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ОСРБИЈИИСРБИМАУ 
ДЕЛИМАФРАНЦУСКИХ 

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦАКРАЈЕМ
19.ИПОЧЕТКОМ20.ВЕКА

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

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

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

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

1 РадјенастаоуоквирунаучногпројектаДе мо крат ски и на ци о нал ни ка
па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ор
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интелектуалацадубокојеукорењеноупроучавањимаСло
венанаСорбонииуоквируШко ле ис точ них је зи катоком
19.века,аформирано је,пресвега,увезисафранцуским
интересовањем за европске територије Османског цар
ства.Одкраја19.векаинтересовањенијеусмереносамона
Османскоцарство,већинанародекојинастањујупростор
његових европских територија.Интересовање за поједине
народераслојесаактуелизацијомњиховихетничкихина
ционалнихпитања,односнозначајемумеђународнимокви
рима,које јерешавањекомпликованиходносабалканских
народаималоуодређеномпериоду.НовинскичланциоСр
бијииСрбима,каоиописиупутописима,којисунастали
већиномкаопоследицаличногинтересовањаилипутовања
њиховихаутора,нисувишебилидовољнинаучницима,про
фесорима,публицистима,новинарима,пословнимљудима,
државницима,политичаримаидипломатама.Потребазаин
формацијама,каоињиховбржипротоккрајем19.века,под
стаклајепотребузаразумевањемианализом,штојеувело
и научни приступ и аргументацију у текстове оСрбији и
Србима.2

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

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

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

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

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

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

СремскиКарловци,НовиСад:ИздавачкакњижарницаЗоранаСтојано
вића,стр.179.

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

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

Chapelot.
8 Касније,кадаједошлодоповезивањабалканскихдржаваусавез,Ла

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20Павловић,М.Од Ескла во ни је ка Ју го сла ви ји,стр.197.
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Boyer),слависта,шефкатедрезарускијезикикасниједи
ректорШколезаисточнејезике(ÉcoledesLanguesOrienta
les) уПаризу.Боајејеумонографијиобјавиочланакпосве
ћен језикуикњижевностиуБоснииХерцеговини,асама
чињеницадаједиректорШколезаисточнејезикепосетио
БоснуиХерцеговинусведочиовисокомугледуиутицају
експедиције на стварање слике о Босни и Херцеговини у
францускојјавности.21Монографијасесастојииз17делова
укојимаје11аутораописалоземљуинароднаосновуонога
штосувидели,каоиподснажнимутицајемзваничнихпо
датакаКалајевогрежима.Аустријскауправаучествовалаје
уорганизовањупоменутогпутовањафранцускихнаучника,
штосеодразилоинасадржинупоменутемонографијеиње
нунепоузданост.22Францускинаучнициспочетка20.векаи
даљесунедовољноупознатисаисторијомикултуромБал
кана,несигурниуодабируизвора,акаотакви,подложнису
манипулацијамадржаваилипојединаца,штосеодражавало
инаделаукојимасуписалииоСрбима.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За кљу чак

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

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

THELATE19THANDTHEBEGINNINGOFTHE20TH
CENTURY

Abstract

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

theSerbs.

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


