди да
је цело друштво прожето сукобима на линијама класе, пола,
расе и старости. У складу са тим он инстанцу која тежи ус
постављању хегемоније често назива „бели патријархални
капитализам”. Фиск тежњу ове инстанце за идеолошком
доминацијом схвата као покушај хомогенизације значења,
идентитета и задовољстава које потрошачи извлаче из кул
турне економије78. Тачније, блок моћи тежи да успостави
контролу над „разликама” које постоје у оквиру популације
на векторима класе, расе, пола и старости и уреди их према
својим интересима79. Одговор на ове покушаје у Фисковој
теорији добија облик „борбе за плурализам” у којој припад
ници народа теже пролиферацији разлика и тиме се супрот
стављају тежњама блока моћи. За њега се овај облик отпора
дешава у оквиру свакодневног живота током ког народ кори
сти креативне тактике и пласираним производима придаје
разна значења која у њега нису била усађена. Ове тактике
Фиск види као „трикове” и манипулације којима народ при
лагођава оно што му је финансијском економијом обезбе
ђено80. Другим речима, праксе отпора подразумевају инкор
порацију производа из финансијске у културну економију у
оквиру које они задобијају значење које им народ придаје.
Фискова теорија се нашла под Мекгуигановом жестоком
критиком. Он га оптужује за померање фокуса студија култу
ре са грамшијанске идеје хегемоније у идеалистички субјек
тивизам81. Мекгуиган истиче да Фиск проучавање популар
не културе нужно мора да сведе искључиво на хермене
утику конзумације културних производа82. Узрок овоме
76 Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura, Beograd: Clio, str. 37.
77 Исто, стр. 54.
78 Исто, стр. 38-40.
79 Исто, стр. 28, 38.
80 Исто, стр. 42-43.
81 McGuigan, J. (2003) Cultural Populism, London and New York: Routledge,
р. 74.
82 Исто, стр. 74, 83-84.
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је чињеница да Фиск друштвени тоталитет у потпуности
фрагментира тако да популарна култура постаје апсолутно
аутономна сфера. С обзиром да је однос популарне културе
са економском и другим сферама посредован субјективним
тумачењима потрошача тј. народа, једини емпиријски објект
који Фиску преостаје за истраживање је управо њихов су
бјективитет. Ово је уско повезано са политичким аспектом
Мекгуиганове критике. Наиме, Мекгуиган проналази слич
ност између Фисковог виђења популарне културе и неоли
бералне идеје о „суверености потрошача”. Он истиче да
припадници народа који у Фисковој теорији пружају отпор
изузетно личе на homo economicus-а класичне политичке
економије и laissez-faire политичких идеологија83. Фискова
конструкција субјекта који креира популарну културу је ре
зултат чињенице да потпуно одваја популарну културу од
других друштвених сфера те су услед тога субјекти који је
креирају ослобођени свих друштвених детерминација. Ње
гову теорију такође можемо повезати са друштвеним окол
ностима у којима је стварана. Следећи идеју Тода Гитлина
(Todd Gitlin), развој студија културе у англосаксонским зе
мљама у овом периоду можемо видети као одраз неолибе
ралних реформи. Развој неолиберализма утиче тако да се
студије културе повлаче из експлицитно политичке сфере у
области свакодневног живота у којима траже знаке политич
ке виталности народних слојева84. Студије културе на овај
начин постају „утешна награда” пошто пружају ауторима
наду да није сав народни отпор уништен неолибералном
реформом85.  

Закључна реч
Закључујемо да је развој студија културе био обликован
кроз дијалектику друштвених утицаја и теоријских промена
као одговора на те утицаје. У првом периоду Франкфуртска
школа песимистички преобликује марксизам и културу схва
та као потпуно инструментализовану од стране нарастајуће
бирократске државе и монополског капитала. Аутори другог
периода се суочавају са побуном левичарских покрета што
их наводи на теоријску инвенцију у форми усвајања нових
концепата и додатне модификације марксизма. Та инвенција
за циљ има концпириањ
 е културе као релативно аутономне
сфере што нам се указује као вид теоријског прилагођавања
83 Исто, стр. 71-73.
84 Gitlin, T. The Anti-political Populism of Cultural Studies, in: Cultural Stu
dies in ques tion, eds. Ferguson, M. and Golding, P. (1997), London: SAGE
Publications, p. 33
85 Исто, стр. 33-34.
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новонасталим друштвеним околностима. Тенденције ко
је настају у том периоду до крајњих граница доводи Фиск
у оквиру трећег периода. Услед капитулације левичарских
покрета и партија пред неолибералним политичким снага
ма студије културе престају да реферирају на политичкоекономску сферу и повлаче се у области „микрополитике”.
У теорији то се огледа у Фисковом схватању културе као
потпуно аутономне друштвене сфере, независне од економ
ских и политичких процеса. Ми тврдимо да је такав развој
студија културе последица контрадикција које настају у дру
гом периоду. Наиме, у том периоду није на теоријски аде
кватан начин решен проблем интеграције културе са другим
друштвеним сфреам
 а. Тај проблем се огледа у концепту „ре
лативне аутономије” који указује на контрадикцију између
схватања културе као аутономне и потребе за њеном артику
лацијом са осталим друштвеним сферама. Та контрадикци
ја бива разрешена кроз потпуну аутономизацију културе у
трећем периоду. На тај начин су се теоријске контрадикције
у студијама културе поклопиле са политичким поразом оних
друштвених снага чији су интерес првобитно заступале.
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DIALECTICS OF DOMINATION AND 
RESISTANCE IN CULTURAL STUDIES
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. In order to research
this, we will divide the development of cultural studies into three
periods: the period of the Frankfurt School, the period of the founding
of the Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham and
the mature period in which we will consider the works of John Fiske.
In each of these periods, we will explore the ways in which the authors
conceptualize the relationship of popular culture to other social spheres,
its role in creating ideological domination and its capacities for creating
resistance. Our thesis will be that the changes of conceptualizations
in each of these periods are caused by authors reacting to social
circumstances and that these reactions take the form of gradual rejecting
of the Marxist theoretical positions. We claim that this has resulted in
the understanding of culture as more and more autonomous and also in
a fragmentary conceptualization of the society. In the end, we will claim
that in the third period, cultural studies have begun to correspond to the
ideological interests of the neoliberal capitalism.      
Key words: ideology, hegemony, cultural studies, resistance, Frankfurt
School, Stuart Hall, John Fiske
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СВЕТЛА СЕН ТЕ РУКЕ 
НАД НАМА
НАТАША ПОЛОВИНА: САВА 
НЕМАЊИЋ – СВЕТИ САВА, 
ПРВО ИЗДАЊЕ, ШКОЛСКА КЊИГА,
НОВИ САД 2016.
Међу издањима последњих година посвећених делу Светога
Саве, пажњу привлачи ово, млађим читаоцима намењено
издање, за каквим је дуже времена постојала потреба. Ау
торица књиге, доцент за средњовековну књижевност на
Филозофском факултету у Новом Саду, је у складу са на
меном књиге исту написала читљивим научно-популарним
стилом. Једно од њених водећих настојања било је притом,
да се читаоцима понуди исправљено виђење средњег века,
насупрот увреженој представи о „мрачном добу” у историји
цивилизације. Уједно се и сам Свети Сава (Рас 1175 – Тр
ново 1236) представља као личност уроњена у средњеве
ковни животни свет, са свим његовим културним, политич
ким идр. особеностима. Поврх тога, као човек средњег века
који је толико присутан у нашем времену – премошћујући
дакле вишестолетну историјску дистанцу. Те на тај начин
бивајући паралелно једном историјском фигуром из дав
них времена и истодобно нашим духовним савремеником,
који својим постојаним утицајем зрачи такође у саму нашу
савременост. Књига пружа скицу визије Светога Саве, као
личности од које почиње историја „српске културе, држав
ности, законодавства, књижевности”, али такође и медици
не, ктиторства, црквене управе, светитељства... Штавише,
утврђује се да је он изузетна појава у читавој источно-хри
шћанској традицији. Његово дело се приказује у времен
ском распону од примања монашког чина 1192. до другог
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ходочашћа у Свету земљу 1234–1235. године, када је пре
поласка на путовање архиеп
 ископски трон препустио свом
ученику Арсенију – чије се мошти данас чувају у манастиру
Ждребаоник код Даниловграда. Кроз читаву књигу се на
глашава неуобичајено широки спектар његових за живота
развијених активности, као и својствена слојевитост и ком
плексност личности и дела. Као што је с обзиром на струку
ауторице било и за очекивати, највише пажње се посвећује
управо књижевно-историјским аспектима тог дела, укључу
јући ктиторство, нешто мање и недовољно осталим. Попут
нпр. оним везаним за област медицине. Тако би најозбиљ
нији приговор који се може упутити овом издању био, да
је несразмерно мало простора посвећено (црквено) правној
и теолошкој димензији дела Светога Саве и њеном тумаче
њу. Рецимо његовој познатој Крмчији, као једном важном
и своједобно утицајном правном документу. Стога би при
припремама другог издања, које ова књига свакако заслужу
је, било за препоручити ауторици обухватније укључивање
и тих аспеката, уз консултовање и стручну подршку наших
историчара права и теолога. У односу на биографски аспект,
за који главни извор пружају два житија (Доментијан, Тео
досије Хиландарац), се са правом указује, да је у њиховом
средишту била не фактографија световног живота Светога
Саве, него преношење духовних порука: „Битно је било пред
ставити духовне врлине главног јунака, уверити читаоца да
је њега сам Бог изабрао да чини велика дела и подвиге, и
показати како је својим узорним понашањем, залагањем,
али и чудима која је чинио после смрти заслужио да поста
не светитељ”. Тако да онда данас „писати о Сави Немањи
ћу значи писати о ономе што о њему знамо, али и о оно
ме што не знамо, и што можемо само претпостављати”.
Изузимајући претходно поменути тематски мањак, аутори
ца је највећим делом успела уверљивим начином и у јед
ном научно-популарном стилу реконструисати целовитост
личности, животног пута и оствареног деловања Светога
Саве.
Додатну вредност овог издања чине добро одабрани књи
жевни прилози из пера Ј. Јовановића Змаја, В. Илића, В. По
пе, Д. Максимовић, М. Бећковића, М. Црњанског. Посебно
су упечатљиве две строфе Попе, које снажним песничким
изразом изврсно карактеришу дело светитеља:
Лево од њега тече време,
Десно од њега тече време,
Путује без пута,
и пут се за њим рађа.
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Дакле, ради се о једном делу отпорном на утицаје проти
цања времена, које својим смислом и снагом трансцендира
свагдашња историјска дешавања у њиховој мени. Те таквог
дела, које самим својим одвијањем, путовањем, отвара ци
вилизацијски пут српског народа. Тако да је онда и Црњан
ски са правом могао констатовати, да је светла сен те руке
над нама сачувала онај „морал, високи морал, кроз векове,
највећег дела нашег народа”, што је „чињеница јасна и из
весна”. Ово издање је по свом приступу и стилу врло по
десно за коришћење у средњим школама и старијим разре
дима основне школе. Поред оваквих несумњиво вредних и
веома потребних научно-популарних издања чију појаву са
задовољством региструјемо, треба указати на околност, да
практично још увек не располажемо критичким, системат
ски научно обрађеним и детаљно коментарисаним издањем
свеукупне рукописне заоставштине Светога Саве. У години
великог јубилеја православља у нас, био би прави тренутак
да се започне са тим захтевним послом, чије обављање ће
најпре представљати одуживање дуга према према великом
светитељу. Уједно у значајној мери одговорити потребама
нашега времена за осмишљеним реаг овањима у склопу су
очавања са дилемама и изазовима новог миленијума. Реа
говањима, за које се може потражити извесно надахнуће
такође и у наслеђеним вредностима светосавског предања.

Црква манастира Ваведења Пресвете Богородице, Београд;
фото: Рајко Р. Каришић
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СИНТЕЗЕ, СУСРЕТИ
СВЕТОЗАР РАПАЈИЋ, МУЗИЧКО 
ПОЗОРИШТЕ КАО УМЕТНИЧКА СИНТЕЗА,
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ,
БЕОГРАД 2018.
У завршном делу своје књиге Светозар Рапајић примећује
да су овдашњи критичари, када би желели да истакну успе
шност неке представе у Позоришту на Теразијама, најчешће
наглашавали да је у питању изузетак и да је успех постигнут
упркос лошим условима теразијске сцене. То упркос често је
пратило успехе музичког позоришта, што стоји у директној
вези са предрасудом коју позоришна јавност – а то није само
овдашњи случај – гаји према музичким жанровима, сматра
јући да су њихове претензије и домети скромни. Светозар
Рапајић, својим вишегодишњим креативним, теоријским и
педагошким радом, показао је да музичко позориште мо
же бити и место редитељске умешности и предмет проми
шљања. Књига Музичко позориште као уметничка синтеза
представља уједно и једну врсту синтезе Рапајићевог дуго
годишњег теоријског рада, који је надахнут искуством из
уметничке и педагошке праксе. Синтеза се, из разних углова
посматрано, намеће као кључна реч нашег приказа.
Књига се састоји из 15 поглавља: Музичко позориште: син
теза; Уместо увертире; Музичко позориште, ритуал, тра
гедија, опера; Prima la musica e poi le parole; Метастазио:
радња и / или емоција; Молијер и комедија-балет; Шекспир
у музичком позоришту: случај Ромеа и Јулије; Музичко позо
риште између животности и апстракције; Просјачка опера
за три гроша; Црногорска весела удовица; Од балад-опере
до модерног мјузикла; Позориште покрета Јована Путни
ка између старе и нове авангарде; Режија у првом периоду
рада новосадске Опере (1947–1961); Музичко позориште на
Теразијама – првих шездесет година; Уместо финала.
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У првом поглављу – Музичко позориште: синтеза – аутор
износи тврдњу да је синтеза основа свих облика музичког
позоришта од његових почетака до данас. Тачку прекида
означава доминација грађанског реалистичког позоришта,
које одваја говорно од певаног и плесног. Рапајић сматра
да је позориште синкретичка уметност која идеал синтезе
најприближније дотиче у разноврсним облицима музичког
позоришта. У складу с тим, аутор овај појам схвата шире
од уобичајеног. Поред музичких жанрова који би нам одмах
пали на памет, под кишбран музичког позоришта потпадају
и сви они облици позоришне уметности у којима се драмска
радња обликује налик музици.
Како би доказао своју хипотезу, Рапајић се враћа унатраг,
до античке трагедије, подсећајући да је музика била важан
аспект овог жанра, који се данас често превиђа. Позивајући
се на познату књигу Флоранс Дипон Аристотел или вампир
западног позоришта, Рапајић у поглављу Музичко позори
ште, ритуал, трагедија, опера истиче да је античка траге
дија била пре свега перформативног и музичког карактера,
а да су текстови који су до нас дошли само један, редукова
ни део прве велике степенице у историји западноев ропског
позоришта.
Следе поглавља у којима аутор, у светлу аргумената који су
трасирани у уводном делу књиге, изоштрава неке од важних
тема за разумевање музичког позоришта. Prima la musica e
poi le parole бави се односом драме и музике у музичком
позоришту, чији би сусрет требало да води оној идеалној
синтези, а не доминацији једног од елемената. У овом по
глављу Рапајић говори и о фирентинтској и венецијанској
опери, од којих прва даје предност драми, а друга музици.
Следеће поглавље фокусира се на рад Метастазија, који је у
драматуршку произвољност барокне опере увео ред и чвр
сту структуру, смењујући речитативе (развијају радњу) с
аријама (изражавају емоције). Наредно поглавље Молијер и
комедија балет једно је од најуспелијих у књизи. У њему се
спајају теор ијска прецизност и готово прозни квалитет, па
се, паралелно са разматрањем жанра комедије-балета исцр
тава кривудава судбина чувеног писца. У комедији-балету,
музичко-плесно-драмском жанру, француски комедиограф
допустио је барокној, необузданој страни своје маште пун
замах. Чак трећина Молијеровог опуса припада помену
том жанровском одређењу, а највиталнијим показали су се
наслови попут Жоржа Дандена, Грађанина племића и Уо
браженог болесника. Незаобилазни Шекспир нашао је своје
место и у музичком позоришту. У одељку Шекспир у му
зичком позоришту: случај Ромеа и Јулије Рапајић разматра
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зашто је баш трагедија веронских љубавника заслужила нај
већи број транспозиција, скрећући пажњу на најуспешнији
пример – легендарни прекретнички мјузикл Прича са запад
не стране. У наставку књиге откривамо да су неке од кључ
них фигура позоришне уметности имали и оперску страну
личности, коју често превиђају и посвећени истраживачи.
Апија и Станиславски, два поет ички сукобљена аутора, су
срећу се у Рапајићевој књизи у својој љубави према опери
и важној улози у прогону окошталих позоришних шаблона
у двадесетом веку. Музика налази своје место и у Брехто
вом опусу. Његова Опера за три гроша у ствари је обра
да најпознатије енглеске балад-опере. У складу са својим
виђењем уметности, Брехт позориште није посматрао као
синтезу већ као скуп елемената који се међусобно очуђу
ју. Из балад-опере настао је и највиталнији жанр музичког
позоришта – мјузикл, којим се Рапајић детаљно бави у јед
ном од поглавља. У мјузиклу се срећу и бројни други ути
цаји и традиције, стапајући се у нови, аутентични жанр. Као
камене-међаше у развоју мјузикла, који је свој пут започео
као ескапистичка забава, Рапајић истиче Оклахому (1943) и
социјално освешћену Причу са западне стране, као редак
пример синтезе драмске, музичке и плесне фактуре. Весе
ла удовица Франца Лехара, вероватно најуспешније и нај
играније дело оперетског репертоар а, открива занимљив
феномен комичког третмана другости, тј. самозадовољног
погледа супериорне културе на оне који су комични у својој
умереној егзотичности – у исто време тако слични и тако
далеки. Наиме, како истиче Рапајић у поглављу о Лехаровој
оперети, радња је смештена у град Летиње (читај: Цетиње)
и инспирисана авантурама црногорских принчева, чија су
аутентична имена задржана у делу. Уследиле су бројне пре
раде и апропријације Веселе удовице, а од филмских се из
двајају оне у режији Лубича и Штрохајма.
У Рапајићевој књизи може се извдојити и један под-ток, ко
ји представља драгоцени историјски преглед музичког позо
ришта на нашим просторима током XX века. Аутор скреће
пажњу на Јосипа Кулунџића, који је промишљао и стварао
оперска дела у првој половини века, али и на скромне, ма
да незанемарљиве напоре новосадске Опере (1947–1961).
Посебно поглавље посвећено је стваралачком опусу Јо
вана Путника. Рапајић сматра да је управо овај аутор био
најближи позоришном синкретизму и да је, упркос честим
промашајима, био испред свог времена, антиципирајући
извођачке праксе невербалног и плесног театра. У одељку
Позориште на Теразијама – првих шездесет година дата
је прегледна и важна систематизација рада ове позоришне
куће, која се, мењајући имена и зграде, профилисала као
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једини ансамбл који примарно производи музичко-сценске
облике типа оперете, мјузикла и музичке комедије. На том
путу Рапајић посебно истиче допринос Соје Јовановић, која
је умела да постигне читкост приче и пронађе поезију испод
наизглед баналних заплета.
Књига Музичко позориште као уметничка синтеза изда
та је као први наслов у новој едицији Студије позоришта и
извођења (уредник: Иван Меденица), која представља нову
етапу у издавачкој делатности Факултета драмских уметно
сти. Промишљања која смо назначили само су део Рапаји
ћеве Синтезе, или још боље – синтеза – које, без сумње, за
служују да буду место инспирације и сусрета неких будућих
стваралаца и проучавалаца позоришта.

Црква Ваведења Пресвете Богородице, манастир Бођани, 
код Бача; фото: Рајко Р. Каришић
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АРХИТЕКТА
ПРЕДРАГ ПЕЂА РИСТИЋ
(1931-2019)
Преминуо је световима Предраг Ристић, у крунском Београ
ду рођен 17. јануар а 1931, од оца Петра, Јагодинца херце
говачког порекла, и мајке Јелене од Табаковића из Арада,
старином исто из Херцеговине. У чекићасто-српастом мра
вињаку родног града Ристић је пркосно израстао и часно од
живео, а у истом грађанском глобалном засеоку упокојио се
5. августа чудне 2019. године.
Због физичке испошћености у послератној младости про
зван је Исус, а из духовних, хуморних и трпилачких разлога
тако занавек и за повест називан.
До те мере је био свој да се као грех сада чини писати му
охлађени опроштај, и фиксирати у привременој људској
вечности и на хартији нешто што није најличније. Треба
зборити, посмртно слово одржати онако како би он најви
ше волео и ценио, као Спартанац Дијенек, истовремено и
страшан и духовит, слажући се са Паулом Фајерабендом да
наука не може не бити уметност.
Обавеза личног говора нарочито важи за чланак намењен
кући коју је сам Ристић  правио, Заводу за проучавање кул
турног развитка, где је његова духовност уграђена у зидове,
размере и просторе светла и ваздуха.
Ристић је био искрено вољен и оплакан од многих, а од ма
лобројних ништа мање искрено презрен, као да је у младић
ству 1940-их и 1950-их недовољно мучен у Титовим лубјан
кама — где су му одмах након Другог светског рата и отац
и други блиски били такође мрцварени на научним осно
вама, из напреднијег света стиглим, чак и дрогама истине.
Била су то времена црне бајке и црвеног сунца, онда када је
омладина сопствене завичаје третирала као окупирану зону.
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Сам Мајстор је оповргао заблуду да када горостаси одлазе
нама остављају наследства сваких врста. Напротив, ничег
ту угодног и безбедног и опипљивог нема. Скоро да није би
ло случајева одлажења неког великог а да то није оставило
незапушиву и незајажљиву празнину. Наслеђе отишлог дива
је за јаке, не за слабе, треба га поново измислити, рекон
струисати, васкрснути. Невоља је само што је за тај посао
потребно ако не стотине, онда десетине нас другачијих, који
лилипутанство морају чудима да лече и да одлуче вреди ли
се „тиме” бавити — оним што је на ивици занесењаштва и
немогућег, али је дебело у зони несигурног и опасног.
Изражавао се често анегдотама — неукима звучећим као
јуродиве, али њему су биле уточиште смисла. Поука. Још
ненаписана, истинска историја његовог народа.
Када у СФРЈ скоро нико није смео — било од гађења, било
од страха, било од мржње — да помисли на необележена
стратишта и неоплакане жртве, увежбаном суседском или
братоослободилачком руком ослобођене терета живота зе
маљског у Другом Рату и продуженом Пораћу – Предраг Ри
стић је ишао динарским низом, дубоке јаме поспремао, хра
мове несрећницима подизао, да се зна да су постојали (да
би мало касније опет и храмови и спомени били сатирани).
Његова улога у делатности, али и дугорочном просторнозвучном 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? Како знати границе деловања и поимања
када нас је изненађивао до последњег дана разумевањем и
сведочењем, рецимо, о органском израстању ликовности
Љубе Поповића из предратног авантуристичког стрипа, или
бригом да се бриљантни карикатурални опус прерано згасле
звезде Љубе Илијћа, брата од тетке, спасе и објави.
Изнад свега је био титан који је одмах, у дипломском раду
1956, обновио у свом нараштају концепт српске свештене
и свете архитектуре, кријући пројекат цркве (православне,
да...) испод вела акустичких питања концертне дворане, на
стављајући дијалог материје и звука, камена и музике, по
начелима свог великог професора Григорија Самојлова.
(Професор ће му оставити и један аманет стручне приро
де, који је Пеђа завештао у последњем тренутку следећој
генерацији а о којој ћемо ускоро чути).
До последњег даха, били смо годинама сведоци, бринуо се
да васкрсне формула српског звоноливства и друге наше
тајне градитељске.
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И други професор, Александар Дероко, је свом некадашњем
студенту Ристићу завештао нешто велико: газдовање над из
ворним пројектом Храма Светог Саве на Великом Врачару.
Зашто онда протомајстор није постао Предраг Ристић, пита
мо се, али објасниће већ Земља Небу кад дође време вечне
садашњости.
А пре тога питања, потребно је пописати грађено. Мајстор
је направио стотину (песничког ли броја) храмова, својих
личних Врачара широм Хелма и земљиног шара. Биће ве
личанствена слика када једном ауторска монографија архи
текте Предрага Ристића построји, као војску испод застава,
храмове протомајсторове, као тему изнад свих тема наше
(а шта ли је наше?) културе. Да ли је Ристић поново изу
мео српско сакрално наслеђе? Да ли ће се дунђерске појаве
у Србаља према њему мерити, и водоравно и по висини, у
простору и времену стешњеном међу нараштајима? Наша
слутња је — да! Један део нашег градитељства изистин
ски ће бити самераван према идеалној слици Храма-Реда,
Куће-Свесвета и Материце-Свемира коју је Протомајстор,
наш овдашњи демијург поставио, као да је лепенским умом
исечке кругова размерио.
И није био од градитеља којима је време споро ишло. Заба
вио се више пута о свом звонком смеху унутар заједничког
муклог плача. Туђ међу својима, свој међу туђима, прото
мајстор Ристић истериван је са градилишта својих цркава –
управо од својих. Колико је цркава добило ауторску ноту
локалног предузимача, владике, пароха, имућника, а лиши
ло се ристићевског од самог Ристића-Христића (изговорити
ово друго као деминутив). Није ту наш мајстор много из
губио, ниједној цркви ни основни облик а камоли суштину
нису успели да заиста промене. Исто важи за све перипетије
око професуре око које су се такође мучили — студенти ће
Пеђу а не неког другог читати, математику мистичког колача
да дешифрују, у виру живота и знања да мирно плутају.
Зато онај обавештен о Ристићевом опусу, још из далека кад
види куполу осети малу вибрацију у соларном плексусу,
звоно које нема звук (баш као онај Глас којег звоно покуша
ва да опонаша). Човек прилазећи храму насталом из Ристи
ћевог ума, у сваком погледу особеног, још из даљине види
да је тај храм макета неба, а оно макета Небеса где је све у
светлу и сили и математичкој саливености односа. А они ко
ји су га прогањали и у струци себи су савест наметнули док
их има на овој равни.
Многи ће учени инжењери, који мисле да су занат, струку
и науку већ довољно прелистали и обавестили се, до смрти
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остати уверени да Ристићеве титуле Доктор и Професор
крију још један од мангуплука беог радског асфалта (а ас
фалту није веровати), и да то није тако чврсто као код неких
других, вероватно вреднијих и умнијих чија је свака титу
ла била одраз реалне чаршијске и партијске моћи, а не тек
еснафске способности.
Заварани осмехом и блудећим погледом Ристића-прабитни
ка и протохипика, слободног Славјанина са Аде — који је
преко нашег рамена зурио и веће даљине и небеске куполе
гледао, и мерио их другом, сакралном математиком — мно
ги су га потцењивали иако је имао више образовања из фун
даменталних наука, инжењерства и реалног градитељства
него сви они заједно.
Али није то истицао, баш као ни чињеницу да су му још за
младости били признати физичка снага и спремност, гвозде
на воља која је скоро могла бити самерљива. То су му толе
рисали јер су мислили да је ћакнут и друштвено безопасан
за њихове позиције.
Невоља је долазила када су те њихове позиције постајале
очигледне, провидне, распршиване као вампирско тело под
јутарњом светлошћу. У таквим данима се одједном увиђа
ло ко је ко, а нарочито према Ристићу који је био мера и
самерење за све друге.
Није био једини у ког смо се ми млађи угледали и који су нас
интригирали. Уназад би могли да поет изујемо и кажемо да
је овај град, и све што умом и сећањем знамо, држан живим
и безбедним само на нитима праведничке мреже златних
(има ли друге речи?) људи и жена, скромних и духовитих,
који се нису у једну идеју или калуп могли згурати.
Међу свима њима своје најличније боје је имао Пеђа Исус,
и његов урођени шарм, забавност, топлина, људска и чове
чанска добронамерност која није мрзела ни непријатеља, а
камоли супарника или конкуренцију.
Опраштао нам је, јер је знао да не знамо шта радимо. По
казивао је да се све може научити, ако се одбије кукавич
лук, униније, калкулација и ситносопственички поглед на
договорену реалност за коју је знао да је често гола лаж
смештена до необучене преваре.
Они који су имали прилике да проводе неко дуже време с
њим имали су један посебан осећај златне светлости око
очију Предрага Ристића, оне која није имала везе са при
родним бојама, осветљењем и расветом. Пеђа Исус је зени
цама исијавао из свог унутрашњег племенитог огња, да би
нама-нишчима сваковрсни мрак растеривао у временима
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када се тврдило да је мрак разуман, али и у временима када
су почели да нам говоре да је мрак топао и безбедан, и да
ће нас банкари, домаћини света изнунати и забавити, да се
безразложно свог хипермодерног свињца и паметног коко
шињца не треба плашити. Осмехом је прозрео Поредак који
мисли за себе да је нови, а у ствари је најстарији, најмртвији
и најпокопанији.
Он који је уз све људске имао и покоју особину праведника,
свечовека, није био уских схватања. Уз очекивано
промишљање висина и понора руске културе, неретко је
био у дијалогу и суштинском разумевању са немачком и
енглеском традицијом, да споменемо неке.
Пеђа Исус — Мајстор, Професор, Доктор, Витез — знао је
да роб жели да буде роб, и да је оно у уму виђено ствар
није од сваког схоластичког доказа иза којег леже магаци
ни топуза и кама. Хтео нам је рећи да будемо своји и да не
заборавимо да се радујемо.
Урадио је изнад свих у историји наше сакралне архитектуре,
сабраће се и то једном на рачун. А имао је снаге и за више,
али је спречаван колико год је то вештина прогресивиста
могла да осмисли.
Али нешто је и нама оставио да урадимо.
Благословени су нараштаји којима је Предраг Ристић пре
дочавао знање и истину, а кроз смех и — утеху, забаву,
мудрост, смисао и лепоту.
Још ће благословенији бити они који ће их на истим осно
вама поново стварати.
Зоран Стефановић
У Сремском Београду, Андрониковом и Методијевом
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
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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

410

УПУТСТВО
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.
Исто, стр. 148.
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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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