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ФЕНОМЕНФРАНЦУСКОГ 
КУЛТУРНОГУТИЦАЈАУ 

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

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

Увод на раз ма тра ња1

НакрајуВеликограта,Францускајеигралакључнуулогуу
стварањуновеКраљевинеСрба,ХрватаиСловенацакојасе

1 Рад је део истраживања у оквиру пројекта Учитељског факултета у
Београду под називомКон цеп ци је и стра те ги је обез бе ђи ва ња ква ли
те та ба зич ног обра зо ва ња и вас пи та ња,број179020Д,акојифинан
сираМинистарствопросвете, наукеи технолошкогразвојаРепублике
Србије.
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налазилаугрупиземаљацентралнеЕвропеиБалканакојеје
Францускаштитилаиукојимајежелеладаразвијесвојути
цај.Умеђуратномфранцускомдруштвусрбофилскаосећа
њаогледаласусеусталнимзахтевимазаснажномфранцу
скомзваничномполитичком,дипломатском,економскоми
културномпомоћи.Контактиифранцускаулагањабилису
бројниуразнимпривреднимгранама,почеводсаобраћаја,
прекоиндустријскепроизводњедовојнесарадње.Ипак,чи
ниседасучестожељебилевећеодстварнихматеријалних
иморалнихмогућности.

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

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

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

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

Преманекимподацима,измеђудвасветскарата30000сту
денатаизСрбијекористилојестипендијефранцускевладе

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

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

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

5 Вујовић,А.(2011)Срп скофран цу ска су сре та ња,Београд:Учитељски
факултет.



199

АНА ВУЈОВИЋ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УнашуземљусуизПаризастизалиимодничасописи,аби
лоихјеинасрпскомјезику.УзбиркамаМузејапримењене
уметностииудворуКарађорђевићауБеоградучувајусеи
бројниупотребнииукраснипредметиодтекстила,чипкеи

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

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

16ПлакатзаовуизложбуурадиојеДушанЈанковић,једанодпионирасрп
скемодернепримењенеуметности,ичувасеузбирциМузејапримење
неуметностиуБеограду,гдејеинајвећидеоукупнезаоставштинеовог
уметникаињеговесупругеисарадницеКолет.Видети:Витковић–Жи
кић,М.Примењенауметностисрпско–францускиодноси1904–1944,
у:Срп ско –фран цу ски од но си 1904–2004,ур.Павловић,М.иНоваковић,
Ј.(2005),Београд:ДруштвозакултурнусарадњуСрбија–Францускаи
АрхивСрбије,стр.185.
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таписерије.Увек једноставнуи одмерену одећу за краљи
цуМаријуКарађорђевићкреиралисууглавномфранцуски
креатори, аонисупрепоручивалииуниформе задворски
персонал.17

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

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

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

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

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

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

19Исто,стр.540.
20ДетаљнијеоМеђународномконкурсузагенералниурбанистичкиплан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уме сто за кључ ка

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

30Јовичић,Д.МузичкасарадњаФранцускеиСрбије,у:Срп ско –фран цу
ски од но си 1904–2004,ур.Павловић,М.иНоваковић,Ј.(2005),Београд:
Друштво за културну сарадњу Србија–Француска и Архив Србије,
стр.374–375.



212

АНА ВУЈОВИЋ

институцијама пружале сваку врстуматеријалне иморал
неподршке.Нареднихгодина јецентаркултурнесарадње
саФранцускомутадашњојЈугославијипресељенуЗагреб,
доксууБеоградуидаљеорганизованипријеми,прославеи
разнесветковине31.

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

WORLDWARS

Abstract

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

smallcountrydevastatedbynumerousandbrutalwars.

Кeywords: culture, influence, rise, France, Yugoslavia in the period 
between two World Wars


