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НОВАФРАНЦУСКОСРПСКАИСТРАЖИВАЊА

La Fran ce et La Ser bie, les Défis de l’a mi tié éter nel le / Фран цу ска и Ср би ја, 
Иза зо ви веч ног при ја тељ ства, уред ни ци: Алек сан дра Ко ла ко вић и Са ша Мар
ко вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 2021

У по след њих не ко ли ко го ди на по ја ви ло се ви ше мо но граф ских 
сту ди ја ко ји се ба ве фран цу скосрп ским од но си ма. Спе ци фич ност од
но са ових две ју зе ма ља ко је ни су ге о граф ски бли ске, а ко је су кул тур но 
и је зич ки пот пу но раз ли чи те усло ви ла је по ја ву раз ли чи тих ин тер пре
та ци ја од но са ових зе ма ља. Иа ко по не кад по ли тич ки на су прот ним 
стра на ма, ме ђу соб ни кул тур ни ути ца ји ових две ју зе ма ља још увек нису 
у пот пу но сти про у че ни, што нам ова мо но гра фи ја, об ја вље на на фран
цу ском је зи ку, под на сло вом Фран цу ска и Ср би ја, Иза зо ви веч ног прија
тељ ства то и по ка зу је. 

Мо но гра фи ја об у хва та на уч не ра до ве два де сет и два ис тра жи ва ча 
из Ср би је и Фран цу ске, Ру му ни је, Бу гар ске, Ита ли је и др. ко ји су пре
зен то ва ни на на уч ном ску пу одр жа ном ју на ме се ца 2019. го ди не у ор га
ни за ци ји Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе о гра да и Уни вер зи те та 
Сор бо на, по во дом обе ле жа ва ња 180 го ди на од ус по ста вља ња ди пло мат
ских од но са из ме ђу Фран цу ске и Ср би је. 

Иа ко овај збор ник ра до ва ни је фор мал но по де љен, у ње му се уоча
ва ва ју две ску пи не тек сто ва, пр ва ко ја се од но си на вој ну и по ли тич ку 
са рад њу Фран цу ске и Ср би је и дру ги део ко ји об у хва та ра до ве ко ји 
тре ти ра ју кул тур не ве зе. У мо но гра фи ји сва ка ко је нај ви ше ра до ва ко ји 
се ба ве вој ном са рад њом из ме ђу Фран цу ске и Ср би је. Та ко у ра ду др 
Уро ша Та ти ћа из Исто риј ског ин сти ту та из Бе о гра да са зна је мо да Фран
цу ска ни је же ле ла да се кри за из Ото ман ског цар ства на кон бит ке код 
Са до ве (3. ју ла 1866. го ди не) про ши ри на Евро пу. Пе ри о дом од кра ја 
Фран цу скопру ског ра та до по чет ка Ве ли ког ра та ба ви се Ма ри Ха слер 
са Уни вер зи те та из Ло ре не. У свом ра ду ис пи ту је ути цај Фран цу ске на 
ин ду стри ја ли за ци ју у Ср би ји, тј. на ус по ста вља ње же ле знич ке мре же у 
Ср би ји на кон Бер лин ског кон гре са. Ксе ни ја Смо ло вић са Сор бо не I ис
тра жу је ка ко је Ср би ја пред ста вље на у фран цу ским ча со пи си ма L’Hu ma
nité и La Cro ix. Из ме ђу 1903. и 1908. го ди не Ср би ја је у овим ли сто ви ма 
раз ли чи то ви ђе на. Док L’Hu ma nité има кри тич ки став пре ма цар ској 
Ру си ји и ње ној по ли ти ци, на ро чи то за вре ме ру скоја пан ског ра та, La 
Cro ix по др жа ва ову зе мљу. Ма ри ја на Ста мо ва из Бу гар ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти та ко ђе се ба ви пи та њи ма ве за ним за од нос Фран цу
ске пре ма Бу гар ској и Ср би ји у пр вим го ди на ма два де се тог ве ка. У свом 
члан ку ау тор ка ис пи ту је ин те рес фран цу ских на став ни ка и уни вер зи
тет ских про фе со ра за жи вот на Бал ка ну и ка ко су Бу гар ска и Ср би ја ви
ђе не у њи хо вим очи ма и ка ко је отва ра ње Шко ле за ори јен тал не је зи ке 



231

у Па ри зу до при не ло ши ре њу ве сти о Бал ка ну у Фран цу ској. Би ља на 
Сто јић са Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе о гра да ба ви се Ска дар
ском кри зом и по ка зу је ва жност ове кри зе у ме ђу на род ним окви ри ма, 
док нас Ду ши ца Бо јић из Исто риј ског му зе ја Ср би је у свом ра ду под се
ћа да од но си Фран цу ске и Ср би је да нас не ли че на оне из Ве ли ког ра та, 
али и на чи ње ни цу да бо га та ар хив ска гра ђа све до чи и да нас о ва жно сти 
ових од но са за ства ра ње са вре ме не срп ске др жа ве и ин те ли ген ци је. 
Под се ћа ју ћи чи та о це на не ко ли ко хи ља да срп ских уче ни ка ко ји су сво
је шко ло ва ње за вр ши ли упра во у Фран цу ској на кон Ве ли ког ра та, на 
чи ње ни цу да је На род на бан ка Ср би је упра во та мо осно ва на и на ве зе 
срп ских ди на сти ја са Фран цу ском, ау тор ка нас под се ћа на ва жан део 
на ше про шло сти и отва ра мо гућ ност да се овим пе ри о дом по за ба ве и 
ис тра жи ва чи дру гих на уч них ди сци пли на. Др Фло рин Ту ка ну са Уни
вер зи те та у Бу ку ре шту пред ста вља ср бо фи ли ју и фран ко фи ли ју у Руму
ни ји од 1914. до 1916. го ди не и то на при ме ру ру мун ског уни вер зи тет ског 
про фе со ра, бив шег фран цу ског ђа ка Ни ко лаја Јор ге, ко ји је че сто у сво јим 
спи си ма и го во ри ма ис ти цао сво ју љу бав пре ма Ср би ји и Фран цу ској, 
на ро чи то у го ди на ма бал ка нс ких ра то ва и Пр вог свет ског ра та. Др Ђор
да но Мер ли ко са Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Ри ма, из ви зу ре 
ита ли јан ске по ли ти ке, да ће нам је дан дру га чи ји по глед на то ка ко је 
Фран цу ска са сво јим са ве зни ци ма уче ство ва ла у ства ра њу Ју го сла ви је, 
док Алек сан дар Лу кић из Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју Ср би је по
ка зу је ути цај фран цу ске ми сли на срп ске ре пу бли кан це у пе ри о ду од 1920. 
до 1926. го ди не. На ред ни чла нак ау то ра са Сор бо не Оли ви јеа Дар да 
ба ви се де сни чар ским фран цу ским и срп ским (ју го сло вен ским) пар ти
ја ма од кра ја Пр вог свет ског ра та до 1930. го ди не. Да ли бор Ден да из 
Ин сти ту та за стра те шка ис тра жи ва ња из Бе о гра да про у ча ва фран цу ске 
на ме ре за отва ра ње бал кан ског фрон та на Бал ка ну 1939–1940. Ра то мир 
Ми ли кић са Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју из Бе о гра да у свом ра ду 
ба ви се са рад њом вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је у ег зи лу са Фран цу ском 
за вре ме Дру гог свет ског ра та, док пу ко ви ник Ми љан Мил кић са Ин
сти ту та за стра те шка ис тра жи ва ња ис пи ту је по ли тич ковој не од но се 
Ју го сла ви је и Фран цу ске у кон тек сту Тр шћан ске кри зе (1945–1954).

Рад Алек сан дре Ко ла ко вић са Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из 
Бе о гра да, у ком ау тор ка по ка зу је ка ко је но ва Ју го сла ви ја пред ста вље на 
у Фран цу ској од 1945. до 1973. го ди не пред ста вља увер ти ру у дру ги део 
мо но гра фи је ко ји об у хва та ра до ве ко ји се се ба ве кул тур ним ве за ма 
Фран цу ске и Ср би је. Тре ба на по ме ну ти да су уред ни ци овог ва жног збор
ни ка да ли при ли ку и про стор и мла дим ис тра жи ва чи ма да у ње му пре
зен ту ју сво ја ис тра жи ва ња. На и ма Бер кан, док то рант ки ња са Сор бо не 
об ра ђу је у свом ис тра жи ва њу ре цеп ци ју јед ног од нај по зна ти јих ју го сло
вен ских фил мо ва – Ску пља чи пер ја – у Фран цу ској, док Ве ли мир Мла де
но вић, док то ранд но во сад ског уни вер зи те та, ис пи ту је ре цеп ци ју срп ског 
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и ју го сло вен ског сли кар ства у фран цу ском ко му ни стич ком ча со пи су 
Фран цу ска књи жев ност (Les Let tres françaises). Др Са ша Мар ко вић са 
Сор бо не ба ви се фран цу ском ле ви чар ском ин те ли ген цо јом и ње ним од
но сом пре ма ју го сло вен ској ми сли у пе ри о ду од 1963. до 1968. го ди не.

Сле де ћа два ра да, ау то ра Мар ка Пеј ко ви ћа из Ин сти ту та за по ли
тич ке сту ди је из Бе о гра да и Ду ша на Гу јан чи ћа из истог ин сти ту та про
бле ма ти зу ју пи та ње фран цу ске и срп ске де сни це, ути цај фран цу ског 
де сни чар ског ми сли о ца Шар ла Мо ра са на срп ског по ли ти ча ра Мо ми ра 
Ни ко ли ћа. Рад Ду ша на Гу јан чи ћа ба ви се и вред нос ним пи та њи ма францу
ске и срп ске де сни це и фак то ри ма ко ји их раз два ја ју или при бли жа ва ју.

По след ња три ра да ба ве се при сту па њем Ср би је Европ ској уни ји, 
уло зи ко ју Фран цу ска као јед на од нај ва жни јих зе ма ља у тој гру па ци ји 
има и ко ји се све иза зо ви пред на шу зе мљу по ста вља ју на том ду гом 
пу ту. Не бој ша Ву ка ди но вић са Уни вер зи те та у Ди жо ну ба ви се уло гом 
Фран цу ске у про це су при сту па ња Ср би је ЕУ, као и Ду шко Ло пан дић из 
Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји на гла ша ва да су 
ми шље ња из не та у ра ду са мо ње го во лич но за па жа ње. Збор ник за тва ра 
рад др Је ле не То до ро вић Ла зић из Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из 
Бе о гра да ко ји се ба ви мо дер ни за ци јом др жав не ад ми ни стра ци је у Репу
бли ци Ср би ји и ка ква је уло га Фран цу ске у том про це су. 

Иа ко смо на об ја вљи ва ње овог збор ни ка ра до ва че ка ли ви ше од две 
го ди не, члан ци ко ји се на ла зе ис пред чи та ла ца сва ка ко пред ста вља ју 
ва жан из вор но вих ин фор ма ци ја и по гле да на фран цу скосрп ске од но се. 
Као што смо ви де ли, у овом збор ни ку на ла зе се ра до ви ко ји об ра ђу ју 
ско ро све те ме ко је се ти чу од но са две ју зе ма ља: по ли тич ке и вој не ве зе, 
кул тур ну ди пло ма ти ју, ре цеп ци ју срп ских фил мо ва у Фран цу ској. Бу
ду ћи да су сви ра до ви на фран цу ском је зи ку, овим пу тем по зи ва мо из
да ва ча да не ке од ода бра них ра до ва об ја ви и са пре во дом на срп ски је зик 
ка ко би ши ра јав ност мо гла да се упо зна са овим ва жним и за ни мљи вим 
ис тра жи ва њи ма. 
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