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Његовој екселенцији Фредерику Мон до ло нију, као и особљу 
Амбасаде Француске у Београду на свесрдној помоћи у 
реализацији Пројекта санације и рестаурације Споменика 
захвалности Француској.

Изузетну захвалност дугујемо Влади Републике Србије, 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Републике Србије и Граду Београду на указаном по
верењу Заводу за заштиту споменика културе града Београ
да и неизмерној помоћи у обнови Споменика захвалности 
Француској и уређењу његове непосредне околине.

Захваљујемо

NOUS REMERCIONS Son Excellence M. Frédéric Mondoloni, 
ainsi que tout le personnel de l’Ambassade de France à Bel
grade, pour leur aide généreuse dans la réalisation du projet de 
réhabilitation et de restauration du Monument de reconnais
sance à la France.

Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouverne
ment de la République de la Serbie, le Ministère du Travail, de 
l’Emploi, des Anciens Combattants et des Questions sociales de 
la République de Serbie et à la ville de Belgrade pour la confiance 
accordée à l’Institut pour la protection des monuments culturels 
de la ville de Belgrade et pour l’immense soutien à la réhabilita
tion du Monument de reconnaissance à la France et à l’aména
gement des alentours immédiats du monument.
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У 
години обележавања јубилеја стогодишњице од завршетка Првог светског 
рата, Заводу за заштиту споменика културе града Београда припало је 
велико задовољство и још већа одговорност да приступи реконструкцији 
Споменика захвалности Француској, посебно имајући у виду да је пројекат 

био под будним оком јавности – како домаће, тако и целе Француске, која је била 
партнер на овом пројекту. Још шездесетих година прошлог века уочени су први 
знаци пропадања на споменику, а наредних педесетак година покушавали су се 
пронаћи прави методи и мере техничке заштите како би отпочела реконстру
кција овог споменика, подигнутог у знак захвалности за подршку коју је Францу
ска дала Србији током Великог рата, а који је проглашен за споменик културе од 
великог значаја за Републику Србију. 

Изузетним напорима дипломатије и влада Републике Србије и Француске, 
након дугогодишњих преговора, успешно су прибављена средства за обнову 
споменика. Пројекат који је урадио архитекта Завода за заштиту споменика кул
туре града Београда Зоран Туцић, прегледан је и одобрен од стране француских 
стручњака. На тај начин стекли су се услови за почетак радова. Поштујући све 
правне и законске регулативе, изабран је извођач радова, тим стручњака, орга
низован надзор над радовима, а формиран је и тим Завода за заштиту споменика 
културе који је водио и пратио све веома компликоване процедуре и послове на 
рестаурацији. У периоду од марта до октобра 2018. године успешно су окончани 
сви радови. Партерно уређење око Споменика захвалности Француској преузео 
је на себе Град Београд, поверивши тај посао ЈКП „Зеленило – Београд”, које је 
овом делу парка вратило изглед из 1930. године, када је споменик и подигнут. 

После 88 година постојања, у 2018. години споменик је добио нови живот, 
изграђен на старим темељима уз поштовање свих принципа конзервације, уз 
консензус стручне јавности, али и општу подршку народа Србије и Француске.

Оливера ВУЧКОВИЋ 
дипломирани историчар

директор Завода за заштиту споменика културе града Београда

УМЕСТО ПРЕДГОВОРА
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À 
l’occasion de la célébration du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, 
l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade a eu le 
plaisir et la grande responsabilité de participer à la reconstruction du Monument de 
reconnaissance à la France, d’autant plus que le projet a été placé sous l’œil du public 

– celui d’ici et celui en France, partenaire de ce projet. Les premiers signes de dégradation 
du monument ont apparu déjà dans les années 60, et pendant cinquante ans, il a été essayé 
de trouver les meilleures méthodes et mesures de protection technique afin de procéder à la 
reconstruction de ce monument, érigé en guise de remerciement au soutien que la France 
a apporté à la Serbie pendant la Grande Guerre. Ce monument a été proclamé monument 
culturel d’une grande importance pour la République de Serbie. 

Les remarquables efforts remarquables de la diplomatie et des gouvernements de la Ré
publique de Serbie et de France, après de nombreuses négociations, ont permis d’obtenir des 
fonds pour la reconstruction du monument. Le projet, réalisé par l‘architecte de l‘Institut pour 
la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, Zoran Tucić, a été examiné et 
approuvé par des experts français. C’est ainsi qu’ont été créées les conditions pour le début 
des travaux. Tout en respectant les réglementations légales et juridiques, un contractant pour 
la réalisation des travaux et une équipe d’experts ont été choisis, une supervision des travaux 
organisée, tandis qu’une équipe de l’Institut pour la protection des monuments culturels de 
la ville de Belgrade a été formée afin de mener et de suivre les procédures et les travaux de 
réhabilitation très compliqués. De mars à octobre 2018, tous les travaux ont été achevés avec 
succès. La ville de Belgrade s’est chargée de l’aménagement des alentours du Monument de 
reconnaissance à la France et confié cette tâche à JKP „Zelenilo  Beograd“, qui a redonné à 
cette partie du parc son aspect des années 1930, année de l‘érection du monument.

Après 88 ans d‘existence, le monument, bâti sur de vieilles fondations, dans le respect de 
tous les principes de conservation, avec le consensus du public professionnel, ainsi qu’avec le 
soutien général des peuples serbe et français, a reçu une nouvelle vie en 2018.

Оlivera VUČKOVIĆ, historien
 L’Institut pour la protection des monuments culturels  

de la ville de Belgrade, directrice

EN GUISE D’UNE PRÉFACE
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Барељеф „Сорбона”, након рестаурације споменика, 2018. 
Le bas-relief « La Sorbonne », après la restauration du monument, 2018.
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С
поменик захвалности Француској, подигнут у парку Калемегдан 1930. године у знак 
захвалности за подршку коју је Француска дала Србији током Првог светског рата, 
данас представља трајну вредност културне баштине Републике Србије. Као дело 
изузетне меморијалне и уметничке вредности, рад вајара Ивана Мештровића, утвр

ђен је 1965. године за споменик културе, док је осамнаест година касније категорисан као 
културно добро од великог значаја за Републику Србију. 

Имајући у виду оштећења проузрокована низом фактора, као и чињенице да током 
претходних деценија нису извођени радови на целовитој обнови споменика, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда је урадио Пројекат санације и рестаурације 
Споменика захвалности Француској, чији је аутор архитекта конзерватор Зоран Туцић. 
Израду пројекта је финансирало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Републике Србије. Пројекат је верификован и потврђен, осим у служби зашти
те непокретног културног наслеђа Републике Србије, и од стране Дирекције за очување 
сећања, наслеђе и архиве Министарства одбране Француске.

Средства за обнову споменика у износу од 22 милиона динара обезбедило је Ми
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије у чијој је 
надлежности заштита споменика и споменобележја ослободилачких ратова Србије. Међу
тим, радови на обнови су у целости обезбеђени тек са потписивањем Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о обнови Споменика захвалности 
Француској у Београду 25. априла 2017. године. У складу са потписаним споразумом две 
владе, Завод за заштиту споменика културе града Београда је са Амбасадом Француске 
у Србији и Удружењем за неговање културе сећања „Le souvenir Français”, 13. новембра 

УВОД
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2017. године у Амбасади Француске у Београду, потписао споразум о субвенцији, којим 
је француска страна износом од 208.300 евра употпунила средства Републике Србије. 
Потписивањем тог споразума омогућено је отпочињање радова. Истовремено, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, као оперативни партнер, обавезао се да ће 
спровести све одредбе предвиђене међувладиним споразумом у циљу реализације пројек
та рестаурације и санације.

Радови на обнови Споменика захвалности Француској трајали су од 5. марта до 10. 
септембра 2018. године. Извођење радова, административне активности, надзор и контро
лу квалитета, као и динамику и финансирање извођења радова, партнерски је пратила и 
контролисала мешовита, францускосрпска комисија формирана у складу са Споразумом 
о обнови Споменика захвалности Француској у Београду. 

Приређена изложба и публикација која је пред читаоцима посвећене су животу 
Споменика захвалности Француској током претходних 88 година, његовој историји, исто
ријскоуметничким вредностима, симболици, меморијализацији и спроведеним радови
ма на обнови. Заједно са санираним и рестаурираним спомеником, уједно представљају 
допринос Завода за заштиту споменика културе града Београда обележавању сто година 
од завршетка Великог рата.

Саша МИХАЈЛОВ 
дипломирани историчар уметности

Завод за заштиту споменика културе града Београда
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L
e Мonument de reconnaissance à la France, construit en 1930 dans le parc de Kalemegdan, 
en signe de remerciement pour le soutien que la France a accordé à la Serbie pendant 
la Première guerre mondiale, représente aujourd‘hui une valeur durable du patrimoine 
culturel de la République de Serbie. Œuvre d’une exceptionnelle valeur mémorielle et 

artistique, l’œuvre du sculpteur Ivan Meštrović a été classée en 1965 monument culturel. 
Dixhuit ans plus tard, elle a été classée comme bien culturel d’une grande importance pour 
la République de Serbie.

Compte tenu des dommages causés par un certain nombre de facteurs, ainsi que du 
fait qu‘au cours des décennies précédentes, la reconstruction complète du monument n‘a 
pas été réalisée, l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade 
a réalisé le projet de réhabilitation et de restauration du Monument de reconnaissance à la 
France, dont l‘auteur est l‘architecteconservateur Zoran Tucić. Le projet a été financé par 
le ministère du Travail, de l‘Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la 
République de la Serbie. Le projet a aussi été vérifié et approuvé, excepté la partie concer
nant la protection du patrimoine culturel immobilier de la République de la Serbie, par la 
Direction de la préservation de la mémoire, du patrimoine et des archives du Ministère de 
la Défense de la France.

Le Ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens Combattant, des Questions sociales de 
la République de Serbie, chargé de la protection des monuments et des monuments commé
moratifs des guerres de libération de la Serbie, a alloué des fonds pour la reconstruction du 
monument, pour un montant de 22 millions de dinars. Toutefois, les travaux de reconstruction 
n’ont été possibles qu’avec la signature de l’accord entre le gouvernement de la République de 
Serbie et le gouvernement de la République française relatif à la reconstruction du Monument 
de reconnaissance à la France, le 25 avril 2017 à Belgrade.

INTRODUCTION
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Conformément à l’accord signé par les deux gouvernements, l’Institut pour la protection 
des monuments culturels de la ville de Belgrade, d’une part, et l’Ambassade de France en 
Serbie et l’Association pour le soin de la mémoire  «Le souvenir français », d‘autre part, le 13 
novembre 2017 à l’Ambassade de France à Belgrade ont signé un accord de subvention, par 
lequel la partie française a complété les fonds de la République de Serbie avec un montant de 
208 300 euros, ce qui a permis le début des travaux. Parallèlement, l’Institut pour la protection 
des monuments culturels de la ville de Belgrade, en tant que partenaire opérationnel, s’est 
engagé à appliquer toutes les dispositions prévues par l’accord intergouvernemental afin de 
réaliser le projet de réhabilitation et de restauration.

Les travaux de réhabilitation du Monument de reconnaissance à la France ont duré du 5 
mars au 10 septembre 2018. L’exécution des travaux, les activités administratives, la supervision 
et le contrôle de la qualité, ainsi que la dynamique et le financement de l’exécution des travaux, 
ont été étroitement suivis et contrôlés par une commission mixte francoserbe, créée conformé
ment à l’Accord sur la réhabilitation du Monument de reconnaissance à la France à Belgrade.

L’exposition et cette publication pour les lecteurs sont consacrées à la vie du Monument 
de reconnaissance à la France au cours de ces 88 dernières années, à son histoire, à ses valeurs 
historiques et artistiques, à son symbolisme, à son importance mémorielle et aux travaux de 
réhabilitation. La réhabilitation et la restauration de ce monument représentent également la 
contribution de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade à 
la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre.

Saša MIHAJLOV, historien d’art
 L’Institut pour la protection des monuments culturels  

de la ville de Belgrade
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У
дружење „Souvenir Francais” је желело да се снажно ангажује на обнови Споменика 
захвалности Француској у Београду, у Србији како би заједничка прошлост наша два 
народа данас живела кроз францускосрпско пријатељство. Споменик који је Србија 
подигла након Великог рата како би изразила захвалност Француској на помоћи то

ком освајања слободе, снажан је симбол. Наше удружење је сматрало да треба да буде део 
тог подухвата. И било је. Наше учешће се развијало у четири правца. 

Најпре је удружење „Souvenir Français” учествовало у експертизи стања споменика 
финансирајући у потпуности француско предузеће које се упутило на лице места. Ова 
експертиза је омогућила да се одговори на молбе српске стране и на захтеве везане за 
предложене радове. 

Затим је удружење учествовало са 10.000 евра у финансирању обнове. Штавише, удру
жење је омогућило повезивање са Националном федерацијом Андре Мажино (Fédération 
Nationale André Maginot) и са Удружењем особа са повредама лица и главе (Union des 
Blessés de la Face et de la Tête). Они су, свако за себе, уплатили исту толику суму. 

Француска, преко Министарства Војске – дирекције за очување наслеђа и архиве, 
која је задужена за политику сећања на државном нивоу, са своје стране, упутила је фи
нансијску подршку у висини од 40.000 евра, као и еминентног експерта за праћење ове 
активности. И коначно, под окриљем удружења „Souvenir Français” и Амбасаде Француске 
у Београду, покренуто је 2016. године, јавно прикљупљање добровољних прилога. 

Удружење „Souvenir Français” је такође управљало средствима прикљупљајући у 
своју благајну уплате које су ишле преко Француске и издајући фискалне потврде. То је 
све укупно износ од 32.000 евра укључујући резервна скупштинска средства петоро фран
цуских посланика. 

И на крају, Удружење „Souvenir Francais” је у Паризу, 26. јуна 2016. године, организо
вало у својим просторијама веће посвећено прикупљању средстава у присуству г. Рајка 
Ристића, амбасадора Србије у Француској, гђе МариАник Дишен (MarieAnnick Duchêne), 
сенаторке из Ивлина, г. ЖанИва Леконта (JeanYves Leconte), сенатора задуженог за 
Французе ван Француске, бројних удружења задужених за очување сећања, француских 
(Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre, Association pour 
la sauvegarde du champ de bataille, Association Mémoire de Poilus, Association des Gueules 
Cassées, Fondation de la France Libre…) и српских (Association Serbie, Union des Serbes de 
France…) као и музејских установа (Musée du Maréchal Joffre, Musée de la Résistance…).

УДРУЖЕЊЕ „SOUVENIR FRANCAIS”
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L
e Souvenir Français a souhaité s’engager avec force dans la restauration du 
Monument de reconnaissance à la France de Belgrade en Serbie afin que le 
passé partagé de nos deux peuples fasse aujourd’hui vivre l’amitié francoserbe. 
Ce monument, construit au lendemain de la Grande guerre par la Serbie pour 

remercier la France de son aide dans la reconquête de sa liberté, en est un ardent 
symbole. Notre association se devait d’être au rendezvous. Elle l’a été. Notre 
participation s’est développée autour de quatre axes. 

D’abord, le Souvenir Français a participé à l’expertise de l’état du monument en 
finançant intégralement une entreprise française qui s’est rendue sur le site. Cette ex
pertise a permis de répondre aux demandes de la partie serbe et des travaux proposés. 

Ensuite, l’association a participé à hauteur de 10 000 € au financement de cette 
restauration. Plus encore, elle a permis la mise en place d’un trio associatif avec la 
Fédération Nationale André Maginot et l’Union des Blessés de la Face et de la Tête qui 
ont chacune versé une subvention du même montant. 

La France, par le biais du ministère des armées direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives,  en charge de la politique de mémoire de l’Etat, a quant à elle, 
apporté un soutien financier de 40 000 € ainsi que le concours d’un expert de haut niveau 
pour le suivi de l’opération.  Enfin, c’est sous l’égide conjointe du Souvenir Français et 
de l’Ambassade de France à Belgrade qu’une souscription publique a été lancée en 2016.  

Le Souvenir Français a également géré les fonds de l’opération en accueillant 
dans sa trésorerie l’ensemble des subventions transitant par la France et en délivrant 
des reçus fiscaux. Cela représente un total de 32 000 € comprenant les crédits de la 
réserve parlementaire de cinq députés français. 

Enfin, le Souvenir Français a organisé dans ses locaux, à Paris,  le 23 juin 2016 une 
soirée de mobilisation en présence de M. Rajko Ristić, ambassadeur de Serbie en France, 
de Mme MarieAnnick Duchêne, sénatrice des Yvelines, de M. JeanYves Leconte, séna
teur représentant les Français établis hors de France, de nombreuses associations mé
morielles françaises (Union Française des Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre, Association pour la sauvegarde du champ de bataille, Association Mémoire 
de Poilus, Association des Gueules Cassées, Fondation de la France Libre…) et serbes 
(Association Serbie, Union des Serbes de France…) ainsi que plusieurs établissements 
muséaux (Musée du Maréchal Joffre, Musée de la Résistance…).

ASSOCIATION « LE SOUVENIR FRANÇAIS »
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Њ.К.В. Александар КАРАЂОРЂЕВИЋ;

Г. Жан-Ив ЛЕКОНТ, сенатор за Французе ван 
Француске, председник Групе пријатељства 
Француска-Србија у Сенату;

Гђа Мартин КАРИЈОН-КУВРЕР, посланица, 
председница Групе пријатељства Француска-Србија у 
Националној скупштини;

Г. Франсоа ЛОНКЛ, посланик, члан Групе 
пријатељства Француска-Србија у Националној 
скупштини; 

Г. Пјер-Ив ЛЕБОРЊ, посланик за Французе ван 
Француске у Националној скупштини;

Г. Кристијан ГАСТИН, г. Кристијан ФРАНШЕ 
Д’ЕПЕРЕ, г. Патрис ФРАНШЕ Д’ЕПЕРЕ, потомци 
маршала Франше д’Епереа, г. Пјер ТРАНИЈЕ, потомак 
генерала Транијеа, г. Пол ГИЈОМА, потомак генерала 
Гијома;

Гђа Сеголен ФРАНШЕ Д’ЕПЕРЕ, потомкиња маршала 
Франше д’Епереа, благајница удружења „Images  
de la Serbie”;

Г. Рајко РИСТИЋ, амбасадор Србије у Француској;

Адмирал ЛАКАЈ, председник удружења „Fédération 
Nationale André Maginot des anciens combattants et 
victimes de guerre”;

Генерал ЛЕПОР, председник удружења „Fédération 
Nationale des anciens d’outre-mer”;

Гђа Мадлен СТОКАН, председница удружења 
„Association Nationale pour le Souvenir des Dardanelles 
et du Front d’Orient”;

Г. Жан-Ноел ЖАНЕНЕ, историчар, председник 
Фондације Музеја Клемансо;

Г. Жорж-Анри СУТУ, историчар, члан академије 
„Académie des sciences morales et politiques”;

Г. Фредерик ЛЕ МОАЛ, историчар;

Г. Горан БРЕГОВИЋ, музичар, композитор  
филмске музике;

Г. Иван ЋУРКОВИЋ, некадашњи фудбалер;

Гђа Катарина ЈОВАНОВИЋ, оперска певачица, Прва 
награда на Међународном такмичењу Монсерат 
Кабеље 2000.

ОДБОР ПОКРОВИТЕЉА
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SAR le Prince Aleksandar KARAĐORĐEVIĆ ;

M. Jean-Yves LECONTE, sénateur des Français établis 
hors de France, président du groupe d’amitié France-
Serbie du Sénat ;

Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, députée, 
présidente du groupe d’amitié France-Serbie de 
l’Assemblée nationale ;

M. François LONCLE, député, membre du groupe 
d’amitié France-Serbie de l’Assemblée nationale ;

M. Pierre-Yves Le BORGN, député des Français établis 
hors de France de l’Assemblée nationale ;

MM Christian de GASTINES, Christian FRANCHET 
D’ESPEREY, Patrice FRANCHET D’ESPEREY, 
descendants du Maréchal FRANCHET D’ESPEREY, M. 
Pierre TRANIE, descendant du Général TRANIE, M. Paul 
GUILLAUMAT, descendant du Général GUILLAUMAT ;

Mme Sigolène FRANCHET D’ESPEREY, descendante du 
Maréchal FRANCHET D’ESPEREY, secrétaire-trésorier de 
l’association Images de la Serbie ;

M. Rajko RISTIĆ, ambassadeur de Serbie en France ;

L’Amiral LACAILLE, président de la Fédération Nationale 
André Maginot des anciens combattants et victimes de 
guerre ;

Le Général LE PORT, président de la Fédération 
Nationale des anciens d’outre-mer ;

Mme Madeleine STOCANNE, présidente de l’Association 
Nationale pour le Souvenir des Dardanelles et du Front 
d’Orient ;

M. Jean-Noël JEANNENEY, historien, ancien ministre, 
président de la Fondation du musée Clemenceau ;

M. Georges-Henri SOUTOU, historien, membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques ;

M. Frédéric LE MOAL, historien ;

M. Goran BREGOVIĆ, musicien, compositeur de 
musiques de films ;

M. Ivan ĆURKOVIĆ, ancien joueur de football ;

Mme Katarina JOVANOVIĆ, soprano, 1er Prix du 
Concours International Montserrat Caballé en 2000 ;

COMITÉ DE PARRAINAGE
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25. ЈУН 1916. ЈЕ ДАН КОЈИ ЈЕ У ФРАНЦУСКОЈ БИО ПОСВЕЋЕН СРБИЈИ. У време 
оскудних средстава комуникације, када је географија била предмет у свакој школи, ве
лики уметник и илустратор Теофил Стенлен је са неколико потеза оловком дочарао 
изгнанство читавог једног народа у рату: војнике, жене и децу, који су се повлачили 
кроз албанске планине пут Крфа где су их чекале француске лађе. Та голгота, данас 
заборављена, одвела је хиљаде Срба у Француску и у Тунис. Због тих изгнаника – наших 
савезника, 25. јуна 1916, стотине хиљада Француза се окупило да им помогне. Том фран
цуском народу који је свим срцем стао уз њих, Срби су подигли Споменик захвалности 
Француској у Београду. Споменик је данас у лошем стању. Његова судбина доказује да га 
је наша историја запоставила. Али, не доказује ли и да је Француска из 2016. године још 
увек далеко од Србије? „Souvenir Français” нема амбицију да се бави политиком, али ће 
посвећено да подсећа на све оно што нас спаја, а овај споменик нас спаја!

„Souvenir Français” се одазвао позиву да учествује у обнови споменика и 23. јуна 
2016. у 17:00, организује за све заинтересоване, у својим просторијама, 20 rue Eugène 
Flachat, у 17. арондисману у Паризу, прикупљање средстава за обнову споменика.

23. јун 2016. Нека пријатељство живи кроз историју.

Серж БАРСЕЛИНИ
генерални инспектор

генерални председник удружења „Souvenir Français”

„Живела заједничка  
француско-српска историја”

ПИСМО БР. 6 УДРУЖЕЊА „SOUVENIR FRANÇAIS” (ЈУН 2016)
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LE 25 JUIN 1916, UNE JOURNÉE ÉTAIT CONSACRÉE EN FRANCE À LA SERBIE. A une époque 
où la communication était rare, mais où l’école apprenait à tous la géographie, le grand af
fichiste Théophile Steinlen traduisait avec quelques coups de crayon l’exil de tout un peuple 
fuyant la guerre ; des soldats, des femmes, des enfants, poussés à travers les montagnes d’Al
banie en direction de Corfou où les attendaient les navires français. Cette errance, aujourd’hui 
tant oubliée, conduisait des milliers de Serbes en France mais aussi en Tunisie. Le 25 juin 
1916, des centaines de milliers de Français se mobilisèrent pour ces exilés – nos alliés. Afin de 
remercier cette nation française qui battait du même cœur que le leur, les Serbes construisirent 
un monument à Belgrade à la Reconnaissance de la France. Ce monument est aujourd’hui en 
mauvais état. Son histoire s’est éloignée de notre histoire. La France de 2016 ne s’estelle pas 
éloignée de la Serbie ? Le Souvenir Français n’a pas vocation à inscrire ses actes dans la vie po
litique mais il a la passion de rappeler ce qui nous rassemble, et ce monument nous rassemble !

Le Souvenir Français a répondu présent pour sa rénovation. Le 23 juin 2016, à 17h, le 
Souvenir Français organise dans ses locaux – 20 rue Eugène Flachat, 17e arrondissement de 
Paris, le lancement d’une collecte de fonds ouverte à tous.

Le 23 juin 2016 pour qu’à travers l’histoire, vive une amitié.

Serge BARCELLINI 
Contrôleur Général des Armées

Président Général du Souvenir Français

«Pour que vive l’histoire 
partagée franco-serbe»

LETTRE N°6 DU SOUVENIR FRANÇAIS (JUIN 2016)
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Удружења 

Национално удружење за сећање на 

Дарданеле и Солунски фронт 

Спортско удружење Сент Етјен 

Национална федерација Андре Мажино 

„Le Souvenir français”

„Le Souvenir français”(одбор Поасија)

„Les Gueules cassées”

Union des blessés de la face et de la tête

Предузећа

Atos IT Solutions and Services

Egis д. о. o. Београд

JLB Technologies

Kika намештај д. o. o.

Laboratoires Servier

Lafarge

Michelin/Tigar Tyres

Sade CGTH

Société générale

Tarkett д. o. o.

XPRO д. o. o. Београд

Институције

Дирекција за културу сећања,  

наслеђе и архиве 

Мисија за обележавање стогодишњице

Општине

Арл 

Ле Крезо 

Сирен 

Појединци

БАРБЈЕ Мишел

БОФИС Моник

БЛАШ Франсоа

Бланштет Ерик

БЛОШ Патрик, посланик

БУКЛ Тијери

БУРЕ Жан Клод

БУЗИД Седрик

БРЕСУЛАЛИ Кристијан

КАРИЈОН КУВРЕР Мартин, посланица

ДЕШАМБР Кристоф

ДЕЛАРБР Жан

ДЕЛОБО Мари Луиз

ДЕНИО Франсоа Гзавије,  

амбасадор Француске 

у Србији (2010–2014)

ЂЕЛИЋ Божидар

ЂУРОВИЋ Љубинко

ФОРМАН Жаклин

ГАСТИН Ерик

ЖОРЖ Жаклин

ЖИБОРИ Луис

ГРУЈИЋ Драган

ГЕНЕН Доминик

ГЕСПЕРО ЖИЛ

ИСТРИА Клод

КЕЛ Жером

ЛАБ Жерар

ЛАКАЈ Дави

ЛЕ БОРЊ Пјер Ив, посланик

ЛЕКОНТ Жан Ив, сенатор

ЛОНКЛ Франсоа, посланик

ЛУГАВАЦ Филип

МЕЖЕ Мари Луиз

МИЛОСАВЉЕВИЋ Бобан

МИЛОСАВЉЕВИЋ Јелена

МИРКОВИЋ БАЛАЛАЕФ Лилијан

МЛАДЕНОВИЋ Брижит

МОРЕЛ Жан Пјер

МОРО Кристин, амбасадор Француске

у Србији (2014–2017)

МОЈОН Ален

МИЛОНГО Фреди

ПАСКАЛ Бернар

ПАСКЕ Ален

ПИКЕМАЛ Мари Елен

КЕНЕ Реми

РАБО Валери, посланица

РЕНО Максим

РОТИНИ Филип

РУАН Оливје

САРАЗЕН Луј

СЕНТ ВАРЊИЈЕ Софи

СУТУ Жорж Анри

ТИЦА Мики

ВАРИЈЕ АНДРО Рене

ВЕСПИ Луј

ФРАНЦУСКЕ ДОНАЦИЈЕ (ДОНАТОРИ)
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Associations

Association Nationale Pour Le Souvenir Des 

Dardanelles Et Fronts d‘Orient

Association sportive de Saint-Etienne

Fédération nationale André Maginot

Le Souvenir français

Le Souvenir français (comité de Poissy)

Les Gueules cassées

Union des blessés de la face et de la tête

Entreprises

Atos IT Solutions and Services

Egis d.o.o Beograd

JLB Technologies

Kika nameštaj doo

Laboratoires Servier

Lafarge

Michelin/Tigar Tyres

Sade CGTH

Société générale

Tarkett d. o. o.

Xpro d. o. o. Beograd

Institutions

Direction de la mémoire, du patrimoine  

et des archives (DMPA)

Mission du Centenaire

Municipalités

Arles

Le Creusot

Suresnes

Particuliers

BARBIER Michel

BEAUFILS Monique

BLACHE François

BLANCHETETE Eric 

BLOCHE Patrick, député

BOUCLE Thierry

BOURRET Jean-Claude

BOUZYD Cédric

BRESSOULALY Christian

CARRILLON-COUVREUR Martine, député

DECHAMBRE Christophe

DELARBRE Jean

DELOBEAU Marie-Louise

DENIAU François-Xavier, ambassadeur de 

France en Serbie (2010-2014)

ĐELIĆ Bozidar

ĐUROVIĆ Ljubinko

FORMAN Jacqueline

GASTINE Eric

GEORGES Jacqueline

GIBORY Louis

GRUJIĆ Dragan

GUENIN Dominique

GUESPEREAU Gilles

ISTRIA Claude

KELLE Jérôme

LABBE Gérard

LACAILLE Davy

LE BORGN‘ Pierre-Yves, député

LECONTE Jean-Yves, sénateur

LONCLE François, député

LUGAVAC Philippe

METZGER Marie-Louise

MILOSAVLJEVIĆ Boban

MILOSAVLJEVIĆ Jelena

MIRKOVIĆ BALALAEFF Liliane

MLADENOVIĆ Brigitte

MOREL Jean-Pierre

MORO Christine, ambassadeur de France en 

Serbie (2014-2017)

MOYON Alain

MULONGO Freddy

PASCAL Bernard

PASQUET Alain

PIQUEMAL Marie-Hélène

QUENEY Rémy

RABAULT Valérie, député

REYNAUD Maxime

ROTINI Philippe

ROUANET Olivier

SARRAZIN Louis

SINTES-WARGNIER Sophie

SOUTOU Georges-Henri

TICA Miki

WATHIER-ANDREU Renée

WESPY Louis

CONTRIBUTION FRANÇAISE (DONATEURS)
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Програм свечаности откривања Споменика захвалности Француској у 
Београду (извор: АЈ 74-242). 
Свечано откривање споменика, Политика 9. и 12. новембар 1930.
Programme de la cérémonie de dévoilement du Monument de reconnais-
sance à la France à Belgrade (source: АЈ 74-242); 
Dévoilement du monument, Politika du 9 et 12 novembre 1930.
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Свечано откривање споменика, 11. новембар 1930. 
Dévoilement offi  ciel du monument, le 11 novembre 1930.
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Александар Божовић

ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА 
ЗАХВАЛНОСТИ ФРАНЦУСКОЈ
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С
поменик захвалности Француској је изведен као монументални меморијал на
ционалног карактера, подигнут у знак сећања на пријатељство, узајамну помоћ и 
сарадњу Француске и Србије током Првог светског рата.1 Оваква пракса подизања 
ратничких споменика била је део опште тенденције обележавања сећања на Први 

светски рат у европским земљама тог периода и представљала је вид демократизације 
памћења. У домаћој меморијалној пракси2 међуратног периода, ретке су биле фигуралне 
представе алегоријске персонификације, карактеристичне за језик визуелне културе XIX 
века, као што је то био случај у два монументална остварења Ивана Мештровића на Бео
градској тврђави: споменик „Победник” и Споменик захвалности Француској.3 

Ток настанка Споменика захвалности Француској можемо пратити од 1921. године,4 
када се јавља идеја о подизању надгробног споменика палим француским војницима.5 

 1 Опширна студија о споменику: M. Тимотијевић, A la France! – Подизање споменика захвалности Фран-
цуској, у: Српско-француски односи 1904–2004, Зборник радова међународног скупа, Београд 2005, 
193–218. Stanislav Sretenović, Le monument à la France à Belgrade La mémoire de la Grande Guerre au service 
de l’action politique et diplomatique, Vingtième Siècle. Revue d'histoire , 115, juilletseptembre 2012, p. 31–44. 

 2 О меморијалима Првог светског рата: О. Манојловић Пинтар, Традиције Првог светског рата у 
Београдској јавности, 1918–1941, Магистарски рад, Одељење за Историју Филозофског факултета, 
Универзитет у Београду, Београд 1996; О. Манојловић Пинтар, Идеолошко и политичко у споме-
ничкој архитектури Првог и Другог светског рата на тлу Србије, Докторска дисертација, Одељење 
за Историју Филозофског факултета, Универзитет у Београду, Београд 2004; В. Обреновић, Српска 
меморијална архитектура 1918–1955. Докторска дисертација, Одељење за Историју уметности 
Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд 2013; О. Манојловић Пинтар, Археологија 
сећања, споменици и идентитети у Србији 1918–1989, Београд 2014; А. Божовић, Меморијали Првог 
светског рата на територији Београда, Београд 2014. 

 3 О Мештровићевим споменицима на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан: М. Павло
вић, Скулптуре Ивана Мештровића на Београдској тврђави, Зборник радова: Јавни споменици и 
спомен обележја колективно памћење и/или заборав, Београд 2014, 86–100. 

 4 Београдска општина је на седници Одбора, 17. децембра 1921. године решила да: у знак захвалности 
Француској и пијетета према према палим јунацима витешке и по оружју братске Француске подиг
не надгробни споменик француским херојима палим при одбрани Београда. M. Тимотијевић, Нав. 
дело, 195. Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда. СК41. 

 5 Након завршетка рата прве иницијативе за формирање меморијала су се односили на одржавање и 
уређење војничких гробаља, па је тако 3. јануара 1920. године донета Уредба о уређењу и одржавању 
наших војних гробаља и гробова у домовини и на страни, а потом 22. априла 1922. године и Закон о 
уређењу и одржавању војничких гробаља и гробова у домовини и на страни. В. Обреновић, Нав. дело. 80. 
А. Божовић, Нав. дело. 29. 
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Тада се у српском народу први пут јавља потреба за исказивањем захвалности француској 
браћи по оружју и њиховој помоћи у ратном периоду. 

Српски интелектуалци окупљени око Друштва некадашњих ученика француских 
школа и Друштва пријатеља Француске, покренули су иницијативу да се у знак захвал
ности за упућену војну и просветну помоћ Француске током и након рата, у Паризу или 
Београду подигне споменик као трајно сведочанство и залог очувања српскофранцуског 
пријатељства и савезништва склопљеног током дана великих искушења.6 Тим поводом 
је, средином 1924. године, оформљен Одбор за подизање споменика у чијем су саставу 
биле угледне јавне личности из сфере политике, културе, науке и уметности. Одлучено 
је да се изградња споменика финансира добровољним прилозима, који ће симболисати 
захвалност српског народа. Прилози су прикупљани на територији целе државе, а сваки 
приход је сматран великом чашћу. Изградња је у великој мери финансирана добровољним 
прилозима Друштва пријатеља Француске као и Друштва некадашњих ђака француских 
школа, а у књигу приложника први се уписао краљ Александар Карађорђевић. 

У почетку је разматрано да споменик буде подигнут у Паризу, а до измене прво
битног плана дошло је почетком 1927. године, на наговор новог француског посланика у 
Београду Емила Дара. 

С обзиром на значај меморијала било је потребно применити монументалну форму, 
а за израду споменика расписан је конкурс и формирана комисија на чијем је челу био 
професор Богдан Поповић.7 По сведочењу Емила Дара, он је у значајној мери допринео 
да се посао повери доказаном уметнику светске репутације и једном од ангажованијих 
скулптора у Краљевини Југославији, Ивану Мештровићу. 

Полазна основа у осмишљавању концепта споменика је била симболична представа 
Француске Републике, популарна Маријана презентована у низу националних спомени
ка Француске. Сама представа је моделована као монументална женска фигура, огрнута 
драперијом, са републиканском фригијском капом на глави. Њено симболичко значење 
је од самог настанка било препознато у јавности. Главна фигура представља Француску у 

 6 О односима Француске и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца: S. Sretenović, Francuska i Kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1929, Beograd 2008.

 7 Поред Б. Поповића у комисији су били и Андра Стефановић и Ђорђе Јовановић. Споменик захвал-
ности Француској. (Одбор за подизање споемника), Ново доба, Сплит 8/30, 6. II, 1925. 3; Д. Кечкемет, 
Живот Ивана Мештровића (1883-1962-2002.), 1 Свезак (1883–1932.), Загреб 2009. 702.
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ратном замаху притичући у помоћ Србији,8 док Емил Дар, који је пратио настанак дела 
каже: Оно што ми се највише допада у овом делу то је двоструко значење које у њему видим. 
Очи Француске блистају од борбеног гнева, али у исти мах подижу ка идеалу мира. ... Тако, 
само тако Француска жели да буде представљена: решена на одбрану, спремна на измирења.9 

Одлука о месту постављања споменика донета је на седници Општинског одбора 19. 
септембра 1930. године,10 а одабрана је симболична локација у парку Велики Калемегдан 
на месту некадашњег Споменика Карађорђу срушеном током I светског рата. Након по
стављања споменика, манифестација свечаног откривања је одржана 11. новембра 1930. 
године,11 на годишњицу завршетка Првог светског рата. 

Меморијал је изведен у стилу ар декоа и припада групи Мештровићевих јавних спо
меника, националног карактера и алегоријског садржаја. Идејни фокус је дат на алего
рији Француске која притиче у помоћ Србији, у виду монументалне наге женске фигуре 
у наглом покрету напред, која је постављена на висок и узан постамент од белог далма
тинског кречњачког камена. Подаци о изради споменика су познати путем навођења у 

 8 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, СК41.
 9 Изјава француског посланика г. Дара, Политика, 9. новембар 1930. 1.
 10 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, СК41: Првобитна Одлука о 

месту подизања споменика је донета 14. марта 1928: На предлог суда А. бр. 4226, Oдбор је већином 
гласова (против г. др Симе Марковића): решио да се за подизање Споменика захвалности Француској 
уступи земљиште на Великом Калемегдану где се сада израђује нови розаријум. (Записник одборских 
одлука, година 1928. књ. I, VIII редовна седница, 14. март, одлука 8); Одлука о подизању споменика 
је потврђена 19. септембра 1930: Код тач. днвног реда: 'Одређивање места за подизање Споменика 
захвалности Француској' п. председник г. Милослав Стојадиновић, извештава одбор да је иницијатива 
једног веома агилног одбора на чијем челу стоји проф. др Нико Миљанић прикупио довољну суму новца 
да се подигне споменик изражаја захвалности Француској, нашем савезнику за време и после рата. 
Наш најбољи уметник г. Мештровић израдио је овај споменик и на дан 11. новембра приступиће се 
откривању споменика. Постигнут је споразум у погледу места на коме ће се тај споменик подигнути. 
Затим је прочитао тај предлог суда (сви одборници устају и бурним аплаузом пропраћају предлог суда 
са узвицима хвала Француској, живела Француска. (Записник одборских одлука, година 1930. књ. II, 
XXII редовна седница, 19. септембар, одлука 6). 

 11 Аноним, Свечано откривање споменика, Политика 12. новембар 1930. 3–6; Аноним, Величанствене 
манифестације француској нацији у Београду, Београдске општинске новине бр. 23–24, 15. децем
бар 1930. 1355–1363; Аноним, Откривање споменика захвалности Француској: Краљ са Краљицом 
присуствује свечаности; Г. де Риб и др. Кумануди о пријатељству Француске и Југославије, Време 12. 
новембар 1930. 1, 3.
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тадашњој штампи.12 Прво је изведен гипсани модел, који је потом изливен у бронзи, од 
3. јула до 20. октобра 1930. године. Ливење споменика је урађено у ливници Уметничке 
академије у Загребу, у техници под називом „изгубљени восак”. Цизелирање и састављање 
четрнаест комада скулптуре је поверено Емилу Јунгману, а сама скулптура је у Београд 
транспортована из два дела.

У изразу и начину обраде главна скулптура заобљене форме је монументално конци
пирана, али и геометријски стилизована, у екстремно динамичном покрету. Ефекти експре
сивности и динамичности појачани су контрастирањем боје и форме два материјала: глатке 
и чисте површине постамента, барељефа и бронзане скулптуре. 

Витки кубични постамент меморијала садржи инкорпорирана два плитка симболи
чконаративна барељефа, изведена у истом камену као и постамент. На источној страни 
постоља представљена је алегорија Сорбоне, односно Француске која пружа просветну 
помоћ Србији, у виду женске фигуре са неколико младих.13 На западној страни је барељеф 
„Ратници”. Две групе ратника представљенe по дубини у истом дијагоналном низу, симбо
лишу француску војну помоћ, сарадњу и страдање српских и француских војника на Со
лунском фронту, али и војнике у oдбрани Београда. Теме барељефа изабрали су наручиоци 
споменика и оне су у идеолошком смислу представљале прожимање српске и југословенске 
идеје.14 Барељефе су према Мештровићевим нацртима извели скулптори Франо Кршинић 
и Антун Аугустинчић, а сарађивали су још и Грга Антунац, Шиме Дујмовић и италијански 
скулптор Орландини.15 На предњој страни постамента исклесано је: A la France MCMXXX, а 
на задњој страни: Волимо Француску као што је она нас волела 1914–1918. О овом натпису 
су у Одбору вођене расправе, а његову финалну изведбу, Милослав Стојадиновић, пот
председник Београдске општине је тумачио на следећи начин:16 A la France! Овим кратким 

 12 Подаци о споменику захвалности Француској, Југословенски дневник, год II, бр. 308, 11. новембар 
1930. 1. 

 13 Првобитна скица за овај барељеф, која се налази у у Галерији Мештровић у Загребу, а која при
казује жену како доји српску децу је измењена , уз сугестије Ремона Варнијеа (Raymond Warnier), 
директора Француског института у Загребу. А. Ристановић, Споменик захвалности Француској, Бео
град 2012. 

 14 О идеологији југословенства и њеним импликацијама у архитектури: А. Игњатовић, Југословенство у 
архитектури 1904–1941, Београд 2007. 

 15 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, СК41. 
 16 М. Стојадиновић, A la France! Београдске општинске новине бр. 21–22. 11. новембар 1930. 1204; M. 
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натписом на споменику захвалности, који је данас најлепши украс Калемегдана, изразио је 
наш народ на њему својствен начин пажњу према Француској, са једним не мање лепим импе-
ративом на другој страни споменика: да треба волети Француску као што је она нас волела 
у оним страшним данима светског рата. 

Споменик Захвалности Француској у оквиру Мештровићевог опуса, стилски коре
спондира са низом јавних споменика које Мештровић подиже током двадесетих и триде
сетих година XX века. Међу њима посебну пажњу привлаче споменик Марку Марулићу 
из 1924, Јурају Штросмајеру из 1926, Гргуру Нинском из 1927. и Андрији Медулићу из 
1930.17 Оно што је карактеристично за наведене меморијале је монументална концепција, 
сведеност третмана, изражајна реторичност става фигуре и упадљиво истицање основне 
идејне замисли на уштрб оптерећености детаљима. Сам споменик у парку Калемегдан 
представља значајно остварење у Мештровићевом опусу, тада најугледнијем националном 
уметнику светске репутације. У односу на реалистичконатуралистичке, академске кон
цепције јавних споменика подизаних у Београду крајем XIX и почетком XX века, Мештро
вићев споменик представља увођење нових, савремених идеја у споменичку праксу на 
територији Београда и Србије. 

У контексту подизања Споменика захвалности Француској посебно је битно нагла
сити симболику места на којем се налази. Наиме, на истом месту је 11. августа 1913. 
године свечано откривен Споменик Карађорђу, рад вајара Пашка Вучетића.18 Споменик 
је смештен у главној алеји парка Велики Калемегдан, у непосредној близини Карађорђе
ве капије, Београдске тврђаве. У основи одлуке да се Споменик захвалности Француској 
постави на месту Карађорђевог споменика, порушеног 1916. од стране Аустроугарске 
окупационе војске, стајала је намера да се Калемегдан претвори у меморијално средиште 
престонице нове Југословенске државе, односно на месту где је било планирано поди
зање националног Пантеона.19 Битна одредница у избору места такође је била и чињеница 
да се у непосредној близини налазило Француско посланство, које је током 1930. године 

Тимотијевић, Нав. дело, 201. 
 17 М. Тимотијевић, Нав дело, 202. Документација Завода за заштиту споменика културе града Београ

да, СК41. 
 18 М. Јевтовић, Споменик Карађорђу Пашка Вучетића, Наслеђе III, Београд 2001. 181–191; И. Борозан, 

Споменик Карађорђу – симболизам, театрализам и медијско прожимање, Наслеђе XIII, Београд 2012. 
27–46. 

 19 M. Тимотијевић, Нав. дело, 205. 
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било у изградњи, као и утицај аутора који је волео да своје јавне споменике уклапа у 
историјска језгра. 

Свечаност откривања споменика је одржана 11. новембра, на дан завршетка Првог 
светског рата, а реализована је као главна активност у оквиру тродневне манифестације 
од 10. до 12. новембра. Циљ манифестације је био величање францускојугословенског 
пријатељства и сарадње.20 У свечаном програму учествовали су представници државних 
и престоничких власти, институција и удружења Француске и Југославије, дипломатски 
кор акредитован у Београду и други бројни гости. Званични део прославе по протоколу је 
започео 10. новембра, када је стигла француска државна делегација на чијем је челу био 
министар Владе Француске Шампетје де Риб, вицеадмирал Робер и генерал Шарпин. На 
дан мира, 11. новембра, почео је главни део свечаности. Тим поводом град је био украшен 
заставама и цвећем и проглашен је нерадни дан. Прослава је почела у девет часова све
чаном седницом у Великој дворани Универзитета. По завршетку седнице учесници су се 
упутили према Калемегдану на церемонију свечаног откривања Споменика захвалности 
Француској. Простор око споменика је био уређен према протоколу и украшен југосло
венским и француским заставама. Десно од споменика на привременом павиљону су 
седеле највише званице: краљевска породица – краљ Александар, краљица Марија, кнез 
Павле и кнегиња Олга, представници владе, француски гости и дипломатски кор. У проду
жетку трибине је било резервисано место за остале званице. Самом чину су прусуствовали 
бројни грађани. У званичном програму присутнима су се пригодним говором обратили: 
професор Нико Миљанић, председник Одбора за подизање споменика, Милан Нешић, 
председник Општине београдске, Шампетје де Риб, вођа франуске државне делегације и 
министар и професор Правног факултета Коста Кумануди, који се у свом говору21 посебно 
осврнуо на значај самог споменика: Мештровићево дело је оваплоћење једне опште, може се 
рећи националне жеље, којом су била испуњена срца безброј људи наших старих и послерат-
них покољења, да се трајно обележи она моћна духовна веза која је неразлучиво спојила народ 
француски и народ југословенски, средивши их један с другим по њиховом слободном избору и 
узајамној природној наклоности. 

 20 О свечаном откривању споменика: Аноним, Величанствене манифестације француској нацији у Бео-
граду, Београдске општинске новине бр. 23–24. 15. децембар 1930. 1355–1363; М. Тимотијевић, Нав 
дело, 205–212. 

 21 Аноним, Свечано откривање споменика, Политика 12. новембар 1930. 4. 
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Свечано откривање споменика је обележено у целој земљи, а у школама су одржана 
предавања о Француској и помоћи коју је пружила. Тог послеподнева ђаци свих београд
ских школа дефиловали су поред новооткривеног споменика, на чији је постамент оста
вљано цвеће. 

Као финални чин меморисања фрацускојугословенског пријатељства и савезништва, 
у Паризу је 9. октобра 1936. године свечано откривен споменик краљевима Петру и Алек
сандру Карађорђевићу, рад вајара Реала дел Сарта.22

 22 Аноним, Велика манифестација француско-југословенског пријатељства. У присуству председника 
републике г. Лебрена, чланова француске и југословенске владе свечано је откривен Споменик Краљу 
Петру и Краљу Александру I, Политика, 10. октобар 1936. 3–4. 
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Разгледница, изглед споменика након 
Другог светског рата (извор: МГБ Ur_16264) 
Carte postale, le monument après la Deuxième 
guerre mondiale. (source : МГБ Ur_16264)
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Aleksandar  Božov ić

L’ÉRECTION DU MONUMENT DE 
RECONNAISSANCE À LA FRANCE
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L
e Monument de reconnaissance à la France est un mémorial monumental de caractère 
national, érigé en souvenir de l’amitié, de l’assistance mutuelle et de la coopération entre 
la France et la Serbie pendant la Première guerre mondiale1. Cette pratique consistant à 
ériger des monuments de guerre s’inscrivait dans la tendance générale à commémorer la 

mémoire de la Première guerre mondiale dans les pays européens de cette période et représen

tait une forme de démocratisation de la mémoire. Dans le cadre national de la problématique2 

des mémoriaux de l’entredeuxguerres, les personnifications figuratives allégoriques, carac

téristiques pour le discours de la culture visuelle du XIXе siècle, étaient rares, comme cela en 

a été le cas pour  deux œuvres monumentales d’Ivan Meštrović à la forteresse de Belgrade: le 

monument Pobednik et le Monument de reconnaissance à la France3.

L’initiative d’élever le Monument de reconnaissance à la France remonte à 19214, lors

qu’apparaît l’idée d’ériger une pierre tombale aux soldats français tombés au combat5. C’est 

 1 Étude détaillée du monument : M. Тимотијевић, A la France! - Подизање споменика захвалности Фран-
цуској, у: СрпскоФранцуски односи 1904  2004, Зборник радова међународног скупа, Београд 2005, 
193 – 218. Stanislav Sretenović, Le monument à la France à Belgrade La mémoire de la Grande Guerre au 
service de l’action politique et diplomatique, Vingtième Siècle. Revue d’histoire 2012/3 (N° 115). 3144. 

 2 Pour les mémoriaux de la Première guerre mondiale, voir : О. Манојловић Пинтар, Традиције Првог 
светског рата у Београдској јавности, 1918-1941, Магистарски рад, Одељење за Историју Филозофс
ког факултета, Универзитет у Београду. Београд 1996; О. Манојловић Пинтар, Идеолошко и политич-
ко у споменичкој архитектури Првог и Другог светског рата на тлу Србије, Докторска дисертација, 
Одељење за Историју Филозофског факултета, Универзитет у Београду. Београд 2004; В. Обреновић, 
Српска меморијална архитектура 1918-1955. Докторска дисертација, Одељење за Историју умет
ности Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд 2013; О. Манојловић Пинтар, Архео-
логија сећања, споменици и идентитети у Србији 1918 – 1989, Београд 2014; А. Божовић, Меморијали 
Првог светског рата на територији Београда, Београд 2014.

 3 Pour les monuments de Meštrović dans le parc de la Forteresse de Belgrade et le parc Kalemegdan, voir : 
М. Павловић, Скулптуре Ивана Мештровића на Београдској тврђави, Зборник радова: Јавни споме
ници и спомен обележја колективно памћење и/или заборав, Београд 2014. 86100.  

 4 La municipalité de Belgrade a décidé lors de la réunion du Comité le 17 décembre 1921, Belgrade, en 
signe de gratitude envers la France et de piété pour les soldats tombés et frères par les armes, d’ériger 
un monument funéraire aux héros français morts lors de la défense. M. Тимотијевић, нав. дело, 195. 
Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade. СК41.  

 5 Après la fin de la guerre, la première initiative d’ériger des monuments commémoratifs se rapportait à 
l’entretien et à l’aménagement des cimetières militaires. Le 3 janvier 1920, le décret sur l’aménagement et 
l’entretien de nos cimetières militaires et de nos tombes dans la patrie et à l’étranger a été adopté, puis le 22 
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alors que, pour la première fois, le peuple serbe a le besoin d’exprimer sa gratitude aux frères 
français pour les armes envoyées et leur aide pendant la période de guerre.

Afin de remercier la France pour l’assistance militaire et éducative de la France pendant 
et après la guerre, à Paris ou à Belgrade, les intellectuels serbes, réunis autour de la Société des 
anciens élèves des écoles françaises et de la Société des amis de la France, ont lancé l’initiative 
d’ériger un monument en guise de reconnaissance et de préservation de l’amitié et de l’alliance 
francoserbe témoin permanent conclue au cours de la guerre6. C’est à cette occasion qu’en 
mi1924, fut créé le Comité pour le monument dont les membres étaient des personnalités 
publiques du monde de la politique, de la culture, des sciences et des arts. Il a été décidé que 
la construction du monument serait financée par des contributions bénévoles, ce qui devait 
symboliser la gratitude du peuple serbe. Les contributions étaient collectées dans tout le pays, 
et chaque don était considéré comme un grand honneur. La construction a été en grande 
partie financée par des contributions volontaires de la Société des amis de la France, ainsi que 
de la Société des anciens élèves des écoles françaises. Le roi Alexandre Karađorđević a été le 
premier à s’inscrire dans le livre des donateurs.

On pensait au début que le monument devrait être érigé à Paris, et le changement du 
plan original s’est fait au début de 1927, sur l’initiative du nouveau ministre plénipotentiaire 
français à Belgrade, Émile Dard.

Vu l’importance du mémorial, il a fallu réfléchir à une forme monumentale, et un 
concours pour l’exécution du monument a été lancé ; le président du Comité pour le monu
ment était le professeur Bogdan Popović7. Selon le témoignage d’Émile Dard, il a largement 
contribué à l’attribution du travail à un artiste reconnu, à la réputation mondiale, et l’un des 
sculpteurs les plus engagés du Royaume de Yougoslavie, Ivan Meštrović.

Le point de départ de la conception du monument a été la représentation symbolique de 
la République française, une Marianne populaire représentée dans toute une série de monu
ments nationaux en France. Le monument était le modèle d’une figure féminine monumen

avril 1922, la loi sur l’aménagement et l’entretien des cimetières et tombes militaires dans le pays et à 
l’étranger a été adoptée. В. Обреновић, Нав. дело. 80. А. Божовић, Нав. дело. 29

 6 Sur les rapports entre la France et le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, voir : С. Сретено
вић, Француска и Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 1918-1929, Београд 2008. 

 7  À part Bogdanović, les membres du comité furent Andra Stefanović et Đorđe Jovanović. Споменик 
захвалности Француској. (Одбор за подизање спомeника), Ново доба, Сплит 8/30, 6. II, 1925. 3; Д. 
Кечкемет, Живот Ивана Мештровића (1883-1962-2002.), 1 Свезак (18831932.), Загреб 2009. 702.
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tale, revêtue d’une cape et coiffée du bonnet phrygien républicain. Sa signification symbolique 
a été reconnue par le public depuis sa création. « La figure principale représente la France 
dans un élan guerrier, venant en soutien à la Serbie »,8 tandis qu’Émile Dard, qui a suivi la 
naissance de l’œuvre, déclare9: « Ce que j'aime le plus dans cette partie est le double sens que 
j'y vois. : « Les yeux de la France brillent de la colère du combat, mais en même temps s’élèvent 
vers l’idéal de la paix. C’est comme cela, et uniquement comme cela, que la France veut être 
représentée : prête à la défense, prête à la réconciliation ».

La décision de l’emplacement du monument a été prise lors de la réunion du Comité mu
nicipal du 19 septembre 193010; un emplacement symbolique a été choisi dans le parc de Veliki 
Kalemegdan sur le site de l’ancien monument à Karađorđe, détruit pendant la Première guerre 
mondiale. Après l’érection du monument, le dévoilement solennel a eu lieu le 11 novembre 
193011, à l’occasion de l’anniversaire de la fin de la Première guerre mondiale.

Le mémorial est exécuté dans le style d’art déco et appartient au groupe des monuments 
publics de Meštrović, ayant un caractère national et un contenu allégorique. L’accent est 

 8 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, СК41.   
 9 Изјава француског посланика г. Дара, Политика, 09. новембар 1930. 1.
 10 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, СК41; la 

décision initiale sur le site du monument a été prise le 14 mars 1928: sur la proposition du tribunal A. no. 
4226, le comité a voté à la majorité (une voix contre, M. Sima Marković) de céder le terrain situé à Veliki 
Kalemegdan pour l’érection du monument de reconnaissance à la France, où un nouveau columbarium 
était en construction. (Записник одборских одлука, година 1928. књ. I, VIII редовна седница, 14. 
март, одлука 8) ; la décision d’ériger un monument a été confirmée le 19 septembre 1930 : Ordre du 
jour: «  Détermination du site d’érection du monument de reconnaissance  » p. le président Miloslav 
Stojadinović rapporte au comité que l'initiative d'un comité très agile, dirigé par le prof. M. Niko Miljanić 
a réuni suffisamment d’argent pour construire un monument de reconnaissance à la France, notre alliée 
pendant et après la guerre. Notre meilleur artiste, M. Meštrović a réalisé ce monument et le 11 novembre, 
ce monument sera dévoilé. Un accord a été conclu quant au site où ce monument sera érigé. Puis il a lu 
cette proposition du tribunal (tous les membres du conseil se sont levés et des applaudissements tonnants 
ont accompagné la proposition du tribunal avec des éloges de remerciements à la France, vive la France. 
(Записник одборских одлука, година 1930. књ. II, XXII редовна седница, 19. септембар, одлука 6).   

 11 Аноним, Свечано откривање споменика, Политика 12. новембар 1930. 36; Аноним, Величанствене 
манифестације француској нацији у Београду, Београдске општинске новине бр. 2324, 15. децембар 
1930. 13551363; Аноним, Откривање споменика захвалности Француској: Краљ са Краљицом при-
суствује свечаности; Г. г. де Риб и др. Кумануди о пријатељству Француске и Југославије, Време 12. 
новембар 1930. 1, 3.
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mis sur l’allégorie de la France qui vient en aide à la Serbie, sous la forme d’une monumen
tal femme nue lancée en avant, posée sur un haut et étroit piédestal, fait de pierre calcaire 
blanche de Dalmatie. Les données sur la construction du monument sont connues grâce aux 
références à la presse de l’époque12. Un modèle en plâtre a été moulé en premier, puis coulé 
dans du bronze du 3 juillet au 20 octobre 1930. Le moulage du monument a été effectué à la 
fonderie de l’Académie des arts de Zagreb, selon une technique appelée cire perdue. La gravure 
et la composition des quatorze sculptures ont été confiées à Émile Jungmann. La sculpture a 
été transportée à Belgrade en deux parties.

En ce qui concerne l’expression et la manière de l’exécution, la sculpture principale, 
de forme arrondie, a été imaginée de façon monumentale, mais stylisée géométriquement, 
dans un mouvement extrêmement dynamique. Les effets d’expressivité et de dynamisme sont 
renforcés par le contraste de la couleur et de la forme de deux matériaux: les surfaces lisses et 
propres de la surface du piédestal, les basreliefs et la sculpture en bronze.

Le mince piédestal de forme cubique a deux basreliefs, symboliques et narratifs, peu 
profonds, exécutés dans la même pierre que le piédestal. Sur le côté est représentée l’allé
gorie de la Sorbonne, c’estàdire de la France fournissant une aide à l’éducation à la Ser
bie, sous la forme d’une figure féminine avec plusieurs jeunes13. Sur le côté ouest se trouve 
bas relief des Guerriers. Deux groupes de guerriers sont représentés en profondeur dans la 
même diagonale, symbolisant l’assistance militaire française, la coopération et la mort de 
soldats français et serbes sur le front de Thessalonique, mais aussi les soldats de la défense 
de Belgrade. Le thème du basrelief a été choisi par les responsables de la commande du 
monument et représente l’enchevêtrement idéologique des idées serbes et yougoslaves14. 
Selon les dessins de Meštrović, les sculpteurs Frano Kršinić, Antun Augustinčić ont créé 
les basreliefs, ainsi que Grega Antunac, Šime Dujmović et le sculpteur italien Orlandini15 
qui ont collaboré. Sur le devant du plancher est gravé: À la France MCMXXX, et sur la 

 12 Подаци о споменику захвалности Француској, Југословенски дневник, год II, бр. 308, 11. новембар 
1930. 1.

 13 La première esquisse pour ce basrelief qui se trouve dans la galerie Meštrović à Zagreb, et qui montrait 
une femme allaitant les enfants serbes, a été modifiée sur la suggestion de Raymond Warnier, directeur 
de l’Institut français à Zagreb. А. Ристановић, Споменик захвалности Француској, Београд 2012. 

 14 Sur l’idéologie de l’idée yougoslave et de ses implications en architecture, voir : А. Игњатовић, Југосло-
венство у архитектури 1904-1941, Београд 2007.   

 15 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, СК41
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partie arrière: Aimons la France comme elle nous a aimés 1914-1918. Des discussions ont eu 
lieu sur cette inscription au Comité et son interprétation finale, donnée par Miloslav Sto
jadinović, viceprésident de la municipalité de Belgrade, a été interprétée comme il suit16: 
À la France! Cette courte inscription sur le monument de gratitude, qui est aujourd’hui la plus 
belle décoration de Kalemegdan, exprime une manière particulière de notre peuple d’attirer 
l’attention sur la France, avec un impératif non moins beau de l’autre côté du monument : que 
nous aimions la France comme elle nous a aimés en ces terribles journées de la guerre mondiale.

Le Мonument de reconnaissance à la France dans l’œuvre de Meštrović correspond à 
une série de monuments publics que Meštrović a érigés au cours des années vingt et trente au 
XXe siècle. On distingue surtout, parmi ceuxci, les monuments à Marko Marulić (1924), Juraj 
Štrosmajer (1926), à Grgur Ninsky (1927) et à Andrija Medulić (1930)17. Ce qui caractérise ces 
monuments est leur conception monumentale, leur minimalisme, la rhétorique expressive de 
la figure, et l’accent mis sur l’idée originale, et non sur les détails. Le monument qui se trouve 
dans le parc Kalemegdan représente une réalisation importante dans l’œuvre de Meštrović, 
alors artiste national de réputation mondiale. Par rapport aux conceptions réaliste et natura
listes, académiques des monuments publics érigés à Belgrade à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle, le monument de Meštrović représente l’introduction de nouvelles idées modernes 
dans la pratique monumentale sur le territoire de Belgrade et de la Serbie.

Dans le cadre de l’élévation du Monument de reconnaissance à la France, il est particu
lièrement important de souligner le symbolisme de son emplacement. C’est au même endroit 
que le 11 août 1913, un monument à Karađorđe, œuvre du sculpteur Paška Vučetić18, a été 
dévoilé. Le monument est situé dans l’allée principale du parc Veliki Kalemegdan, près de la 
porte Karađorđe, de la forteresse de Belgrade. Initialement, la décision d’ériger le monument 
de reconnaissance à la France sur le site du monument de Karađorđe, détruit par l’armée d’oc
cupation austrohongroise en 1916, devait transformer Kalemegdan en un site mémorial dans 
la capitale du nouvel état yougoslave, c'estàdire à l’endroit où était planifié la construction 

 16 М. Стојадиновић, À la France! Београдске општинске новине бр. 2122. 11. новембар 1930. 1204; M. 
Тимотијевић, Нав. дело, 201.  

 17 М. Тимотијевић, Нав дело, 202. Документација Завода за заштиту споменика културе града Београ
да, СК41

 18 М. Јевтовић, Споменик Карађорђу Пашка Вучетића , Наслеђе III, Београд 2001. 181191; И. Борозан, 
Споменик Карађорђу – симболизам, театрализам и медијско прожимање, Наслеђе XIII, Београд 2012. 
2746. 
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d’un Panthéon19. Un facteur déterminant dans le choix du lieu a également été le fait qu’il y 
avait dans les environs immédiats une mission française, en construction en 1930, ainsi que 
l’influence de l’auteur qui aimait intégrer ses monuments publics dans les centres historiques.

La cérémonie solennelle de dévoilement du monument a eu lieu le 11 novembre, le jour 
de la fin de la Première guerre mondiale. Elle a été réalisée dans le cadre d’une célébration de 
trois jours organisée du 10 au 12 novembre dans le but de renforcer l’amitié et la coopération 
francoyougoslave20. Des représentants du gouvernement et de la capitale, des institutions et 
des associations française et yougoslave, le corps diplomatique accrédité à Belgrade et de nom
breux autres invités ont participé à la cérémonie. La partie officielle de la célébration prévue 
par le protocole a débuté le 10 novembre avec l’arrivée d’une délégation de l’État français, 
menée par le ministre du gouvernement français, Champetier de Ribes, le viceamiral Robert 
et le général Sarin. La partie principale de la cérémonie a commencé le 11 novembre, jour de la 
paix. À cette occasion, la ville a été décorée de drapeaux et de fleurs, et une journée de fête a été 
déclarée. La célébration a commencé à neuf heures lors d’une grande réunion dans la grande 
salle de l’Université. À la fin de la réunion, les participants se sont dirigés vers Kalemegdan pour 
la cérémonie de dévoilement du Monument de reconnaissance à la France. Les alentours du 
monument ont été aménagés conformément au protocole et décorés de drapeaux yougoslaves 
et français. À droite du monument, dans le pavillon provisoire, se trouvaient les principaux 
invités : la famille royale, le roi Alexandre, la reine Marie, le prince Paul et la princesse Olga, 
des représentants du gouvernement, des invités français et le corps diplomatique. Dans le pro
longement de la tribune, une place était réservée à d’autres fonctionnaires. Un certain nombre 
de citoyens ont participé à la cérémonie. Selon le programme officiel, les allocutions officielles 
ont été prononcées par le professeur Niko Miljanić, président du Comité pour le monument, 
par Milan Nešić, président de la municipalité de Belgrade, par Champetier de Ribes, chef de la 
délégation de l’État français et par le ministre et professeur à la Faculté de droit, Kosta Kuma
nudi21 qui a rappelé l’importance du monument : L’œuvre de Meštrović est l’incarnation d’un désir 
général, on pourrait dire national, qui a rempli les cœurs de maintes personnes de nos générations de 

 19 M. Тимотијевић, Нав. дело, 205. 
 20 Sur le dévoilement officiel du monument, voir : Аноним, Величанствене манифестације француској 

нацији у Београду, Београдске општинске новине бр. 2324. 15. децембар 1930. 13551363; М. Тимо
тијевић, нав дело, 205212. 

 21 Аноним, Свечано откривање споменика, Политика 12. новермбар 1930. 4.
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l’après-guerre et des générations précédentes, afin de marquer de façon permanente ce puissant lien 
spirituel qui a lié le peuple français et le peuple yougoslave, les mettant côte à côte, par leur libre choix 
et leur naturelle affection mutuelle.

La cérémonie de dévoilement du monument a été célébrée dans tout le pays, et ce 
jourlà, on a tenu des discours de circonstance sur la France et son soutien dans les écoles. 
L’aprèsmidi, les élèves de toutes les écoles de Belgrade ont défilé à côté du monument récem
ment dévoilé dont le piédestal était couvert de fleurs.

Enfin, comme ultime geste de commémoration, le 9 octobre 1936, un monument aux 
rois Pierre I et Aleksandar Karađorđević, œuvre du sculpteur Real del Sarte22, fut officielle
ment inauguré à Paris. 

 22 Аноним, Велика манифестација француско-југословенског пријатељства. У присуству Председника 
републике г. Лебрена чланова француске и југословенске владе свечано је откривен споменик Краљу Пе-
тру и Краљу Александру I, Политика, 10. октобар 1936. 34.
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Свечано откривање споменика, 11. новембар 1930. година 
(извор: МГБ Ur_3794)  
Dévoilement officiel du monument, le 11 novembre 1930. 
(source : МГБ Ur_3794) 
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Свечано откривање споменика, 11. новембар 1930. Краљ Александар 
Карађорђевић са краљицом Маријом (Збирка Ристе Марјановића)
Dévoilement officiel du monument, le 11 novembre 1930, le roi Aleksandar 
Karađorđević avec la reine Marie. (collection Rista Marjanović)
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Станислав  Сретеновић

СПОМЕНИК ФРАНЦУСКОЈ У БЕОГРАДУ 1918–2018:
 ПОЛИТИЧКИ И МЕМОРИЈАЛНИ УЛОГ

44



У Београду, 11. новембра 1930, повезано je одржавање две свечаности које су се ти
цале представа Француза и Срба везаних братством по оружју још од Великог рата: 
инаугурација Споменика захвалности Француској1 и дванаестa годишњицa примирја 
у Ретонду, примирја које је редовно прослављано у Краљевини Срба, Хрвата и Слове

наца током двадесетих година XX века. 
Идеја да се посвети споменик страној држави била је веома ретка, ако не и непо

стојећа, у међуратном периоду. У највећем броју случајева почаствовани су појединци, 
личности и страни војници. Иницијатива да се симболички захвали Француској на помоћи 
Србима током рата дошла је пре свега од Градског већа Београда које је 1921. године, на 
предлог двојице својих чланова, одлучило да подигне погребни споменик палим францу
ским војницима 1915. године током одбране града.2 Међутим, ова одлука није спроведена. 
Већи пројекат који је коначно реализован био је, с друге стране, приватна иницијатива. 
Покрећу га, у мају 1924. године, Друштво бивших ученика француских школа и Друштво 
пријатеља Француске. Основано 1920. године, Друштво пријатеља Француске било је на
следник Француског књижевног друштва које је настало у Београду 1904. године, и посебно 
се истицало својим републиканским тенденцијамa. У међуратном периоду његови председ
ници били су еминентни српски интелектуалци школовани у Француској, геолог Јован Жујо
вић (1856–1936), књижевни критичар Богдан Поповић (1863–1944) и дипломата Стеван 
Павловић (1877–1970). Ово Друштво је кумовало стварању Одбора за подизање споменика 
Француској којим је председавао доктор Нико Миљанић (1892–1957), хирург, професор на 
Медицинском факултету у Београду чији је био један од оснивача 1920. године и бу ду ћи 
кадар Комунистичке партије Црне Горе током Другог светског рата. Задужен за прикупљање 

 1 За више детаља, видети: Stanislav Sretenovic, „Le monument à la France à Belgrade. La mémoire de la 
Grande Guerre au service de l'action politique et diplomatique”, Vingtième siècle. Revue d'histoire, 115, 
juillet–septembre 2012, p. 31–44.

 2 Историјски архив Београда (Archives historiques de Belgrade), Фонд општине града Београда (Fond 
de la municipalité de Belgrade), Књиге записника одборских одлука Београдске општине (Livres des 
protocoles des décisions de la municipalité de Belgrade), I седница 17. децембра 1921.

45



добровољних прилога грађана и уз помоћ културних удружења Краљевине, посебно удру
жења жена и удружења бивших српских ђака у Француској, овај одбор је за кратко време 
прикупио износ који је премашио очекивања.3

Првобитна идеја је била да се подигне споменик у Паризу који би сведочио о захвал
ности Срба француској јавности. Пројекат је измењен 1927. године са доласком Емила Дара 
– новог опуномоћеног министра Републике Француске у Београду. Он је, са становишта 
француског утицаја у Краљевини, увидевши корист коју би могло да има подизање споме
ника у Београду, утицао на коначну одлуку. Указао је на унутрашњу и спољну нестабилност 
Краљевине, на „сумњу” коју су неки Срби гајили према стварности француске заштите, као и 
на растући утицај других страних сила.4 Изабрано је једно од најлепших места у Београду – 
парк Калемегдан са погледом на Саву и Дунав, који је, од краја XIX века, постепено постајао 
национални пантеон на отвореном, место где су подизане бисте великана српске историје, 
науке и уметности.5 Ту је, 1913. године, после балканских ратова подигнут споменик посвећен 
Карађорђу, вођи српског устанка 1804. године. Аустријске окупационе трупе уништиле су га 
две године касније. Управо је на његовом месту требало да се изгради споменик Француској.

Одлуку је донела Београдска општина 1928. године. Тада је градоначелник био 
изразити франкофил Коста Кумануди, који је 1901. године докторирао на Правном 
факултету у Паризу одбранивши тезу из правне и дипломатске историје,6 такође, био 
је и министар у неколико мандата током двадесетих година. Одлука о подизању споме
ника покренула је полемику у јавном мњењу. Како је било могуће поставити споменик 
Француској на истој локацији на којој је некад био споменик посвећен Карађорђу, на
ционалном хероју и оснивачу модерне Србије? Одговор може да се тражи у званичној 
идеологији која је постављала устанак Карађорђа у континуитет Француске револуције, 

 3 AJ (Архив Југославије), фонд 74, фасцикла 242, јединица 365, Министарски савет, Београд, 28. октобар 
1930. 

 4 Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (ADMAE), La Courneuve, ZEurope 1918–
1940, Yougoslavie 184, Dard à Briand, Belgrade, 19. новембар 1930.

 5 Miroslav Timotijević, À la France! Podizanje spomenika zahvalnosti Francuskoj na beogradskom Kale-
megdanu („À la France  ! L’érection du monument de la gratitude à la France sur le Kalemegdan 
belgradois”), in Mihailo Pavlović, Jelena Novaković (éd), Les relations franco-serbes 1904–2004, Belgrade, 
2005, p. 193–215.

 6 Constantin Koumanoudi, Les traités d’alliance au XIXe siècle, étude de droit international et d’histoire 
diplomatique, thèse de doctorat, faculté de Droit, Paris, A. Rousseau, 1901.
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с том разликом да је Француска револуција изнедрила републику, а „српска револуција” 
националну династију.

Тек је у септембру 1930, пошто се унутрашњополитички контекст променио личном 
владавином краља Александра Карађорђевића, одлуку потврдио Београд и утврђен је 
датум 11. новембар. Неколико дана пре церемоније, у интервјуу „Политици” – новина
ма блиским круговима југословенске владе – Дар је покушао да оправда избор локације 
повезавши споменик Француској са спомеником „Победник”. Подигнут 1928. године, 
недалеко од предложеног места, са погледом на Калемегданску тврђаву са северне стране, 
он је славио победоносну Србију у балканским ратовима; истовремено је ова статуа својом 
локацијом у правцу бивших аустроугарских територија означавала тријумф Србије про
тив Хабзбуршке монархије. За Дара је Србија од пре рата, материјализована спомеником 
„Победник”, била веран бранилац, као што је Јованка Орлеанка, односно Француска којој 
је требало подићи споменик, била носилац вредности човечанства.7 

Управо је Ивану Мештровићу (1883–1962), аутору статуе Победника, додељен задатак 
да осмисли Споменик захвалности Француској. Овај хрватски вајар међународног угледа, 
Роденов колега и „званични” уметник двора Карађорђевића који је поштовао његов рад 
инспирисан српском и хрватском средњовековном прошлошћу и верским темама8, имао 
је предност у односу на покојног Пашка Вучетића (1871–1925), далматинског уметника 
који је исклесао уништени Споменик Карађорђу и који је већ тада  направио једну скицу 
Маријане, вероватно 1924. године. Ако је овај избор званично направио Богдан Поповић, 
председник Друштва пријатеља Француске и комисије за конкурс, на њега је за споменик – 
као и за избор локације – веома утицао амбасадор Дар: Ја сам лично подржао Мештровића 
– написао је дипломата Аристиду Бријану, његовом претпостављеном министру крајем 
1929. године – најпре, као највећем скулптору у Југославији, чији је таленат усмерен на 
снагу и херојство; друго зато што је Хрват, и на тај начин симболизује својим рођењем, 
уједињење свих Југословена око Француске.9

Предмет споменика био је пажљиво осмишљен. Велика женска фигура – варијација 
Маријане без републиканских атрибута, прекривена плаштом по угледу на антички грч

 7 Политика, 9. новембар 1930, стр. 1.
 8 Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje (Les souvenirs sur les hommes politiques et les 

événements), Zagreb, Matica Hrvatska, 1969.
 9 ADMAE, ZEurope 18–40, Yougoslavie 75, Dard à Briand, Belgrade, 26. новембар 1929.

47



ки начин са фригијском капом, симболом слободе – била је у заносу херојског покрета 
који је требало да подсети „Југословене” на жртве и дело њиховог великог покровитеља, 
Француске. Значење овог покрета било је отворено, ако не и неизвесно. Начин на који је 
Француска представљена могао је различито да се тумачи и да дâ повода критици фран
цуске политике према Краљевини. Није било јасно да ли је мач који је држала био исукан 
за борбу или је враћен у корице. Пошто се вероватно осећао нелагодно због сувише бор
беног изгледа фигуре, министар Дар је морао да се оправда у листу „Политика” којем 
је дао објашњење у складу са француском политиком: Очи Француске сијају у бесу борбе, 
али истовремено гледају према идеалу мира. Рука маше убиствением мачем, али је у исто 
време спремна да га баци иза себе са презиром. Овако и само овако Француска жели да буде 
представљена – спремна за одбрану, спремна за помирење.10

Симболика споменика сведочи о добро изграђеном идеолошком компромису. Идеје 
којима је Француска требало да представља узор за грађане Краљевине Југославије биле 
су: прво држава, затим антика и слобода. Женска фигура, Маријана, персонификација 
Француске, није била симбол републике, већ државе и, посебно, дугог трајања државе у 
Француској. Ова држава је, током векова, омогућила уједињење веома различитих еле
мената. Позивање на антику (плашт) омогућавало је да се избегне свака референца на 
Француску као „најстарију ћерку цркве” и католичанство, које је било веома осетљива 
тема у религиозно хетерогеном Краљевству. Фригијска капица била је симбол слободе. 
Француска је била представљена као носилац слободе јужнословенским народима, посеб
но у односу на вековно Хабзбуршко царство. 

Симболичнa улога Француске је заснована на војној и образовној подршци коју је 
она пружила Србима током рата, што се огледа у два рељефа исклесана на постаменту 
споменика. На левој страни, представљени су један поред другог, у низу, девет француских 
и девет српских војника – стрелаца на Солунском фронту. На десној страни, Мештровић 
представља Француску као мајку науке која храни српске ученике и студенте током рата, 
и шире, као учитељицу југословенске омладине. Уметник је симболизовао ову едукативну 
улогу женском фигуром Сорбоне, што подсећа на дело „Свето дрво” Пувиjа де Шавана којe 
се налази у великом амфитеатру овог париског универзитета, и на дело „Сорбонска мисао” 
вајара Дениjа Пиеша (Denys Puech), инспирисаним Фидијином скулптуром „Атина”.11 Пре

 10 Политика, 9. новембар 1930, стp. 1.
 11 Christian Hottin, Quand la Sorbonne était peinte, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001.
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ма једном сведочанству после Другог светског рата, Мештровић је првобитно имао идеју да 
представи само Француску која храни, али је додао Француску која образује под утицајем 
Ремона Варнијеа, тадашњег директора Француског института у Загребу. Нема сумње да је 
он желео да спречи да споменик поприми превише изражен францускосрпски карактер.

Друге две стране постамента имале су натписе. На предњој страни могло се прочита
ти на француском: За Француску! МCМXXX, а на задњој страни, на српском, ћириличним 
словима: Волимо Француску као што је она нас волела 1914–1918. Ове поруке су биле пр
венствено намењене Србима, затим малој француској заједници у Београду и Французи
ма у пролазу кроз главни град. На предњој страни, комитет за изградњу споменика је у 
почетку желео да се напише Племенитој Француској.12 Натпис Француској био је шири 
и представљао је честу формулацију у Француској политици XIX века, на левици, као и 
на десници, од радикаласоцијалиста до католика.13 Вероватно се односи на текст који је 
Виктор Иго, бранилац Срба пред француским јавним мњењем током српскоотоманских 
ратова од 1876. до 1878. године14, написао у марту 1877. под насловом „Француској” и 
објавио наредне године поводом Светске изложбе у Паризу поред текста са карактери
стичним насловом „После недаћа”.15 Почетак натписа на задњој страни Волимо Француску 
односи се на серију предавања пропагандног карактера између 1914. и 1919. године које је 
држао Камиј Жилијан16, члан Института и професор на Кoлеж де Франс, који је био познат 
и цењен међу Србима.

Добивши своје место у току три дана званичних свечаности, намењених величању 
францускојугословенског пријатељства на основу францускосрпског пријатељства 
изграђеног током Великог рата, инаугурација споменика одржана је 11. новембра 1930. 

 12 У годинама 1940–1944, реакционарни аутори пре и после Другог царства, поново су објављени у 
колекцији под називом La noble France (Племенита Француска), чији је уредник био Mонсињор Грант 
(Grente) из Француске академије.

 13 Бројни су објављени радови са овим насловом. Дајемо неколико примера: ThéodoreÉloi Lebreton, 
À la France, Rouen, Impr. de Orville et Joignant, 1869; Victor de Laparde, À la France, Lyon, F. Girard, 
1871; J. Berthier, À la France, SaintEtienne, Impr. J. Pichon, 1872; Antoine Doyotte (abbé), À la France, 
PontàMousson, Impr. de Haguerthal, 1879; Amable Dubrac, À la France, Macon, Impr. de Protat 
frères, 1887; Gustave Rivet, À la France, Paris, P.V. Stock, 1915.

 14 Victor Hugo, „Pour la Serbie”, Le Rappel, le 29 août 1876. Видети такође: Miodrag Ibrovac, „Victor Hugo 
et les Serbes”, L’Écho de Belgrade, 19. jун 1935, стp. 2. и 4.

 15 Victor Hugo, À la France, са потписом аутора 12. марта 1877, Paris, 1878.
 16 Camille Jullian, Aimons la France, Paris, Impr. Paul Dupont, 1919.
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године, на дванаестој годишњици примирја. Дан раније је на железничкој станици орга
низована свечаност поводом доласка делегације Националне федерације „Poilus d’Orient” 
– удружења ветерана са Солунског фронта17, након које је стигла и званична делегација 
француске владе. Долазак две делегације, приватне и владине, био је симбол јединства 
Француза код домаћина. Владину делегацију чинили су политичари, генерали и адмирали, 
посланици, сенатори и представници академске заједнице. Међу њима су били министар 
пензија Огист Шампетје де Риб18, представници војске (генерал Шарпин, генерал Анруи, 
генерал Пиарон де Мондезир, вицеадмирал Робер), Скупштине – укључујући сенатора А. 
Онора, и универзитета, међу којима Леон Пино и Жил Куле, бивши ректори универзитета у 
Поатјеу и Монпељеу, представници локалне самоуправе – присутан је био Франсоа де Ме, 
градоначелник града Болијеа где се налазила српска гимназија за време рата и Жорж Кон
тено, потпредседник Градског већа Париза, као и гроф од Бомона, потпредседник кружока 
„Cercle interallié” и секретар Француске алијансе Пол Лабе. Свечано су их дочекали на 
железничкој станици и поздравили министар војске и морнарице Стеван Хаџић, министар 
образовања Божидар Максимовић, бивши градоначелник Београда а сада министар без 
портфеља Коста Кумануди, представници француског посланства под вођством министра 
Дара, и помоћници министара иностраних и унутрашњих послова. Били су такође и пред
ставници краљевске породице, војске, града Београда, удружења официра и националних 
културних институција. На улицама Београда, украшених истим, али различито распо
ређеним бојама Француске и Краљевине Југославије – што је визуелно јачало савез између 
две земље – народ је клицао Французима. Гости су посетили Владу, Министарство спољних 
послова, скупштину града Београда, Универзитет, војна гробља.

Било је и одсутних у званичној делегацији: највиши француски званичници, пред
седник Републике и председник владе, који су ипак послали телеграме подршке; највећи 
србофили у Француској19 – маршал и војвода Франше д'Епере, посланик Луј Марен, по

 17 Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française, 3 vol., Paris, Presses de la FNSP, 1977.
 18 Огист Шампетије де Риб (Antony, 1882 – Paris, 1947) студирао је права. Тешко је рањен за време Ве

ликог рата. Кандидат Националне републиканске уније на изборима 1924. године, постао је посла
ник (1924–1934), а затим и сенатор за област Доње Пиринеје (1934–1940). Био је министар Пензија 
од 1930. до 1932. Основао је Народну демократску партију. (Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires 
français, III, Paris, PUF, 1963.) 

 19 Stanislav Sretenovic, „Les ‘philoserbes’ en France au temps du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
1918– 1929, Études danubiennes, XXIII, 1–2 (2007), p. 119–148. 
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часни председник и председник Удружења француских пријатеља Југославије основаног 
1928. године у Паризу и дипломата Жозеф д Фонтене. Разлози за њихово одсуство су били 
политички, француска дипломатија их је удаљила како не би дозволила њихов „монопол” 
над францускосрпским пријатељством, као у двадесетим годинама. Својом посебном 
културом која је славила францускосрпско братство по оружју и пуном подршком то
ком рата Србима као стубовима јаке Југославије у француској орбити, „србофили” су 
стављали француску дипломатију у незгодан положај у односу на италијанске и енглеске 
савезнике. Они су могли да дају погрешан утисак српским челницима да ће Француска 
подржати сваки корак у њиховој унутрашњој и спољној политици. Претходно именован 
да заступа Француску у Београду, маршал је коначно упућен у Етиопију да присуствује 
церемонији крунисања цара Хајла Селасија.20 Оправдано одсутан због „хитних обавеза”, 
Луј Марен, како би се захвалио Србима док су Французи пристизали у Београд, осно
вао је у Паризу Одбор за изградњу споменика краљу Петру I Карађорђевићу, пројекат 
који је подржао Жан д Кастелан, председник Градског већа у Паризу.21 По угледу на бе
оградски одбор, париски одбор је планирао да започне прикупљање новца за споменик 
широм Француске – краљ Петар је оставио трагове у француској историји као бивши 
ученик школе СенСир и као учесник у рату 1870–1871. године на француској страни. 
Ова иницијатива је у основи Споменика краљевима Петру и Александру Карађорђевићу, 
подигнутом 1936. године у 16. арондисману Париза. Коначно, опуномоћени министар 
при двору Карађорђевића од 1917. до 1921. године, Жозеф д Фонтене, тадашњи амбаса
дор при Светој столици, није могао да прихвати позив Одбора за подизање споменика у 
Београду, за шта није експлицитно дао разлог.22

Споменик захвалности Француској је свечано откривен 11. новембра у присуству 
краља Александра и краљице Марије. Споменик је открио нови градоначелник Београ
да, инжењер Милан Нешић, неутрални технократа – као и сва администрација главног 
града током краљевог режима. Говорио је, као и Нико Миљанић, председник Одбора за 
подизање споменика, Шампетје де Риб, и велики франкофил Коста Кумануди. Значајно 
је да није било представника Хрвата и Словенаца, осим ректора универзитета у Загребу 

 20 ADMAE, ZEurope 1918–1940, Yougoslavie 184,  Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la 
Guerre (Cabinet), Paris, 29. септембар 1930. 

 21 Политика, 10. новембар 1930, стp. 3.
 22 ADMAE, ZEurope 1918–1940, Yougoslavie 184, Fontenay à MAE, Rome, 12. новембар 1930.
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и Љубљани и две групе жена обучених у народне ношње из околине ових градова. Шам
петје де Риб је у свом говору инсистирао на југословенском унутрашњем јединству и 
спољном миру, док су Срби истакли успомену на заједничку борбу током рата и дали 
слику о Француској као носиоцу цивилизације и слободe. Министар Кумануди је говорио 
на француском и српском језику и цитирао стих Слава нашој вечној Француској! из песме 
„Химна” Виктора Игоа.23 Песма Живојина Милићевића, новинара и песника, ученика то
ком Великог рата Српске гимназије у месту БолијесирМер, под називом „À la France”, 
објављена је на српском и француском језику на насловној страни „Политике” од 11. 
Новембра.24 У вечерњим часовима ишло се у Народно позориште, где су представљени 
француски и јужнословенски писци, а затим у ЈоckeyClub, на вече Националног удру
жења женских друштава. Сутрадан, 12. новембра, делегација је посетила гроб Незнаног 
јунака на Авали25 и гроб краља Петра I на Опленцу, јужно од Београда, у срцу Шумадије, 
области порекла националне династије и буне 1804. године. У вечерњим сатима, званич
на француска делегација свечано је испраћена. 

Свечаности поводом подизања споменика и боравка француске делегације пажљиво 
је пратила српска штампа, укључујући и дневне листове блиске влади – „Политика” и „Вре
ме”, као и гласила „Београдске општинске новине” и „Југословенски гласник”. Они су на 
апологетски начин подсетили на догађаје из Великог рата и дали детаљне информације о 
излагањима и посетама француских делегација. Француска штампа је такође пратила до
гађај, али са мањим нагласком на прошлост. Новине које су обезбедиле највећу покривеност 
биле су народне новине које су се обраћале широкој јавности, а нису биле политички анга
жоване „Le journal de Paris” са специјалним изаслаником Анријем Барбијем који је пратио 
српска збивања још од доба балканских ратова и „Le Petit Journal”. Новине „L’Intransigeant” 
послале су специјалног дописника у Београд, новинара са словенским именом, Петра Ва
лика. Што се тиче новина „Matin” и „Petit Parisien”, они су се ограничили на преношење 
информација о догађају из Београда и цитирање телеграма Гастонa Думерга и декларације 
Аристида Бриjана, као и текста Светислава Петровића, српског франкофоног новинара из 

 23 Œuvres de Victor Hugo, I, Les chants du crépuscule, Paris, Flammarion, 1912, 432 стp. 
 24 Политика, 11. новембар 1930, стp. 1
 25 Stanislav Sretenovic,  „Les enjeux politiques et mémoriels du soldat inconnu serbe”, François Cochet, 

JeanNoël Grandhomme (dir.), Les soldats inconnus de la Grande Guerre: la mort, le deuil, la mémoire, Paris, 
Éditions SOTECA 14–18, 2012, p. 207–239.

52



дневног листа „Политика”. Новине „La Victoire” објавиле су куртоазне телеграме Думерга 
и Бријана, извештај о прославама које је написао Жорж Бијенеме. Новине „L’Excelsionr”, 
„Le Figaro”, „L’Ordre”, „L’Avenir”, „La République” и „L’Écho de Paris” су објавиле депеше 
агенција. Новине у провинцији, „Le Grand Écho” из Лила, „Dijon Public”, „L’Éclaireur” из 
Нице, „Le Nouvelliste” из Лиона, „Le Journal d’AlsaceLorraine” из Стразбура, „L’Éclair” из 
Монпељеа, преузеле су текст Светислава Петровића. 

Инаугурација Споменика захвалности Француској и свечаности које су пратиле овај 
догађај заиста су имале веома изражени аспект унутрашње и спољашње политике. Са ста
новишта опште политике француске владе, размере и афективна природа прослава 11. 
новембра 1930. године у Београду билe су извор сумње. За Французе, наглашена српска 
преданост била је залог савеза, али је такође представљала ризик у контексту тридесетих 
година прошлог века. Страхујући да буде увучена у сукоб између Италије и Југославије и 
да буде присиљена да заузме страну у унутрашњем спору између Срба и Хрвата, француска 
дипломатија желела је да допринесе смиривању унутрашњих и спољних тензија везаних 
за Краљевину. На француској страни, прославе откривања споменика Француској у Бео
граду биле су у основи симболично упозорење, пажљиво осмишљено, јужнословенским 
политичарима да не изневере француско поверење несразмерним корацима у унутрашњој 
политици (кораци везани за диктатуру) или у спољној политици (кораци везани за ревизи
онистичке земље Италију, Мађарску и Бугарску).

Треба напоменути да, у том духу, ниједна страна делегација није присуствовала ина
угурацији Споменика заухвалности Француској у Београду. Дар је то и објаснио Ке д'Ор
сеју, неколико дана касније, у извештају у којем је са значајем нагласио успех делегације 
француских представника академске заједнице: После дужег разматрања, Одбор за поди-
зање споменика одлучио је да не позове савезнички дипломатски кор на инаугурацију, веома 
пажљиво му давши карактер француско-југословенске прославе. Италијански министар је 
уосталом био отишао на одмор, а енглески министар је такође био одсутан из Београда.26 
Дар је желео да избегне интернационализацију свечаности која је могла да буде схваћена 
као демонстрација силе Француске. Италијанска штампа иронично је забележила да је 
Београд заборавио да подигне споменик у знак сећања на Виторио Венето – италијанску 

 26 ADMAE, ZEurope 1918, 40, Yougoslavie 184, Dard à Briand, Belgrade, le 19. novembre 1930; CADN, 
Séries de l’administration centrale, Service des œuvres françaises à l’étranger, 186, Dard à MAE, 
Belgrade, 19. новембар 1930.
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победоносну офанзиву против Аустроугарске која је довела до примирја у Вила Ђусти 
3. новембра 1918. године. Ову инсинуацију није коментарисала краљевска штампа, на 
велико задовољство француског министра.27

На француској страни, празничне прославе 11. новембра 1930. у Београду, имале су 
искључиво билатерални карактер и биле су строго у вези са унутрашњом и спољашњом си
туацијом у Краљевини у којој је управо био успостављен лични режим краља Александра. 
Француска је срамежљиво подржавала диктатуру која је сачувала јединство државе, главну 
бригу француске дипломатије. Она је такође желела да сачува своју доминантну позицију у 
Краљевини, у којој је глас незадовољства према великом заштитнику био све јачи, посебно 
зато што је у јулу 1929. године, Међународни арбитражни суд у Хагу пресудио у корист 
Француске око плаћања српског дуга. Додајмо да је због светске економске кризе 1929. го
дине, Француска располагала све мањим материјалним средствима које је могла да уложи у 
консолидацију Краљевине коју је желела. Француска је у Краљевини Југославији могла само 
делимично да компензује тај мањак средстава помоћу симболичке акције о чему сведочи 
инаугурација споменика Француској у Београду 11. новембра 1930. Ова симболичка акција 
није ишла даље од групе Срба, обележених од Великог рата наглашеном „франкофилијом”.

На српској страни, споменик и његово откривање били су израз воље политичара да 
покажу да је Француска увек била на страни Краљевине у тренутку озбиљне унутрашње 
кризе. Свечаности су такође помогле у изналажењу политичког и симболичног компро
миса унутар земље. Биле су организоване око две идеје које је требало да буду уједињујуће 
и којима би Француска могла да послужи као модел: идеја о јакој држави и идеја о једин
ственој нацији. Међутим, симболика Француске није била довољна да се реализују ова 
два идеала у унутрашњем и спољашњем, политичком, економском и културном контексту 
Краљевине Југославије у међуратном периоду.

Атентат на краља Александра и Луја Бартуа на француском тлу, у Марсеју, 9. октобра 
1934. године, постављање Споменика краљевима Петру Првом и Александру Карађорђе
вићу у 16. арондисману града Париза 1936. године и подизање меморијалног споменика 
у шестом арондисману у Марсеју две године касније, представљају трагични врхунац овог 
францускосрпског пријатељства које је толико слављено од Великог рата. То су сведочан
ства о времену у европској историји када су односи између Француске и Југославије били 
у константној напетости између симболике и реалности, између нада и постигнућа.

 27 Исто, стp. 3.
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На крају, можемо да се запитамо каква је функција Споменика захвалности Францу
ској данас у Србији, 88 година после његовог подизања. Током Другог светског рата и током 
окупације Србије, споменик није уништен. После рата, уколико је заиста постојало сећања 
које је нови комунистички режим желео да преотме од „побеђене српске буржоазије”, како 
се тада говорило, то је свакако сећање на војну подршку коју су Французи пружили Срби
ма током Великог рата. Био је то знак „јакобинизма” југословенских комуниста. Сећање 
на францускосрпско пријатељство искоришћено је за јачање комунистичке идеологије.28

Споменик данас и даље представља сведочанство о времену веома различитом од 
нашег. Али свака епоха даје значење споменицима који је окружују. Осмишљен, не без 
двосмислености, као францускојугословенски, споменик није, у ствари, прерастао у 
францускосрпски након нестанка Југославије. Током деценија које обележавају крај ХХ 
и почетак XXI века, разне групе грађана су се повремено и приватно окупљале да изразе 
своје мишљење о актуелним политичким питањима у којима је Француска била референт
на тачка. Тек је од друге половине 2000их година, функција споменика постала универ
зална са позивањем на вредности Француске револуције. Поводом 14. јула, без помпе, 
представници француске амбасаде, Владе Србије и Града Београда, као и разна удружења 
грађана, полажу венце у подножју споменика.

Данас, значајан српски и француски финансијски допринос обнови споменика Фран
цуској у Београду исказује почаст генерацији Срба и Француза који су се током Великог 
рата школовали и борили за идеале слободе и мира, генерацији чији су потомци поново 
један уз другога у процесу интеграције Србије у Европску унију. 

 28 Stanislav Sretenović, „Francuskosrpski odnosi u XIX i XX veku” („Les relations francoserbes aux XIXe 
et XXe siècles”), Međunarodni problemi(Les problèmes internationaux), LXI, 4, Belgrade, 2009, p. 536–558.
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Свечано откривање споменика, 11. новембар 1930. Краљ Александар Карађорђевић са краљицом 
Маријом у свечаној ложи (Београдске општинске новине бр. 23-24, 15. децембар 1930) 
Dévoilement officiel du monument, le 11 novembre 1930, le roi Alexandre Karađorđević avec la reine 
Marie dans la loge officielle. (Beogradske opštinske novine du 15 décembre 1930, no. 23-24)
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Stan is lav  Sretenov ić

LE MONUMENT À LA FRANCE À BELGRADE, 1918–2018:
 L‘ENJEU POLITIQUE ET MÉMORIEL
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L
e jour du 11 novembre 1930 à Belgrade, furent associées deux cérémonies qui touchaient 
l’imaginaire des Français et des Serbes, liés par une fraternité d’armes depuis la Grande 
Guerre : l’inauguration du monument de reconnaissance à la France1 et le douzième an
niversaire de l’armistice de Rethondes, armistice régulièrement célébré dans le Royaume 

des Serbes, Croates et Slovènes au cours des années 1920. 
L’idée de dédier un monument à un État étranger était très rare, sinon inexistante, dans 

l’entredeuxguerres. Ce sont les individus, des personnalités et des soldats étrangers, qu’on 
honorait en général. L’initiative de remercier symboliquement la France pour son aide aux 
Serbes pendant la guerre vint d’abord du conseil municipal de Belgrade qui, en 1921, sur la 
proposition de deux de ses membres, décida d’ériger un monument funéraire aux soldats fran
çais tombés en 1915 lors de la défense de la ville2. Mais cette décision ne fut pas exécutée. Un 
projet plus vaste fut finalement réalisé à partir d’une initiative privée. Il fut lancé en mai 1924 
par la Société des anciens élèves des écoles françaises et par la Société des amis de la France. 
Créée en 1920, celleci était l’héritière de la Société littéraire française fondée à Belgrade 
en 1904, mais s’en détachait par ses tendances républicaines. Dans l’entredeuxguerres, ses 
présidents furent d’éminents intellectuels serbes formés en France, le géologue Jovan Zujović 
(18561936), le critique littéraire Bogdan Popović (18631944) et le diplomate Stevan Pavlović 
(18771970). Elle parraina ainsi un Comité du monument à la France présidé par le docteur 
Niko Miljanić (18921957), chirurgien, professeur à la Faculté de médecine de Belgrade dont 
il avait été l’un des fondateurs en 1920, et futur cadre du parti communiste du Monténégro 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Chargé de recueillir les dons volontaires de citoyens 
et aidé par les associations culturelles du Royaume, notamment les associations de femmes et 

 1 Pour plus de détails, voir : Stanislav Sretenovic, « Le monument à la France à Belgrade. La mémoire de 
la Grande Guerre au service de l'action politique et diplomatique »,Vingtième siècle. Revue d'histoire, 115, 
juilletseptembre 2012, p. 3144.

 2 Istorijski arhiv Beograda (Archives historiques de Belgrade), Fond opštine grada Beograda (Fond de la 
municipalité de Belgrade), Knjige zapisnika odborskih odluka beogradske opštine (Livres des protocoles des 
décisions de la municipalité de Belgrade),I, séance du 17 décembre 1921.
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les associations d’anciens élèves serbes en France, ce comité rassembla en peu de temps une 
somme qui dépassa toutes ses attentes3. 

L’idée initiale était d’ériger le monument à Paris afin qu’il témoignât de la reconnaissance 
des Serbes auprès du public français. Le projet changea en 1927, avec l’arrivée d’Émile Dard, 
nouveau ministre plénipotentiaire de la République française à Belgrade. Ce dernier, voyant 
les avantages qu’il y aurait, du point de vue de l’influence française dans le Royaume, à élever 
le monument à Belgrade, influença la décision définitive. Il invoqua l’instabilité intérieure et 
extérieure du Royaume, ainsi que les « doutes » que certains Serbes nourrissaient quant à la 
réalité de la protection française et l’influence croissante des autres puissances étrangères4. 
On choisit un des plus beaux lieux de Belgrade : le parc de la forteresse de Kalemegdan, don
nant sur la Save et le Danube, tendait à devenir, depuis la fin du XIXe siècle, un panthéon 
national à ciel ouvert, le lieu où l’on érigeait les bustes des grands personnages de l’histoire, de 
la science et des arts serbes5. Un monument dédié à Karađorđe, chef de l’insurrection serbe de 
1804, y avait été notamment dressé en 1913, à la suite des guerres balkaniques, avant d’être 
détruit par l’ennemi deux ans plus tard. C’est précisément à son emplacement que devait être 
construit le monument à la France.

La décision fut prise par la municipalité de Belgrade en 1928. Le maire était alors le très 
francophile Kosta Kumanudi qui avait reçu en 1901 le grade de docteur de la Faculté de droit 
de Paris pour une thèse d’histoire juridique et diplomatique6, et qui détint plusieurs porte
feuilles ministériels au cours des années 1920. Cette décision déclencha une polémique dans 
l’opinion. Comment étaitil possible qu’on érigeât le monument à la France sur le lieu même où 
se trouvait naguère le monument à Karađorđe, le héros national et le fondateur de la Serbie mo
derne ? Il est possible de trouver la réponse dans l’idéologie officielle qui situait l’insurrection 

 3 AJ (Archives de la Yougoslavie), fond 74, fascicule 242, unité 365, Présidence du conseil des ministres à 
la Cour royale, Belgrade, le 28 octobre 1930. 

 4 Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères (ADMAE), La Courneuve, ZEurope 1918
1940, Yougoslavie 184, Dard à Briand, Belgrade, le 19 novembre 1930. 

 5 Miroslav Timotijević, «À la France  ! Podizanje spomenika zahvalnosti Francuskoj na beogradskom Kale-
megdanu » (« À la France ! L’érection du monument de la gratitude à la France sur le Kalemegdan bel
gradois »), in Mihailo Pavlović, Jelena Novaković (éd), Les relations franco-serbes 1904-2004, Belgrade, 
2005, p. 193215.

 6 Constantin Koumanoudi, Les traités d’alliance au XIXesiècle, étude de droit international et d’histoire diplo-
matique, thèse de doctorat, faculté de Droit, Paris, A. Rousseau, 1901.
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de Karađorđe dans la continuité de la Révolution française, à cette différence que la Révolution 
française avait produit la République et « la révolution serbe », la dynastie nationale. 

C’est seulement en septembre 1930, le contexte intérieur ayant changé par l’instauration 
du régime personnel du roi Alexandre Karađorđević, que la décision fut confirmée par la mairie 
de Belgrade et l’inauguration fixée pour le 11 novembre. Quelques jours avant la cérémonie, 
dans une interview donnée à Politika le quotidien national proche des milieux gouvernemen
taux yougoslaves , Dard tenta à son tour de justifier le choix du lieu en mettant en relation le 
monument à la France avec la statue dite Pobednik (le Vainqueur). Erigée en 1927, en surplomb 
de la forteresse de Kalemegdan du côté nord, elle célébrait la Serbie victorieuse dans les guerres 
balkaniques, tout en signifiant, par son emplacement en direction des exterritoires austrohon
grois, son triomphe contre l’Empire des Habsbourg. Pour Dard, la Serbie d’avantguerre, ma
térialisée par la statue du Vainqueur, défenseuse et fidèle, était comme Jeanne d’Arc soit la 
France à qui un monument allait être dressé , porteuse des valeurs de l’humanité7.

C’est justement à Ivan Meštrović (18831962), l’auteur de la statue du Vainqueur, que 
revint le soin de réaliser le monument de reconnaissance à la France. Ce sculpteur croate de 
réputation internationale, collègue de Rodin et artiste « officiel » de la cour des Karađorđević, où 
l’on appréciait son œuvre inspirée du passé médiéval serbe et croate et de sujets religieux8, fut 
préféré à feu Paško Vučetić (18711925), l’artiste dalmate qui avait sculpté le monument détruit 
de Karađorđe, et déjà esquissé une figure de Marianne, probablement en 1924. Si ce choix fut 
officiellement fait par Bogdan Popović, mentionné plus haut, président de la Société des amis de 
la France et de la Commission de concours pour le monument, il fut – tout comme celui du lieu  
fortement influencé par l’ambassadeur Dard : « J’ai appuyé personnellement Meštrović écrivait 
le diplomate à Aristide Briand, son ministre de tutelle, fin 1929  d’abord comme le plus grand 
sculpteur yougoslave, dont le talent vise à la force et à l’héroïsme ; ensuite parce que Croate, et 
symbolisant ainsi par sa naissance l’union de tous les Yougoslaves autour de la France »9.

Le sujet du monument fut soigneusement pensé. C’est une grande figure féminine sorte 
de Marianne sans attributs républicains, revêtue d’une cape à la mode grecque antique et 
coiffée du bonnet phrygien symbole de la liberté emportée dans un mouvement héroïque 

 7 Politika, le 9 novembre 1930, p. 1.
 8 Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje (Les souvenirs sur les hommes politiques et les événe-

ments), Zagreb, Matica Hrvatska, 1969.
 9 ADMAE, ZEurope 1840, Yougoslavie 75, Dard à Briand, Belgrade, le 26 novembre 1929. 
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qui devait rappeler « aux Yougoslaves » les sacrifices et l’œuvre de leur grande protectrice, 
la France. La signification de ce mouvement était ouverte, sinon incertaine. La façon dont la 
France avait été représentée pouvait être diversement interprétée et donner lieu à une critique 
de la politique française envers le Royaume. On ne voyait pas clairement si l’épée qu’elle tenait 
à la main était sortie pour le combat ou en train d’être remise dans son fourreau. Probable
ment gêné par l’aspect martial de la figure, le ministre Dard eut aussi à s’en justifier dans le 
journal Politika, où il donna une explication conforme à la politique générale française : « Les 
yeux de la France brillent de la colère du combat, mais en même temps s’élèvent vers l’idéal 
de la paix. La main brandit l’épée meurtrière, mais en même temps elle est prête à la jeter 
derrière elle avec mépris. C’est comme cela, et uniquement comme cela, que la France veut 
être représentée : prête à la défense, prête à la réconciliation »10. 

La symbolique du monument témoigne d’un compromis idéologique bien construit. Les 
idées par lesquelles la France devait être une référence pour les citoyens du Royaume de You
goslavie étaient les suivantes : d’abord l’État, puis l’Antiquité et la liberté. La figure féminine, 
Marianne, personnification de la France, n’était pas le symbole de la République mais de l’État 
et, surtout, de la longue durée de l’État en France. Cet État, au cours des siècles, avait permis 
l’unification d’éléments très disparates. La référence à l’Antiquité (la cape) évitait toute réfé
rence à « la fille aînée de l’Église » et au catholicisme, un sujet très sensible dans le Royaume 
religieusement hétérogène. Le bonnet phrygien était le symbole de la liberté. La France était 
représentée comme porteuse de la liberté aux peuples sudslaves, notamment par rapport à 
l’Empire séculaire des Habsbourg. 

Le rôle symbolique de la France se fondait sur le soutien militaire et éducatif qu’elle avait 
apporté aux Serbes pendant la guerre et dont témoignaient les deux reliefs sculptés à la base 
du monument. Sur le côté gauche, figuraient, côte à côte, sur un rang, neuf tirailleurs français 
et neuf tirailleurs serbes sur le front de Salonique. Sur le côté droit, Meštrović représenta la 
France en mère des sciences nourrissant les élèves et étudiants serbes pendant la guerre, et 
plus largement, en éducatrice de la jeunesse yougoslave. L’artiste symbolisa ce rôle éducatif 
par une figure féminine de la Sorbonne, qui fait penser au Bois sacré de Puvis de Chavannes, 
dans le grand amphithéâtre de l’université parisienne, et à la Pensée sorbonnienne du sculpteur 
Denys Puech, inspirée par l’Athéna de Phidias11. Selon un témoignage d’après la Deuxième 

 10 Politika, le 9 novembre 1930, p. 1.
 11 Christian Hottin, Quand la Sorbonne était peinte, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001. 
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Guerre mondiale, Mestrović avait initialement l’idée de ne représenter que la France nour
ricière, mais avait ajouté la France éducatrice sous l’impulsion de Raymond Warnier, alors 
directeur de l’Institut français de Zagreb. Sans doute ce dernier voulaitil éviter que le monu
ment ne prît un caractère francoserbe trop prononcé.

Les deux autres côtés de la base du monument portaient des inscriptions. Sur le côté 
frontal, on pouvait lire en français : « À la France ! MCMXXX », et sur le côté arrière, en serbe, 
en caractères cyrilliques : «  Aimons la France comme elle nous a aimés 19141918  ». Ces 
messages étaient destinés d’abord aux Serbes, ensuite à la petite communauté française de 
Belgrade et aux Français de passage dans la capitale. Sur le côté avant, le Comité du monument 
avait voulu dans un premier temps faire inscrire « À la noble France »12. L’inscription « À la 
France » était plus large et reprenait une formulation courante dans la France du XIXe siècle, 
à gauche comme à droite, des radicauxsocialistes aux catholiques13. Sans doute faitelle tout 
particulièrement référence à un texte que Victor Hugo  défenseur des Serbes devant l’opinion 
publique française lors des guerres serboottomanes de 1876 à 187814 avait écrit en mars 
1877 sous le titre À la France, et publié l’année suivante à l’occasion de l’Exposition universelle 
de Paris  en complément d’un autre texte au titre caractéristique : « Après les revers »15. Le 
début de l’inscription du côté arrière, « Aimons la France », renvoie, quant à lui, à une série de 
conférences de type propagandiste, données entre 1914 et 1919 par Camille Jullian16, membre 
de l’Institut et professeur au Collège de France, qui était connu et apprécié des Serbes.

Prenant sa place lors des trois jours de fêtes officielles destinées à exalter l’amitié fran
coyougoslave sur les bases de l’amitié francoserbe pendant la Grande Guerre, l’inauguration 
du monument eut lieu le 11 novembre 1930, au douzième anniversaire de l’Armistice. La veille 

 12 Dans les années 19401944, les auteurs réactionnaires au sens politique du terme avant et pendant le 
Second Empire, ont été réédités dans la collection intitulée La noble France, publiée sous la direction de 
Mgr Grente de l’Académie française.

 13 Les travaux publiés sous ce titre sont nombreux. Nous en donnons quelques exemples : ThéodoreÉloi 
Lebreton, À la France, Rouen, Impr. de Orville et Joignant, 1869 ; Victor de Laparde, À la France, Lyon, 
F. Girard, 1871 ; J. Berthier, À la France, SaintEtienne, Impr. J. Pichon, 1872 ; Antoine Doyotte (abbé), 
À la France, PontàMousson, Impr. de Haguerthal, 1879 ; Amable Dubrac, À la France, Macon, Impr. de 
Protat frères, 1887 ; Gustave Rivet, À la France, Paris, P.V. Stock, 1915.

 14 Victor Hugo, « Pour la Serbie », Le Rappel, le 29 août 1876. Voir aussi : Miodrag Ibrovac, « Victor Hugo et 
les Serbes », L’Écho de Belgrade, le 19 juin 1935, p. 2 et 4. 

 15 Victor Hugo, À la France, signé par l’auteur le 12 mars 1877, Paris, 1878.
 16 Camille Jullian, Aimons la France, Paris, Impr. Paul Dupont, 1919.
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déjà, une cérémonie avait été organisée à la gare pour l’arrivée de la délégation de la Fédération 
nationale des Poilus d’Orient l’association des anciens combattants du front de Salonique17 
suivie par la délégation officielle du gouvernement français. L’arrivée des deux délégations, pri
vée et gouvernementale était le symbole de l’unité des Français auprès des hôtes. La délégation 
gouvernementale était composée d’hommes politiques, de généraux et d’amiraux, de députés 
et de sénateurs, et d’universitaires. Parmi eux se trouvaient le ministre des Pensions, Auguste 
Champetier de Ribes18, des représentants de l’armée (le général Charpy, le général Henruys, le 
général Piaron de Mondésir , le viceadmiral Robert), du Parlement dont le sénateur A. Hon
norat, et des universités dont Léon Pineau et Jules Coulet, anciens recteurs des universités de 
Poitiers et de Montpellier, des représentants de l’administration locale dont François de May, 
maire de Beaulieu où avait été installé un lycée serbe pendant la guerre et Georges Contenot, 
viceprésident du Conseil municipal de Paris, le comte de Beaumont, viceprésident du Cercle 
de l’Union interalliée et le secrétaire de l’Alliance française, Paul Labbé. Ils furent accueillis 
en grande pompe à leur descente du train par le ministre de la Guerre et de la Marine, Stevan 
Hadžić, le ministre de l’Éducation, Božidar Maksimović, l’ancien maire de Belgrade devenu 
ministre sans portefeuille, Kosta Kumanudi, les représentants de la légation française sous la 
conduite du ministre Dard, et les ministresadjoints des Affaires étrangères et de l’Intérieur. 
La cour royale, l’armée, la ville de Belgrade, les associations d’officiers et les institutions cultu
relles nationales s’étaient fait également représenter. Dans les rues de Belgrade, pavoisées aux 
couleurs identiques mais disposées différemment, de la France et du Royaume de Yougoslavie 
ce qui renforçait visuellement l’alliance entre les deux pays, la foule acclama les Français. 
Ceuxci visitèrent la présidence du Conseil, le ministère des Affaires étrangères, la mairie de 
Belgrade, l’université, les cimetières militaires. 

Il y eut des absents dans la délégation officielle : les plus hauts responsables français, 
le président de la République et le président du Conseil, qui avaient néanmoins envoyé des 
télégrammes de soutien ; mais surtout, les plus grands « philoserbes » en France19 : le maréchal 

 17 Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française, 3 vol., Paris, Presses de la FNSP, 1977.
 18 Auguste Champetier de Ribes (Antony, 1882Paris, 1947) étudia le droit. Il fut grièvement blessé pen

dant la Grande Guerre. Candidat de l’Union nationale républicaine aux élections de 1924, il devint dépu
té (19241934), puis sénateur des BassesPyrénées (19341940). Il fut ministre des Pensions de 1930 à 
1932. Il fonda le Parti démocrate populaire. (Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français, III, Pa
ris, PUF, 1963.) 

 19 Stanislav Sretenovic, « Les ‘philoserbes’ en France au temps du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
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Franchet d’Esperey, le député Louis Marin, président d’honneur et président de l’Association 
française des amis de la Yougoslavie fondée en 1928 à Paris, et le diplomate Joseph de Fonte
nay. Les raisons de leur absence étaient que la diplomatie française les avait écartés, afin de 
ne pas les laisser « monopoliser » l’amitié francoserbe, comme dans les années 1920. Par leur 
culture spécifique qui glorifiait la fraternité d’armes francoserbe pendant la guerre et par leur 
soutien sans réserve aux Serbes comme piliers d’une Yougoslavie forte dans l’orbite française, 
les « philoserbes » mettaient en effet la diplomatie française dans l’embarras visàvis des alliés 
italien et anglais. Ils pouvaient de plus donner aux dirigeants serbes l’impression erronée que 
la France soutiendrait chaque pas dans leur politique intérieure et extérieure. D’abord désigné 
pour représenter la France à Belgrade, le maréchal fut finalement envoyé en Éthiopie, à la 
cérémonie du couronnement de l’empereur Hailé Sélassié20. Excusé pour cause d’«  obliga
tions pressantes », Louis Marin, pour remercier les Serbes alors que les Français arrivaient à 
Belgrade, forma de son côté à Paris un comité pour l’érection du monument au roi Pierre Ier 
Karađorđević, projet qui fut appuyé par Jean de Castellan, président du Conseil municipal de 
Paris21. Suivant l’exemple du comité de Belgrade, le comité parisien envisagea de lancer une 
souscription pour le monument dans toute la France dont le roi Pierre avait marqué l’histoire, 
comme ancien élève de l’école de SaintCyr et comme participant à la guerre de 18701871 
du côté français. Ce projet se trouve à l’origine du monument aux rois Pierre et Alexandre 
Karađorđević, érigé en 1936 dans le 16ème arrondissement de Paris. Enfin, l’ancien ministre 
plénipotentiaire auprès de la cour des Karađorđević de 1917 à 1921, Joseph de Fontenay, alors 
ambassadeur près le Saint Siège, ne put accepter l’invitation reçue du Comité de l’érection du 
monument à Belgrade, sans dire explicitement pourquoi22. 

Quant à l’inauguration du monument à la France le 11 novembre, elle se fit en présence du 
roi Alexandre et de la reine Marie. Le monument fut dévoilé par le nouveau maire de Belgrade, 
l’ingénieur Milan Nešić, un technocrate neutre comme toute l’administration de la capitale 
pendant la période du régime personnel. Il prononça un discours, de même que Niko Miljanić, 
président du Comité du monument, Champetier de Ribes et le francophile éprouvé, Kosta Ku

19181929, Études danubiennes, XXIII, 12 (2007), p. 119148. 
 20 ADMAE, ZEurope 19181940, Yougoslavie 184,  Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la 

Guerre (Cabinet), Paris, le 29 septembre 1930. 
 21 Politika, le 10 novembre 1930, p. 3.
 22 ADMAE, ZEurope 19181940, Yougoslavie 184, Fontenay à MAE, Rome, le 12 novembre 1930. 
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manudi. Significativement, il n’y avait pas de représentants des Croates et des Slovènes, hormis 
les recteurs des Universités de Zagreb et de Ljubljana et deux groupes de femmes habillées 
en costumes traditionnels des alentours de ces villes. Dans son discours, Champetier de Ribes 
insista pourtant sur l’unité intérieure yougoslave et la paix extérieure, tandis que les Serbes 
mirent l’accent sur le souvenir de la lutte en commun pendant la guerre et dessinèrent l’image 
d’une France porteuse de la civilisation et de la liberté. Le ministre Kumanudi parla en français 
et en serbe et cita le vers « Gloire à notre France éternelle ! » de l’Hymne de Victor Hugo23. Un 
poème de Živojin Milićević, journaliste et poète, élève pendant la Grande Guerre du lycée serbe 
du BeaulieusurMer, intitulé À la France fut publié en serbe et en français en une du journal 
Politika du 11 novembre24. Le soir, on alla au Théâtre national qui joua des auteurs français et 
sudslaves, puis on se rendit à la soirée de l’Association nationale des sociétés féminines au 
JockeyClub. Le lendemain, le 12 novembre, la délégation visita le tombeau du Soldat inconnu 
à Avala25 et le tombeau du roi Pierre Ier à Oplenac, au sud de Belgrade, au cœur de la Šumadija, 
région d’origine de la dynastie nationale et de l’insurrection de 1804. Le soir, le départ de la 
délégation officielle française fut à nouveau accompagné avec solennité. 

La fête de l’érection du monument et le séjour de la délégation française furent soigneuse
ment suivis par la presse serbe, notamment par les quotidiens proches du gouvernement, Politika 
et Vreme (Le Temps), ainsi que par les journaux Beogradske opštinske novine (Revue municipale de 
Belgrade) et Jugoslovenski glasnik (Le Messager yougoslave). D’une façon apologétique, ils rappe
lèrent les événements de la Grande Guerre et donnèrent des informations détaillées sur les dis
cours prononcés et les déplacements des délégations françaises. La presse française suivit aussi 
l’événement, mais en mettant moins l’accent sur le passé que sur l’actualité. Les journaux qui 
assurèrent la plus grande couverture étaient des journaux populaires qui s’adressaient au grand 
public sans être très engagés politiquement : Le Journal de Paris avec pour envoyé spécial Henry 
Barby qui suivait les affaires serbes depuis les guerres balkaniques, et Le Petit Journal. L’In-
transigeant avait un envoyé spécial à Belgrade, un journaliste au nom slave, Petar Valic. Quant 
au Matin et au Petit Parisien, ils se bornèrent à transmettre l’information sur l’événement de 

 23 Œuvres de Victor Hugo, I, Les chants du crépuscule, Paris, Flammarion, 1912, 432 p. 
 24 Politika, le 11 novembre 1930, p. 1. 
 25 Stanislav Sretenovic, « Les enjeux politiques et mémoriels du soldat inconnu serbe », François Cochet, 

JeanNoël Grandhomme (dir.), Les soldats inconnus de la Grande Guerre : la mort, le deuil, la mémoire, Pa
ris, Éditions SOTECA 1418, 2012, p. 207239.
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Belgrade et à citer le télégramme de Gaston Doumergue et la déclaration d’Aristide Briand, suivis 
d’un texte de Svetislav Petrović, journaliste francophone serbe du quotidien Politika. La Victoire 
publia les télégrammes de courtoisie de Doumergue et de Briand, ainsi qu’un compterendu 
des festivités par Georges Bienaimé. L’Excelsior, Le Figaro, L’Ordre, L’Avenir, La République et 
l’Écho de Paris s’en tinrent aux dépêches d’agences. Les journaux de province, Le Grand Écho 
de Lille, Dijon Public, L’Éclaireur de Nice, Le Nouvelliste de Lyon, Le Journal d’Alsace-Lorraine de 
Strasbourg, L’Éclair de Montpellier, reprirent le texte de Svetislav Petrovic.

L’inauguration du monument de reconnaissance à la France et les festivités l’entourant 
avaient, en effet, un aspect très marqué de politique intérieure et extérieure. Du point de 
vue de la politique générale du gouvernement français, l’ampleur et le caractère affectif des 
fêtes du 11 novembre 1930 à Belgrade furent des sources de doutes. Pour les Français, le 
dévouement serbe prononcé était un gage de l’alliance, mais présentait aussi un risque dans 
le contexte des années 1930. Craignant d’être entraînée dans un conflit entre l’Italie et la 
Yougoslavie et d’être obligée de prendre parti dans la dispute intérieure entre les Serbes et les 
Croates, la diplomatie française voulait contribuer à l’apaisement de la situation intérieure et 
extérieure du Royaume. Du côté français, les fêtes de l’inauguration du monument à la France 
à Belgrade étaient au fond un avertissement symbolique soigneusement réfléchi aux hommes 
politiques sudslaves de ne pas tromper la confiance française par un éventuel pas démesuré 
dans la politique intérieure (un pas démesuré lié à la dictature) ou dans la politique extérieure 
(un pas démesuré lié aux pays révisionnistes l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie). 

Il faut remarquer que, dans cet esprit, aucune délégation étrangère n’assista à l’inaugu
ration du monument de reconnaissance à la France à Belgrade. Dard s’en expliqua au Quai 
d’Orsay quelques jours après, dans un compterendu qui mettait significativement l’accent 
sur la réussite de la délégation des universitaires français  : «  Après avoir délibéré longue
ment, le comité du monument s’était décidé à ne pas inviter le corps diplomatique allié à 
l’inauguration, lui laissant ainsi fort judicieusement le caractère d’une fête francoyougoslave. 
Le ministre d’Italie était d’ailleurs parti en congé et le ministre d’Angleterre était également 
absent de Belgrade26 ». Dard voulait éviter d’internationaliser des festivités qui auraient pu 
être perçues comme une démonstration de force de la part de la France. La presse italienne 
déclara ironiquement que Belgrade avait oublié d’élever un monument en souvenir de Vittorio 

 26 ADMAE, ZEurope 191840, Yougoslavie 184, Dard à Briand, Belgrade, le 19 novembre 1930  ; CAD 
Nantes, Séries de l’administration centrale, Service des œuvres françaises à l’étranger, 186, Dard à MAE, 
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Veneto l’offensive victorieuse italienne contre l’AutricheHongrie qui mena à l’armistice de 
Villa Giusti le 3 novembre 1918, une insinuation qui ne fut pas relevée par la presse royale, à 
la grande satisfaction du ministre français27.

Ainsi, du côté de la France, les festivités du 11 novembre 1930 n’avaient qu’un caractère 
bilatéral et étaient strictement liées à la situation intérieure et extérieure du Royaume où 
le régime personnel du roi Alexandre venait d’être établi. La France soutenait à reculons la 
dictature qui préservait l’unité de l’État, préoccupation majeure de sa diplomatie. Elle voulait 
aussi préserver sa position prédominante dans le Royaume, dans lequel les voix d’insatisfac
tion envers la grande protectrice se faisaient plus fortes, surtout depuis qu’en juillet 1929, la 
cour internationale d’arbitrage à la Haye avait tranché en sa faveur à propos du payement de 
la dette serbe. Ajoutons qu’en raison de la crise économique mondiale de 1929, la France dis
posait de moins en moins de moyens matériels pour contribuer à la consolidation du Royaume 
qu’elle souhaitait. Dans le Royaume de Yougoslavie, la France pouvait compenser seulement 
partiellement ce manque des moyens par une action symbolique dont témoigne l’inauguration 
du monument à la France à Belgrade, le 11 novembre 1930. Cette action symbolique ne dépassa 
pas le groupe des Serbes marqué depuis la Grande Guerre par une « francophilie » prononcée. 

Du côté serbe, le monument et son inauguration étaient l’expression de la volonté des 
hommes politiques de montrer que la France restait toujours aux côtés du Royaume à l’heure 
d’une grave crise intérieure. Les festivités contribuèrent aussi à imposer d’en haut un com
promis politique et symbolique à l’intérieur du pays. Elles étaient organisées autour de deux 
idées qu’on souhaitait intégratives, et la France pouvait servir de modèle  : l’idée d’un État 
fort et l’idée d’une nation unitaire. Mais, la symbolique de la France n’était pas suffisante 
pour réaliser ces deux idéaux dans le contexte intérieur et extérieur, politique, économique et 
culturel, du Royaume de Yougoslavie dans l’entredeuxguerres.

L’assassinat du roi Alexandre et de Louis Barthou sur le sol français, à Marseille, le 9 
octobre 1934, l’érection du monument aux rois Pierre Ier et Alexandre Karađorđević dans 
le 16ème arrondissement de Paris en 1936 et l’érection du monument commémoratif dans 
le 6ème arrondissement de Marseille deux ans plus tard, constituent un apogée tragique de 
cette amitié francoserbe tant célébrée depuis la Grande Guerre. Ils témoignent d’une période 
de l’histoire européenne où les relations entre la France et la Yougoslavie furent en tension 

Belgrade, le 19 novembre 1930. 
 27 Ibid., p. 3.

68



constante entre la symbolique et la réalité, entre les espoirs et les réalisations.
Nous pouvons nous demander, pour finir, quelle est aujourd’hui en Serbie la fonction du 

monument à la France, 88 ans après son érection. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et 
pendant l’occupation de la Serbie, le monument ne fut pas détruit. Après la guerre, s’il y avait 
bien une mémoire que le nouveau régime communiste voulait récupérer de la « bourgeoisie 
serbe défunte » comme on disait à l’époque, c’était bien la mémoire du soutien militaire ap
porté aux Serbes par la France durant la Grande Guerre. C’était là un signe du « jacobinisme » 
des communistes yougoslaves. La mémoire de l’amitié francoserbe fut utilisée pour renforcer 
l’idéologie communiste28. 

Aujourd’hui, le monument se dresse toujours comme le témoin d’une époque bien diffé
rente de la nôtre. Mais, chaque époque donne un sens aux monuments qui l’entourent. Conçu, 
non sans ambiguïtés, comme francoyougoslave, le monument n’a pas été vraiment réinvesti 
comme monument francoserbe après la disparition de la Yougoslavie. Dans les années 1990 
et 2000, différents groupes de citoyens s’y rassemblaient occasionnellement et à titre privé, 
pour exprimer leur opinion sur les questions d’actualité politique où la France figurait comme 
référence. C’est seulement à partir de la deuxième moitié des années 2000 que la fonction du 
monument est devenue universelle par sa référence à la Révolution française. A l’occasion du 
14 juillet, sans pompe, les représentants de l’Ambassade de France, du gouvernement serbe et 
de la ville de Belgrade, ainsi que différentes associations des citoyens, déposent des gerbes au 
pied du monument.

Aujourd'hui, la large participation financière serbe et française à la restauration du mo
nument à la France à Belgrade rend hommage à une génération de Serbes et de Français qui 
s’instruisit et combattit pendant la Grande Guerre pour les idéaux de la liberté et de la paix, 
une génération dont les descendants se trouvent, à nouveau, côte à côte dans le processus de 
l’intégration de la Serbie dans l’Union européenne.  

 28 Stanislav Sretenović, „Francuskosrpski odnosi u XIX i XX veku“ (« Les relations francoserbes aux XIXe 
et XXe siècles »), Međunarodni problemi (Les problèmes internationaux), LXI, 4, Belgrade, 2009, p. 536558.
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Бронзана скулптура, 2008. 
Sculpture en bronze, 2008.
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Постамент, барељеф „Сорбона”, 2008.
Piédestal, le bas-relief « La Sorbonne », 2008.



Александра Ристановић

ХРОНОЛОГИЈА ПРЕТХОДНИХ АКТИВНОСТИ  
НА ОБНОВИ СПОМЕНИКА1: 1963–2010
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П
риродни далматински камен тзв. „брачки мермер” („aдриа верде” типа Б) смеђезе
лене боје, коришћен за израду постамента Споменикa захвалности Француској, 
показао је велику неотпорност на локалне атмосферске утицаје услед чега је 
споменик1 врло брзо почео да пропада. До 2010. године су урађена многобројна 

испитивања и анализе стања споменика и дато је неколико предлога његове рестаурације.2

У првим стручним мишљењима о стању споменика, која је 1963. године дала коми
сија у саставу Душан Иванишевић, професор Академије ликовних уметности у Београду 
и вајар Александар Зарина, говори се о знатним оштећењима на барељефима у виду 
љуспања, изнесено је и мишљење о неопходности да се барељефи обнове у истом мате
ријалу на основу постојећих гипсаних оригинала. Наводи се, такође, да је поред истог 
материјала при изради нових барељефа потребно задржати фуге, и поред тога што је на 
њима могућност оштећења већа, како би се што верније очувало првобитног стања. С 
обзиром на то да су барељефи конципирани тако да извиру из масе камена постамента и 
са њим чине јединствену целину, истакнуто је да би идеалан приступ била обнова читавог 
дела постамента у оквиру кога се барељефи налазе, пре свега четири доња угаона камена 
блока која са по две стране улазе у површину сваког барељефа, чија би замена повукла 
обнову оног дела постамента на чијој се јужној и северној страни налазе барељефи. Друга 
варијанта обнављања барељефа би подразумевала да се измене само блокови на којима 
су барељефи уклесани, с тим да се поменута четири угаона блока исеку до ивице ба
рељефа. У овом случају би се у доњој половини формирале са обе стране по две нове 
фуге. Комисија састављена од ова два стручњака наглашава да за ову фазу оштећења, у 
погледу третирања оштећења осталих делова постамента која се јављају на исти начин, 
није препоручљива никаква интервенција, и да би крпљење блокова деловало знатно горе 
него тадашњи степен природне оштећености камена, а замена свих блокова на споме
нику значила би прављење новог. Комисија такође истиче неопходност формирања још 

 1 Рад у којем се износе активности у периоду од 1963. до 2010. године предузете у сврху обнове 
споменика написан је у мају 2011. године поводом припремних и истраживачких радова који су 
претходили изради Пројекта рестаурације и санације, реализованог 2018. године. Анализу је ура
дила магистар вајарства Александра Ристановић, стручни сарадник Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. Штампан је у целини како га је приредила ауторка. Мања редактура текста 
је урађена само у делу научног апарата како би био прилагођен и усклађен са преосталим радовима 
у овој публикацији. 

 2 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, СК41.
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једне стручне комисије која би извршила пријем новоизрађених барељефа и целокупних 
радова на постаменту.

Занатскоуметничка радионица „Пластика” на челу са Радославом Кузмићем 1965. 
године урадила је скидање негатива са гипсаних модела из Галерије Мештровић у Сплиту, 
као и изливање њихових позитива у гипсу, при чему се није приступило изради реплика 
барељефа у камену. Као резултат многобројних истраживања која су уследила, добијени 
су подаци о конструктивном склопу споменика, начину његовог зидања, стања камена 
постамента и стања бронзе централне фигуре. 

У извештају Института за испитивање материјала СРС под бројем 5361–174 од 6. јула 
1970. године, констатовано је да главни узрочник оштећења камена постамента лежи у 
природи овог типа камена који се показао као веома неотпоран на комплексно деловање 
атмосферилија и климатских услова локалне средине. Уочено је да је деградација камена 
најизраженија на бочним барељефима и представља одвајање и осипање површинског 
слоја камена које се не може ни најсавременијим методама заштите зауставити.3 У за
кључку је наглашено да су оштећења знатна и да процес распадања, који се убрзано одвија, 
може да доведе до потпуног уништења неких делова споменика. 

Заводу је убрзо дато неколико предлога стручњака, од којих је као најприхватљивији 
усвојен предлог академског вајара Оскара Барбеље, којим се поред замене постојећих 
барељефа и смештања оригиналних у музејску установу, предлаже брушење односно ски
дање површине постамента за два центиметра да би се дошло до здравије масе камена, уз 
конзервацију камена силиконом и заштиту у току зиме специјално конструисаним омота
чем. Брушење је урађено 1972. године на предњој површини постамента на коме се налази 
натпис „A La France”, обијањем оштећених површна до здравомонолитне масе камена, 
пиковањем, затим шлајфовањем машинским путем до глатке обраде површине. По завр
шетку радова исклесан је натпис са попуном боје злата, а цела површина импрегнирана је 
слојем безбојне епокси смоле (краутоксин).

Предлог Ђурђице Сикимић из Завода за заштиту споменика културе града Београда 
за конзервацијску и рестаураторску интервенцију из 1977. године у циљу консолидације 
камена и његове заштите од атмосферских утицаја, обухвата консолидацију оштећених 

 3 Мишљење Михаила Вуњака, хемичара, вишег конзерватора – Југословенски институт за заштиту 
споменика културе и инжењера Ненада Билбије, шефа Одељења за испитивање камена при Инсти
туту за испитивање материјала СРС.

74



површина барељефа натапањем трошних места течним најлоном и враћањем притиском 
на претходно место; на местима где су оштећења израженија предлаже се рестаурација 
надомештањем недостајућих делова смесом од праха, кречњака и везивног средства, 
тонираном према боји камена, затим чишћење каменог постамента водом уз додатак де
терџената, а након свих поступака наношење силиконског премаза. Радови су поверени 
хемијској лабораторији Југословенског института за заштиту споменика културе. Као 
превентивна мера предлажена је заштита барељефа током зиме покривањем рамовима 
са стиропором и лесонитом. Овом приликом износи се закључак да, с обзиром на стање и 
природу камена, било каква извршена консолидација неће обезбедити заштиту споменика 
на дужи период.

Предлог заштите, дат 1978. године у оквиру елабората Центра за конзервацију при 
Народном музеју у Београду – Атеље за конзервацију скулптуре и декоративне пластике,4 
обухвата предлог решења у виду замене „трулих” блокова уз санацију постојећих, при 
чему је за њихову израду потребан камен истог јадранског типа, али са карактеристикама 
веће отпорности на локалне услове, уз замену барељефа, њихово клесање пунктирањем 
на основу гипсаних одливака са оригинала који се налазе у Мештровићевој галерији у 
Сплиту и конзервацију бронзане скулптуре за коју се наводи да је доста добро очувана. 
Овом приликом дат је опис и стање споменика као и позиција и детаљан опис оштећења 
сваког појединачног каменог блока, са закључком да је обим оштећења знатан и изражен 
готово на сваком каменом блоку, а стање споменика забрињавајуће с обзиром на то да се 
процес распадања убрзано одвија. Урађена микроскопска анализа узорка камена показала 
је да камен припада еоценским карбонатним стенама каквих има на подручју Сплита и 
нарочито Дрниша, а закључак је да му је саставом и структуром најприближнији кречњак 
прљаво зелених тонова познат под називом „јадран зелени” односно „адриа верде”. Ис
тиче се да изглед камена може да доведе у заблуду – на прелому се види да је права, 
сивомрка, чак зеленкаста боја камена на површини прекривена слојем превлаке беле 
боје, која је у великој мери присутна као светла патина. Урађена анализа је показала да 
би употребљеном типу камена највише одговарао избор између клесанаца „сивацвесеље” 
или „весељефиорито” који представљају камен клесанац „јадранкамена” – Индустрије 
јадранског камена и мрамора Сплит. У оквиру предлога заштите истиче се да би набавка 

 4 Елаборат о стању и угрожености Споменика захвалности Француској, хабилитациони рад М. Пауно
вића, II примерак, 1994.
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камена могла да обухвата блокове из активног и неактивног мајдана и наводе се поступци 
који обухватају рад на самој санацији постамента.

Током испитивања која су рађена 1989. године при Институту за испитивање мате
ријала СРС за потребе израде Главног пројекта реконструкције израђеног 1989. године од 
стране Завода за заштиту споменика културе града Београда, утврђен је степен оштећења 
и дат предлог мера санације и конзервације бронзане скулптуре споменика. На површини 
бронзе уочено је присуство малих вертикалних пукотина у доњој зони. Највеће уочено 
оштећење представља велика пукотина на табану десне ноге ширине 5 мм, настала услед 
деловања температурних разлика на бронзу као последица ширења бетона за који је утвр
ђено да испуњава доњу зону десног стопала и доњи део шупљине скулптуре. Испитивања 
хемијског састава узетих узорака легуре бронзе показала су тачан проценат заступље
ности различитих метала који је сачињавају. Овом приликом дата је препорука санације 
уочених оштећења поступцима заваривања и лемљења, алтернативно запуњавањем мањих 
пукотина епоксидном смолом са додатком металних пуниоца, као и чишћења скулптуре 
од нечистоћа млазом чисте воде. 

Институт за испитивање материјала СРС почетком 1989. године, такође је извршио 
узорковање материјала постамента и лабораторијско испитивање камена. Утврђено је 
да стена петролошки спада у групу биокалкаренита са глиновитолапоровитим везивом 
(пакстон), који се према физичкомеханичким својствима по данашњим критеријумима 
употребне вредности камена сврстава у архитектонскограђевински камен са ограниче
ном применом. Један од каменолома који га експлоатише у то време је каменолом „Жр
новица” у близини Сплита и Омиша. Помоћ при стратиграфском одређивању камена и 
ближем одређивању локалитета каменолома дала је др Дарка Радоичић. Овом приликом 
узета су два узорка, узорак Б1, пречника 5 цм а дужине 83 цм из доњег дела постамента 
где је камени део 52–56 цм, бетонски 27 цм, затим опет камени 19 цм, као и горњег дела 
постамента Б2, где је камени део дужине 36,5 цм а бетонски 27,5 цм. На основу добијених 
узорака извршене су анализе физичких својстава камена, упијања воде, запреминске масе, 
порозности, као и израда петролошких препарата. Величина узетих узорака није била до
вољна за вршење свих анализа, а битан налаз представља утврђивање дебљине камених 
блокова, као и подаци о бетонској материјализацији језгра и начина градње постамента 
који је грађен тако што је прво озидан блоковима, а простор у средини накнадно заливен 
бетоном чија је структура шупљикава, што указује да приликом уливања није вибриран. 
Такође је закључено да бела боја камена потиче од патине или скраме секундарно иста
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ложеног калцина – варијетета калцита, а по неким ауторима, изграђеним од аморфног 
калцита CaCO3 састава, који је настао таложењем раствореног калцијумбикарбоната 
Ca(HCO3)2 који у градскоиндустријским подручјима због честица загађења добија сиву 
уместо беле боје. Овај слој се услед неодржавања интегрише, постајући саставни део ка
мена до 2 мм дебљине и не може се скинути ничим осим брушењем. У неким случајевима 
он представља заштитни слој али, услед његове неуједначености, овде то није случај. У 
оквиру предлога замене камена Институт као могућу варијанту предлаже употребу једног 
од магматских – зрнастих варијетета, истичући да би накнадно, у посебном извештају, 
дао детаљну упоредну анализу као и опредељење између више варијетета овог типа. Дата 
је спецификација потребних радова на каменом постаменту, са карактеристикама пре
парата за заштиту камена којим би се извршило хидрофобирање целокупне површине и 
препоруком да се једном у две године врши корекција овог намаза. 

У оквиру ових испитивања, такође је узет узорак за рентгенска испитивања са задње 
стране металног дела скулптуре, испод напрслог стопала. Рентгенограм праха узорка са 
металне скулптуре рађен је како би се утврдило који се материјал раствара сливањем воде 
кроз унутрашњост скулптуре да би се стекла јаснија слика о постављању металног дела 
споменика. Узорак је показао да је у највећој мери изграђен од калцита – CaCO3.

На основу свих анализа и утврђеног степена оштећења дат је предлог мера санације 
и конзервације споменика који обухвата демонтажу споменика, рушење бетонског језгра, 
конзервацију бронзане скулптуре, израду нових барељефа и свих камених блокова поста
мента каменом који би по савременим критеријумима употребљивости требало да буде 
свестрано употребљив, као и поновну монтажу. 

На основу новог увида у стање 2004. године, Завод за заштиту споменика културе 
града Београда истиче неопходност поновног разматрања проблема како би се дошло до 
адекватног решења, а током 2005. године израђује Прелиминарни пројекат рестаурације у 
оквиру кога се, узимајући поново у обзир могућност санације камена постамента, износе 
два могућа решења – санација постојећег или израда новог постамента.

Занатска радионица „Кузман” је током 2006. године урадила анализу узорака бронзе 
која описује њен састав. Извршен је увид у стање бронзане скулптуре и степен оштећености 
и дат предлог санације оштећења и заштите. Као главни узрочник највећих оштећења у 
виду пукотина у доњој зони истиче се лоше фиксирање скулптуре за постамент и ули
вање бетона у шупљину, при чему је констатовано да услед присуства веома изражених 
оштећења у зони десног стопала постоји могућност да се поједини делови скулптуре 
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потпуно одломе. Предлог санације обухвата демонтажу, ослобађање бронзе од бетонског 
језгра, спајање размакнутих пукотина и заваривање бронзом приближног састава, као и 
постављање анкера од нерђајућег челика и монтажа.

Народни музеј у Београду је током 2009. године израдио Елаборат о стању постамен
та Споменика захвалности Француској где се овог пута износе три могућа решења за са
нацију постамента: конзервација споменика у постојећем стању, конзервација постамента 
уз делимичну замену блокова и замену барељефа, као и конзервација која подразумева 
израду новог постамента, уз изношење предности и мана сваког од наведених решења. 

Одливци гипсаних позитива барељефа који су 1965. године изливени на основу ори
гинала из Мештровићеве галерије у Сплиту у међувремену су и сами претрпели велика 
оштећења. За потребе израде клесаних барељефа на основу ових одливака, потребно је 
да се уради њихова реконструкција спајањем изломљених делова који су сачувани и на
домештањем недостајућих површина на основу фотографија оригинала. Пробним укла
пањем делова испоставило се да је од барељефа „Сорбона” сачувано око 90% површине, 
док је очуваност делова барељефа „Ратници” мања и представља око 60% површине ба
рељефа, што умањује могућност да реконструкција барељефа спајањем постојећих делова 
и надомештањем форме буде у потпуности успешна. Међутим срећну околност предста
вља то што су сачувани сви најбитнији делови барељефа са представама најосетљивијих 
сегмената – лица и руку фигура на оба барељефа. Могућност потпуне реконструкције оба 
ова барељефа за потребе преношења форме у камен потврдио је, давањем свог стручног 
мишљења, професор Мице Поптсис, академски вајар, дугогодишњи професор камена на 
вајарској катедри Факултета ликовних уметности у Београду и стручњак у овој области са 
великим искуством рада у камену јадранског подручја. Потврдивши могућност потпуне 
реконструкције оба гипсана барељефа на основу сачуваних делова, он је, такође, изнео 
мишљење о музејској вредности ових одливака и то да би им по извршеној реконструк
цији припадало место у музејској институцији поред оригиналних барељефа у камену, с 
обзиром на то да представљају фазу рада у глини, да су настали изливањем са оригинала 
а дело су значајних вајара попут Аугустинчића и Кршинића, самим тим њихова вредност 
није мања од вредности рељефа у Мештровићевој галерији у Сплиту. За потребе рекон
струкције гипсаних одливака из 1965. године и каснијег прецизног преношења форме са 
гипсаних барељефа на камен, да би се током свих ових поступака контролисала тачна 
интерпретација форме, потребно је обезбедити детаљне фотографске снимке свих угло
ва оригинала у Мештровићевој галерији у Сплиту. Приликом реконструкције гипсаних 
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барељефа била би осигурана већа контрола форме одливањем појединих недостајућих 
фрагмената барељефа са оригинала у Сплиту у односу на поступак изведен на основу 
фотографија. Међутим, с обзиром на то да су недостајући делови барељефа углавном пра
вилне геометријске форме које се понављају, њихова успешна реконструкција изведена на 
основу добрих фотографских снимака била би извесна, а наведена могућност одливања 
фрагмената са оригинала би била третирана као резервна, за случај да се за њом током 
рада ипак појави потреба. Такође је потребно да се након реконструкције постојећих гип
саних барељефа са њих скине још један одливак у виду лакших радних барељефа који би 
били употребљени при прецизном преношењу форме са гипсаних оригинала у камен, јер 
је при овом процесу неизбежно њихово оштећивање услед природе поступка пунктирања 
који подразумева убадање многобројних рупа у гипс. 
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L
a pierre dalmate appelée « le marbre de Brač » (Adria verde type B) de couleur vertmar
ron utilisée pour l’exécution du piédestal du Monument1 de reconnaissance à la France, 
n’était pas assez résistante aux influences atmosphériques locales, ce qui a provoqué une 
rapide dégradation du monument. En 2010, de nombreux tests et analyses de l’état du 

monument ont été effectués et plusieurs opinions quant à sa réhabilitation ont été données2.
Un premier avis sur l’état du monument, a été donné en 1963 par une commission compo

sée d’un expert, Dušan Ivanišević, professeur à l’Académie des beauxarts de Belgrade, et d’un 
sculpteur, Aleksandar Zarin ; il était déjà question des importants dommages des basreliefs sous 
forme de fissures et il a été proposé que leur réhabilitation se fasse dans un même matériau à 
partir des originaux existants en plâtre. On insiste de plus sur la nécessité de conserver les joints, 
malgré le fait qu’ils puissent être plus endommagés, afin de préserver l’état d’origine idéal. Étant 
donné que les basreliefs sont inclus dans la masse de pierre du piédestal, il a été générale
ment admis que la solution idéale consisterait à restaurer toute la partie du piédestal avec les 
basreliefs, en particulier les quatre blocs de pierre angulaires qui se trouvent en bas des deux 
côtés, côté sud et côté nord du piédestal. Une autre variante de la réhabilitation impliquait de 
ne changer que les blocs des basreliefs. Dans ce cas, deux nouveaux joints seraient formés des 
deux côtés, dans la moitié inférieure. La commission composée de ces deux experts a déconseillé 
toute intervention sur lesautres parties du piédestal. Toute tentative de raccommodage des blocs 
pouvant être pire que la dégradation naturelle de la pierre. De plus, le remplacement de tous les 
blocs du monument impliquerait la reconstruction totale du monument. Cette commission a 
également souligné la nécessité de constituer une autre commission d’experts chargée de donner 
son aval pour les basreliefs nouvellement exécutés et les travaux complets du piédestal.

L’atelier d’artisanat « Plastika », dirigé par Radoslav Kuzmić, a réalisé en 1965 le retrait 
des négatifs des modèles en plâtre de la galerie Meštrović à Split, ainsi que l’exécution de leurs 
positifs en plâtre, sans toutefois passer à l’exécution des répliques des basreliefs en pierre. 

 1 Ce travail qui embrasse toutes les activités entreprises de 1963 à 2010 dans le but de procéder à la réha
bilitation du monument a été rédigé au mois de mai 2011 lors de l’établissement des travaux de prépa
ration et de recherche précédant la réalisation du Projet de réhabilitation et de restauration, réalisé en 
2018. L’analyse a été faite par la sculptrice mr Alexandra Ristanović, collaboratriceexperte de l’Institut 
pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade. Il est publié telle que l’auteure l’avait 
rédigé. Une légère correction a été faite uniquement dans la partie technique afin que ce travail soit 
conforme aux normes et aux autres textes dans cette publication

 2 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, CK41.
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À la suite des nombreuses recherches effectuées par la suite, des données sur la structure 
du monument, son mode de construction, l’état de la pierre du piédestal et l’état de la figure 
centrale en bronze ont été obtenues.

Dans le cadre du rapport de l’Institut de tests des matériaux SRS sous le numéro 5361 
 174 du 06.07.1970, il a été constaté que la principale cause de dégradation de la pierre du 
piédestal réside dans la nature de la pierre, qui s’est avérée très peu résistante aux conditions 
atmosphériques et climatiques locales. Il a été constaté que la dégradation de la pierre était 
plus prononcée sur les basreliefs et l’effritement de la couche superficielle de la pierre était 
irrémédiable, même avec les méthodes de protection les plus modernes3. En conclusion, il a 
été souligné que les dommages importants et le processus de dégradation rapide pouvaient 
entraîner la destruction complète de certaines parties du monument.

Des experts ont alors donné des suggestions à l’Institut, parmi lesquelles celle du sculp
teur universitaire Oscar Barbelja, qui a été retenue comme la plus acceptable ; elle consistait à 
remplacer les basreliefs et à les stocker dans un musée, à ciseler 2 cm d‘épaisseur de la surface 
du piédestal afin d’obtenir une masse de pierre plus saine, tout en conservant la pierre avec 
du silicone et d’appliquer une protection spéciale pour la période hivernale. Le polissage a été 
effectué en 1972 sur la surface avant du piédestal portant l’inscription « À La France », puis 
on a procédé au poinçonnage et à l’affûtage mécanique afin d’obtenir une surface lisse pour le 
traitement ; à la fin des travaux, l’inscription a été gravée avec de la peinture de couleur or, et 
toute la surface imprégnée avec une couche d’époxyrésine incolore: la krautoxine. 

Afin de consolider la pierre et de la protéger des influences atmosphériques, Đurđica 
Sikimić de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, pro
posait, en 1977, la consolidation des surfaces endommagées des basreliefs en immergeant 
les endroits dégradés dans du nylon liquide et en ramenant la pression sur l’emplacement 
précédent; elle suggèrait de restaurer les endroits les plus endommagés en remplaçant les 
parties manquantes par un mélange de poudre, de calcaire et de liant de même couleur que la 
pierre, puis de nettoyer le piédestal avec de l’eau et des détergents, et finalement, d’appliquer 
une couche de en silicone. Les travaux ont été confiés au laboratoire de chimie de l’Institut 
yougoslave. À titre préventif, il a été proposé de protéger les basreliefs en hiver en les recou

 3 Opinions de Mihailo Vunjak, chimiste, conservateur supérieur – Institut pour la protection des monu
ments culturels de Yougoslavie et de Nenad Bilbija, ingénieur – chef du département de test de la pierre 
auprès de l’Institut de test des matériaux SRS. 
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vrant avec des châssis de polystyrène et de HDF. À cette occasion, il était aussi conclu que, 
compte tenu de l’état et de la nature de la pierre, toute consolidation achevée ne protégerait 
pas le monument pendant une plus longue période.

La proposition de réhabilitation faite en 1978 dans le cadre de l’étude du Centre de conser
vation du Musée national de Belgrade  l’Atelier pour la conservation des sculptures et des plas
tiques décoratives4, comprenait une solution consistant à remplacer les blocs dégradés avec des 
blocs existants, soulignant qu’il était nécessaire d’utiliser une pierre de même type adriatique, 
mais plus résistante aux conditions locales, de remplacer les basreliefs, leur gravure par des 
moulages en plâtre de l’original qui se trouvait dans la galerie Meštrović à Split, et de procéder 
à la conservation de la sculpture en bronze qui était assez bien conservée. Il a été fait, à cette 
occasion, la description et l’estimation de l’état du monument, ainsi que la détermination de la 
position et des dommages sur chaque bloc de pierre ; il a été conclu que l’étendue des dommages 
était significative et concernait presque chaque bloc de pierre et que l’état du monument était 
préoccupant car le processus de dégradation s’accélèrait. L’analyse microscopique de l’échantil
lon de pierre a montré que la pierre appartenait aux roches éocenes en carbonate de la région 
de Split, et en particulier de Drniš, et la conclusion était que, par sa composition et sa structure, 
la pierre la plus proche était la pierre calcaire de couleur verdâtre, connue sous le nom de « vert 
Adriatique » ou « Adria verde ». Il est à noter que l’aspect de la pierre peut être troublant, la 
couleur d’origine étant, grisbrun, voire verdâtre. Les analyses effectuées ont montré que la 
pierre « Sivac – Veselje » ou « Veselje – Fiorito » conviendrait le mieux car elle était la pierre 
originale « Adriatic – kamena », extraite par l’Industrie de la pierre adriatique et du marbre Split. 

Les tests effectués en 1989 à l’Institut de test des matériaux SRS, pour la préparation 
du projet principal de reconstruction mis en place en 1989 par l’Institut pour la protection 
des monuments culturels de Belgrade, ont permis de déterminer l’ampleur des dégâts et de 
déterminer les mesures proposées pour la réhabilitation et la conservation de la sculpture en 
bronze du monument. La présence de petites fissures verticales dans la zone inférieure a été 
observée sur la surface de la sculpture en bronze. Le dommage le plus important est une fissure 
importante du côté droit de la jambe de 5 mm de large, causée par la différence de tempéra
tures sur le bronze en raison de l’expansion du béton qui remplissait la zone inférieure du pied 
droit et la partie inférieure de la cavité de la sculpture. Les tests effectués sur la composition 

 4 Étude sur l’état et la vulnérabilité du Monument de reconnaissance à la France, travail d’habilitation de 
M. Paunović, II exemplaire, 1994. 
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chimique des échantillons prélevés de l’alliage en bronze ont montré le pourcentage exact de la 
représentation des différents métaux qui le composent. À cette occasion, il a été recommandé 
de remédier aux dommages constatés lors des opérations de soudage et de brasage, en remplis
sant éventuellement les plus petites fissures avec une résine époxy et en y ajoutant des charges 
métalliques, ainsi qu’en nettoyant la sculpture des impuretés à l’aide d’un jet d’eau propre. 

Au début de 1989, l’Institut de test des matériaux SRS a également procédé à des échantil
lonnages des matériaux du piédestal et à des analyses de la pierre. Il a été découvert que la pierre 
faisait partie du groupe des biocalcarénites avec des liants en argile calcaire (pakston) qui, au 
vu de ses propriétés physiques et mécaniques, a été classé comme pierre de construction mais 
de manière limitée. L’une des carrières qui l’exploitait à l’époque était la carrière « Zrnovica » 
près de Split et d’Omiš. Darko Radoičić a fourni une aide à la détermination stratigraphique de 
la pierre et à la détermination plus précise du site de la carrière.  On a pris, à cette occasion, deux 
échantillons: l’échantillon B1, de 5 cm de diamètre et de 83 cm de longueur de la partie infé
rieure du piédestal, où la partie en pierre est de 52  56 cm, le béton de 27 cm, puis de nouveau, 
la partie en pierre est de 19 cm et la partie supérieure du piédestal – et l’échantillon B2, où la 
partie en pierre est de 36,5 cm et celle de béton de 27,5 cm. Sur la base des échantillons obtenus, 
des analyses des propriétés physiques de la pierre, de l’absorption d’eau, de la masse volumique, 
de la porosité ainsi que de l’exécution des préparations pétrologiques ont été effectuées. La taille 
des échantillons prélevés n’était pas suffisante pour effectuer toutes les analyses ; un résultat 
important est la détermination de l’épaisseur des blocs de pierre, ainsi que les données obtenues 
sur la matérialisation du noyau en béton et sur la méthode de construction du piédestal qui a 
été d’abord été empierré, et puis l’espace intermédiaire a été rempli de béton non vibré. Il a 
également été conclu que la couleur blanche des pierres provenait de la patine ou de la pellicule 
de la calcite sédimentée  une variété de calcite, et selon certains auteurs, faite à partir de la 
composition de calcite amorphe CaCO3, qui est formée par la précipitation de carbonate de cal
cium dissous Ca(HCO3)2 dans des zones urbaines et industrielles, et qui, en raison de particules 
dues à la pollution, devient grise au lieu d’être blanche. Cette couche se dissout et devient une 
partie intégrante de la pierre jusqu’à 2 mm d’épaisseur et ne peut pas être enlevée, hormis par 
polissage. Dans certains cas, cette couche fait office de protection, mais comme elle est irrégu
lière, cela n’en est pas le cas ici. Dans le cadre du remplacement proposé de la pierre, l’Institut 
a suggéré l’utilisation d’une des variétés à grains magmatiques, soulignant que, dans un rapport 
séparé, il donnerait une analyse comparative détaillée. Une spécification des travaux requis sur 
le piédestal a été faite, incluant les caractéristiques des produits pour la protection de la pierre 
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qui seraient utilisés pour rendre la surface hydrophobe, et recommandant de renouveler cette 
protection tous les deux ans.

Au cours de ces tests, un échantillon pour des examens aux rayons X a aussi été prélevé 
à l’arrière de la partie métallique de la sculpture, sous la cassure du talon. Cet examen d’un 
échantillon de poudre pris sur la sculpture en métal a été réalisé afin de déterminer quel 
matériau se dissout quand il est aspergé avec de l’eau à travers l’intérieur de la sculpture et 
afin d’obtenir une image plus précise de l’installation de la partie métallique du monument. 
L’échantillon a montré qu’il était principalement constitué de calcite  CaCO3.

Sur la base de toutes les analyses et du degré des dommages, il a été proposé de procéder 
à la réhabilitation et à la restauration du monument, ce qui comprenait son démantèlement, 
la démolition du noyau en béton, la conservation de la sculpture en bronze, l’exécution de 
nouveaux basreliefs et de tous les blocs de pierre du piédestal, ainsi qu’un nouveau montage. 

En 2004, l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade a 
réitéré la nécessité de réexaminer les problèmes et les solutions possibles afin de trouver une 
solution adéquate. En 2005, il a préparé un projet de restauration préliminaire dans le cadre 
duquel, compte tenu des possibilités de réhabilitation du piédestal, il a proposé deux solutions 
possibles: la réhabilitation du piédestal existant ou l’exécution d’un nouveau piédestal. 

L’atelier artisanal « Kuzman » a réalisé, en 2006, une analyse des échantillons de bronze 
qui a donné sa composition. Un aperçu de l’état de la sculpture en bronze et du degré de dom
mage a été présenté, ainsi qu’une proposition de réparation des dommages et de réhabilitation 
et de protection. La principale cause des fissures dans la zone inférieure est la mauvaise fixation 
de la sculpture au sol et le coulage du béton dans la cavité, où il a été constaté certaines parties 
de la sculpture pouvaient se casser. La proposition de réhabilitation comprenait le démontage, la 
séparation du bronze du noyau en béton, l’assemblage des fissures écartées et la soudure avec du 
bronze de composition similaire, la mise en place d’ancres en acier inoxydable et le remontage. 

En 2009, le Musée national de Belgrade a préparé étude sur l’état du Monument de re
connaissance à la France, donnant cette foisci trois solutions possibles pour la réhabilitation 
du piédestal : la conservation des monuments dans l’état existant, la conservation du piédestal 
avec un remplacement partiel des blocs et des basreliefs, et la conservation qui impliquerait 
l’exécution d’un nouveau piédestal, avec tous les avantages et tous les inconvénients pour 
chacune des solutions proposées. 

Les moulages des positifs en plâtre des basreliefs, coulés en 1965 sur la base des origi
naux de la galerie Meštrović à Split, ont euxmêmes subi de graves dommages. Afin de réaliser 
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la sculpture des basreliefs à partir de ces moulages, il était nécessaire de les reconstruire en 
fusionnant les pièces cassées conservées et en remplaçant les surfaces manquantes à partir des 
photographies de l’original. En faisant l’essai d’enlever certaines pièces, il s’est avéré qu’envi
ron 90% de la surface du basrelief « La Sorbonne », était préservée, tandis que la préservation 
des parties du basrelief  « Les guerriers » était plus petite et représentait environ 60% de sa 
surface, ce qui diminuait la possibilité que la reconstruction du basrelief soit complètement 
réussie  ; cependant, la bonne nouvelle était que toutes les parties les plus importantes du 
basrelief avec les segments les plus sensibles  les visages et les mains des personnages des 
deux basreliefs  étaient préservées. Le professeur Mice Popscis, sculpteur universitaire, pro
fesseur de pierre de longue date au département de sculpture de la Faculté des beauxarts de 
Belgrade et expert dans le domaine de la pierre avec une grande expérience du travail dans 
la pierre des régions adriatiques, a confirmé la possibilité d’une reconstruction complète de 
ces deux basreliefs par le transfert de la forme en pierre.  Ayant confirmé la possibilité d’une 
reconstruction complète des deux basreliefs en plâtre sur la base des pièces préservées, il 
a également exprimé un avis sur la valeur de ces moulages et qu’après la reconstruction, ils 
devraient être remis à une institution, à côté des basreliefs originaux en pierre, car ils repré
sentaient une phase du travail en argile, qu’ils avaient été coulés à partir de l’original, et qu’ils 
étaient le fruit du travail de sculpteurs importants tels qu’Augustinčić et Kršinić. Leur valeur 
n’était donc pas inférieure à celle du basrelief de la galerie Meštrović à Split.

Pour les besoins de reconstruction des moulages en plâtre de 1965 et du transfert précis 
ultérieur du moule des basreliefs en plâtre sur la pierre, afin de contrôler toutes ces procédures 
et d’interpréter correctement la forme, il était nécessaire d’obtenir des photographies détaillées 
de tous les originaux de la galerie Meštrović à Split. Lors de la reconstruction des basreliefs en 
plâtre, un meilleur contrôle de la forme serait assuré en faisant mouler certains fragments man
quants du basrelief d’origine à Split par rapport à la procédure basée sur les photographies ; 
toutefois, comme les parties manquantes du basrelief représentaient des formes géométriques 
régulières qui se répétaient, la réussite de leur reconstruction à partir de bonnes  photographie 
serait certaine, et la possibilité de mouler les fragments de l’original serait traitée comme une 
procédure de réserve. Il était également nécessaire, après la reconstruction des basreliefs en 
plâtre existants, d’en faire un autre moulage, sous la forme de basreliefs plus faciles à utiliser, 
qui seraient utilisés pour le transfert précis du moule des originaux en plâtre dans la pierre, 
car il était inévitable de les endommager lors de cette procédure, en raison de la nature de la 
procédure de perforation qui impliquait de boucher beaucoup de trous dans le plâtre.
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Рестаурација споменика. Демонтажа бронзане 
скулптуре, 2018. 
Restauration du monument. Démontage de la 
sculpture en bronze, 2018.
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Бронзана скулптура, 2008. 
Sculpture en bronze, 2008.
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Зоран Туцић ,  Саша Миха јлов

САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА СПОМЕНИКА

90



Н
акон више од пола века истраживачког рада и промишљања о најадекватнијем 
начину обнове Споменика захвалности Француској, почетком друге деценије овог 
века интензивиране су активности на изради Пројекта рестаурације и санације 
споменика. Аутор пројекта урађеног под окриљем Завода за заштиту споменика 

културе града Београда током 2011–2012. године је архитекта Зоран Туцић, конзерватор. 

У складу са овим пројектом, који је своју потврду добио и у француским институцијама 

за заштиту непокретног културног наслеђа, изведена је обнова споменика у периоду од 

марта до септембра 2018. године, у години обележавања стогодишњице завршетка Великог 

рата. Симбол пријатељства два народа, стеченог у борбама за слободу, након 88 година 

је обновљен заједничким средствима две државе, Француске и Србије, са идејом да и у 

будућности сведочи о постигнутим ратним подвизима и францускосрпском пријатељству.

Имајући у виду да пуних 88 година нису предузимани опсежнији радови на спомени

ку, неопходно је било приступити целовитој и темељној обнови његове физичке структуре 

–бронзане скулптуре и каменог постамента са бетонским језгром. У том циљу предузети 

су истраживачки радови и анализе конструкције1 и камене облоге постамента споменика,2 

као и анализа стања бронзане скулптуре. Резултати спроведених истраживања учврстили 

су постојећа размишљања и довели до коначног заузимања става у избору конзерваторског 

поступка, тако да је Пројекат санације и рестаурације Споменика захвалности Француској 

предвидео да се постојећи постамент споменика са барељефима замени новим, док би се на 

бронзаној скулптури искључиво применио поступак рестаурације и консолидације.

 1 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, Пројекат санације и рестау
рације Споменика захвалности Француској на простору парка Велики Калемегдан на Београдској 
тврђави, статичкоконструктивни део, пројектант прoф. др Михаило Мурављoв, дипломирани ин
жењер грађевине, децембар 2011.

 2 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, Елаборат о хемијским, фи
зичким и механичким карактеристикама камена који се предлаже за супституцију деградираног 
камена у постаменту Споменика захвалности Француској, проф. др Ненад Билбија, децембар 2011.
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Бронзана скулптура

Бронзана скулптура, ауторско остварење вајара Ивана Мештровића, у уметничком, 
естетском, ликовном и споменичком смислу представља највреднији сегмент споменика. 
Својим димензијама, висине 4,35 м, бочне ширине 4,00 м и чеоне ширине 1,70 м, као и 
тежине од око 5 тона, уједно чини доминатну визуру како самог споменика, тако и главне 
приступне стазе парка Велики Калемегдан. Женска фигура, која представља Француску 
како у ратном заносу прилази у помоћ Србији, у свом подножју је изворно пуњена бетоном 
и на тај начин повезана са бетонским језгром горњег сегмента каменог постамента 
споменика. Међутим, у деценијама које су уследиле због некомпатибилности материјала 
бетона и бронзе, физичкохемијских утицаја атмосферилија и температурних разлика, 
нарочито у доњој зони скулптуре попуњене бетоном, а посебно утицаја мраза довели су 
до појаве напрслина, пукотина и оштећења. Деликатни радови на рестаурацији бронзане 
скулптуре, који су обухватили демонтажу са изворног каменог постамента, санацију, 
консолидацију, конзервацију и поновну монтажу на нови камени постамент споменика 
поверени су вајаруливцу др Зорану Кузмановићу, експерту са вишегодишњим искуством 
и низом изведених конзерваторскорестаураторских радова у бронзи на споменицима 
изузетнe уметничкe и споменичкe вредности. Условљено великим габаритом и тежином 
скулптуре, радови су се изводили на самом градилишту на претходно припремљеној 
платформи. На тај начин, иако је накратко скулптура истргнута из контекста, јавност је 
могла да прати процес њене рестаурације.

По скидању скулптуре са постамента и уклањања скоро пет тона бетона из њеног 
подножја, забележена оштећења била су још већа него што су то показале прве анализе. 
Детаљним прегледом уочена су додатна оштећења настала низом других фактора, између 
осталог и неуједначеним квалитетом бронзе од којег је изливена, као и самом легуром 
која садржи много нечистоћа3 и велики број мањих површина („флека и закрпа”) насталих 
због грешака при ливењу. Након чишћења скулптуре од површинских наслага чађи и 

 3 Хемијски састав легуре на бази бакра испитао је Институт за испитивање материјала, Лабораторија 
за везива, хемију и малтере.

  На основу хемијских анализа бронзе установљено је да састав легуре није уједначен у свим деловима 
скулптуре, као и да легура у себи има већи проценат цинка (15–22%) и других примеса него што су 
показале претходне анализе. Материјал од кога је направљена скулптура има у себи атмосферске 
„укључке” који су приликом ливења оставили рупе, а оне су касније крпљене легуром другачијег 
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корозије и ослобађања бронзе од бетонског језгра у унутрашњости, извршено је спајање 
размакнутих пукотина заваривањем бронзом приближног састава као што је оригинална 
бронза, импрегнација површина како би се успорила оксидација унутрашње површине 
бронзе, а потом и цизелирање. У завршној фази изведено је патинирање скулптуре у тону 
који је најприближнији патини коју би природни процеси оставили – по целој површини 
тамнобраон до црне боје, док је на хоризонталним деловима, то јест на деловима скул
птуре најизложенијим сунцу на којима ће се зелена патина током времена свакако по
ја ви ти, једва приметна, блага лазурна нијанса зелене. Патина је нанета у танком слоју, у 
хемијском процесу који је заустављен и фиксиран, тако да нема бојазни од њеног спирања 
са скулптуре. У склопу радова на рестаурацији осмишљен је и реализован систем који 
омогућава дренирање скулптуре уколико се појави влага унутар ње и то кроз бетонско 
језгро постамента споменика одвођењем влаге у зелене површине око споменика. На тај 
начин се спречило цурење нечистоћа по каменој облози постамента и прљање камена у 
будућности. 

Узимајући у обзир порекло већег дела оштећења, углавном насталих због бетонског 
језгра унутар скулптуре, пројектом је предвиђен нов начин везивања скулптуре за 
језгро постамента споменика, како би се у будућности избегла оштећења проузрокована 
заједничким деловањем бетона и бронзе. Ново решење причвршћивања скулптуре за 
постамент споменика анкерима од нерђајућег челика са прохромском потконструкцијом 
(решетка са флаховима), јачом и отпорнијом од обичног челика, дао је вајар Зоран 
Кузмановић у сарадњи са консултантом за статику и конструкцију Николом Мурављовим, 
грађевинским инжењером.

Постамент

Постамент Споменика захвалности Француској, изведен са унутрашњим језгром 
од набијеног бетона и обложен блоковима камена (неправилни квадери) „адриа верде” 
тип Б, укупне је висине 7 м. Својим архитектонским решењем, слогом камене облоге 
и диспозицијом елемената учествује у великој уметничкој и споменичкој вредности 
споменика. Састоји се из три сегмента: 

хемијског састава. С тим у вези, било је потребно направити диоде за заваривање од легуре које ће 
имати средње вредности параметара добијених након хемијских анализа, што је требало да спречи 
појаву флека након патинирања.
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• доњег степенастог у висини од једног метра, зидан двостепено; 

• средњег са барељефима „Сорбона” и „Ратници”, великих уметничких и споменичких 
вредности, радом сарадника Ивана Мештровића: Франа Кршинића, Антуна Ау гу стин
чића, Грге Антунца, Шимета Дујмића и Орландинија на североисточној и југозападној 
страни и исписима Волимо Француску као што је она нас волела 1914–1918 и A la 
France на северозападној и југоисточној страни, висине 2 м, зидан у два реда камених 
ободних блокова; 

• горњег, који по својој функционалности представља носач скулптуре, висине 4 м, чија 
је унутрашња бетонска испуна повезана са бетонском испуном доње зоне бронзане 
скулптуре, зидан у пет редова камених ободних блокова. 

Грађење постамента и монтирање бронзане скулптуре изведено је по искуству 
тадашњих градитеља – без статичког прорачуна.

Камен који је употребљен за извођење облоге постамента – „адриа верде” тип Б, 
по налазу Института за испитивање материјала СР Србије, означен је као архитектонско 
грађевински камен са ограниченом применом, неадекватан за спољну употребу у 
микроклиматској зони парка Калемегдан, мале тврдоће, велике порозности и неотпорности 
на утицај влаге, температурних разлика и физичкохемијских утицаја атмосферилија.4 

Такве карактеристике условиле су да се на спољним површинама камене облоге у великој 
мери појаве љуспаста, кратераста и оштећења у виду напрслина и пукотина, што је посебно 
било изражено на барељефима. Истовремено, током деценија излагања атмосферилијама, 
дошло је и до потпуне површинске деколорације камена, што је у великој мери онемогућило 
да се спроведе конзерваторски поступак који би обухватио рестаурацију постојеће камене 
облоге са делимичном уградњом нових блокова од истог или сличног камена. Из тих 
разлога, а у складу са спроведеним истраживањима и анализама, пројектом санације и 
рестаурације Споменика захвалности Француској, заузет је став да обнова обухвати израду 
потпуно новог постамента споменика у димезијама, слогу и клесарској обради – у свему 
према постојећем,5 са израдом нових барељефа, док би оригинали барељефа „Сорбона” 

 4 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда. СК41.
 5 Иако је планирано и потпуно ново армиранобетонско језгро, приликом уклањања изворног бе

тонског језгра је констатовано, што су накнадно потврдиле и анализе Института за испитивање 
материјала, да је знатно чвршће од очекиваног, те је бетонско језгро уклоњено само у зони камених 
блокова како би се исти лакше демонтирали. Истовремено је констатовано да је темељ у добром 
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и „Ратници” били предати надлежној музејској установи на чување и коришћење. Тако 
је пројектом предвиђена супституција камене облоге каменом физичкомеханичких 
својстава мермерa „карара бјанко”,6 у димензијама и слогу према аутентичним. Током 
извођења радова, а у циљу што квалитетнијег спровођења процеса санације и рестаурације 
споменика у Институту за испитивање материјала Србије обављена су додатна испитивања 
поједининачних елемената споменика – бетона и камена и то: арматуре (глатког бетонског 
челика) узетим из изворне армиранобетонске конструкције споменика,7 изворног бетона,8 
чврстоће природног камена,9 макроскопски преглед камених блокова с намером да се 
идентификују врсте и степен оштећења.10 

Нови камен за постамент споменика и израду реплика барељефа је набављен у 
Италији, у каменолому Никола Фонтанили (Nicola Fontanili S.r.l) у Карари (Carrara), а 
припреман је и резани према димензијама оригиналних камених квадера у погону за 
обраду камена у Аранђеловцу уз надзор Мирослава Петронијевића. 

Када су у питању барељефи „Сорбона” и „Ратници”, пре него што су радови започети, 
спроведена је рестаурација и консолидација постојећих позитива од гипса. Имајући у виду 
степен оштећења позитива, за изливање недостајућих делова је било неопходно узимање 
отисака са оригинала барељефа на споменику. Склапање фрагмената и ретуширање 
гипсаних позитива изведени су у вајарском атељеу. По завршеној рестаурацији је урађено 
триде скенирање позитива од гипса, а потом је са њих скинут још један радни одливак 
у виду лакших рељефа који је, уз другу документацију, коришћен за потребе радова на 
клесању нових камених барељефа. Рестаурацију позитива од гипса, а потом и израду 
нових барељефа „Сорбона” и „Ратници”, по узору на аутентичне са постамента Споменика 

стању, да је тло испод темеља консолидовано и да нема потребе да се уклања, јер је као такво одлич
на подлога за нови постамент. 

 6 Документација Завода за заштиту споменика културе града Београда, Елаборат о хемијским, фи
зичким и механичким карактеристикама камена који се предлаже за супституцију деградираног 
камена у постаменту Споменика захвалности Француској, проф. др Ненад Билбија, децембар 2011.

 7 Лабораторија за испитивање метала
 8 Лабораторија за везива, хемију и малтере
 9 Лабораторија за камен и агрегат
 10 Лабораторија за камен и агрегат. Утврђена су четири главна облика деградације камена, познатог под 

комерцијалним називом „адриа верде” или „јадран зелени” некадашњег произвођача „Конструктор” 
из Сплита, и то: губитак каменог материјала, деколорација/наслаге/инкрустација, одвајање каменог 
материјала и пукотине/деформације. 
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захвалности Француској, као и исписе на чеоним странама средишњег сегмента 
постамента, урадио је вајар Горан Чпајaк, редовни професор Факултета примењених 
уметности Универзитета уметности у Београду, аутор низа изведених споменика у камену, 
који оплемењују бројне јавне просторе у земљи и иностранству. 

Узимајући у обзир да је за облогу новог постамента споменика био потребан 
камен уједначене боје, структуре и текстуре, као и да нема физичких дисконтинуитета, 
набављен је камен у великим каменим блоковима. Сходно тако изабраном камену, за 
разлику од оригинала барељефа који су изведени из пет камених блокова неправилног 
облика, појавила се могућност израде реплика барељефа из јединствених површина 
камених комада, што је омогућило њихову квалитенију израду и монтажу (без ризика 
од смицања фуга и оштећења ивица приликом монтаже, без ризика од појаве шалитре 
и влаге или настанка оштећења на фугама између сегмената услед температурних 
промена – скупљања и ширења мермера и продора атмосферских агенаса у фуге),11 као и 
ефикасније и квалитетније одржавање споменика у будућности са могућношћу демонтаже 
барељефа приликом евентуалних интервенција без демонтаже околних камених блокова. 
Такође, израда реплике барељефа из једног комада камена је омогућила уједначеност 
боје камена барељефа и уједначеност текстуре. У прилог измени технологије израде 
барељефа ишла је и чињеница да су при демонтажи оригинала барељефа највећа 
оштећења камена пронађена управо на местима додиривања камених блокова. Израдом 
барељефа из једног комада спречено је продирање атмосферске воде и испадање 
материјала за фуговање услед ширења и скупљања камена при променама температуре. 
Након сечења и грубе обраде целовитих камених блокова приступило се техници клесања 
реплика барељефа за нови постамент споменика у свему према оригиналима. Имајући 
у виду да су седамдесетих година XX века изведени мањи радови на постаменту, када су 
камене површине услед оштећења површинског слоја камена смањене брушењем за 2 цм 
са сваке стране, приликом постављања барељефа камени блокови на којима су уклесани 
увучени су за 2 цм у односу на камене блокове постамента, чиме су постављени у положај 
који је једнак изворном.

Након спроведених радова на постављању новог постамента споменика, новог 
бетонског језгра12 са новом каменом облогом „карара бјанко” у димензијама и слогу према 

 11 Ова оштећења су била најчешћа по фугама на оба оригинална рељефа.
 12 Испитивања квалитета белог портланд цемента употребљеног за језгро споменика извршио је Инс
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оригиналном, на спољним каменим површинама нанета је хидрофобна и антиграфитна 
заштита. Радове на каменој облози у континуитету је пратио консултант за камен Зоран 
Ђајић, геолог петролог. 

Демонтирани елементи камене облоге постамента споменика на којима су израђени 
барељефи изванредне уметничке вредности „Сорбона” и „Ратници”, према упутству 
надлежног Министарства културе и информисања Републике Србије, биће уступљени 
Музеју града Београда на даље чување и коришћење. 

Паралелно са израдом реплика барељефа за нови постамент споменика, предложена је 
и хитна конзервација и делимична рестаурација оригиналних барељефа, јер велика оштећења 
спољних површина барељефа током времена могу довести до губитка ликовне представе. 
Истовремено, оригинали барељефа, иако непокретно културно добро у новим околностима 
постају покретни музејски предмети. Имајући у виду број камених блокова на којима се налазе 
барељефи (укупно десет), димензију сваког појединачног блока13 и тежину,14 предложено је да 
се смањи дебљина са постојећих 30–60 цм на оптималних 25–30 цм, како би били олакшани,15 
безбедно упаковани и транспортовани у конзерваторскорестаураторску радионицу, а потом и у 
затворени простор Музеја. Овим поступком, а с обзиром на то да су измештени из аутентичног 
контекста и одвојени од остатка постамента споменика (бетонско језгро са облогом од 
камених блокова), ни на који начин не би биле доведене у питање уметничке и споменичке 
вредности самих оригинала барељефа. Напротив, на тај начин форматизовани и олакшани, 
били би припремљени за чување и излагање у затвореном изложбеном простору музеја и 
дуже доступни широј јавности. У истом предлогу стоји и да би требало остатке камене облоге 
уступити уметничким академијама. У наступајућем периоду решаваће се ова важна питања.

Велику помоћ и залагање у реализацији пројекта санације и рестаурације Споменика 
захвалности Француској пружили су стручни надзор предузеће Intellinea под руководством 
архитекте Предрага Јошића, конзерваторски надзор Републичког завода за заштиту 
споменика културе – Београд, извођач радова предузеће „Кото” д. о. о., уз свесрдну помоћ 
и сарадњу Амбасаде Француске у Србији.

титут за испитивање материјала, Лабораторија за везива, хемију и малтере. 
 13 Висине 0,8–0,9 м, ширине 0,4–1 и 0–1,2 м, неправилних зачеоних површина дубине 0,3–0,6 м
 14 1.000–1.500 кг по блоку; укупна тежина свих камених блокова средњег дела постамента на којима се 

налазе рељефи је око 23 тоне.
 15 Тиме би укупна тежина оба рељефа била смањена на око 5 тона.
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Након завршених радова на санацији и рестаурацији Споменика захвалности 
Француској, према пројекту ЈКП „Зеленило Београд” спроводе се и радови на партерном 
уређењу непосредне околине споменика.16 Уређењем стаза са богатим цветним засадом 
око споменика и обимним радовима на партерном уређењу, дат је значајан допринос 
адекватној презентацији уметничких и меморијалних вредности споменика. 

Завршетком радова на санацији и рестаурацији Споменика захвалности Француској 
окончан је заједнички пројекат две владе – Србије17 и Француске,18 којима је поред низа дру
гих свечаности у обе државе, обележена стогодишњица од завршетка Првог светског рата.

 16 Радови су се изводили током октобра и новембра 2018. године.
 17 Испред Републике Србије реализацију пројекта је пратило Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања.
 18 Испред Републике Француске реализацију пројекта је пратила Амбасада Француске у Србији.
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Подужни пресек, пре и после рестаурације споменика, пројекат, 2011. 
Coupe longitudinale avant et après la restauration du monument, projet, 2011.
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Рестаурација споменика. Демонтажа бронзане 
скулптуре, 2018. 
Restauration du monument. Démontage de la 
sculpture en bronze, 2018.
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Рестаурација споменика. Делови гипсаног 
одливка барељефа „Сорбона”, 2018.
Restauration du monument. Pièces du moulage 
en plâtre du bas-relief « La Sorbonne », 2018.
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A
près plus d’un demisiècle de travaux de recherche et de réflexions sur la manière la 
plus adéquate de restaurer le Monument de reconnaissance à la France, les activités du 
projet de restauration et de remédiation se sont intensifiées au début de la deuxième 
décennie de ce siècle. L’auteur du projet sous les auspices de l’Institut pour la protec

tion des monuments culturels de la ville de Belgrade en 20112012 est l’architecte Zoran Tu

cić, conservateur. Conformément à ce projet, qui a aussi reçu l’aval des institutions françaises 

pour la protection du patrimoine culturel immobilier, le monument a été reconstruit de mars à 

septembre en 2018, année du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Le symbole de l’amitié 

des deux nations,conquise dans la lutte pour la liberté,a été restauré après 88 ans grâce aux 

fonds communs des deux pays, la France et la Serbie, avec l’idée de témoigner à l’avenir des 

exploits de guerre et de l’amitié francoserbe.

Vu que pendant plus de 88 ans, aucun travail important n’a été entrepris sur le mo

nument, il a été nécessaire de procéder à la restauration complète et fondamentale de la 

structure physique du monument –la sculpture en bronze et le piédestal en pierre avec un 

noyau en béton. À cette fin, des travaux de recherches et des analyses de la construction1 

et les parements en pierre du piédestal du monument2, ainsi que l’analyse de l’état de la 

sculpture en bronze ont été entrepris. Les résultats des recherches ont appuyé les réflexions 

déjà présentes et ont conduit à finalement prendre position dans le choix du processus de 

conservation, de sorte que le projet de réhabilitation et de restauration du Monument de 

reconnaissance à la France a recommandé que le piédestal du monument avec les basreliefs 

 1 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, projet 
de réhabilitation et de restauration du Monument de reconnaissance à la France dans le parc VelikiKale
megdan sur la forteresse de Belgrade, partie de constructionstatique, concepteur: prof. drMihailoMura
vljev, ingénieur en construction, décembre 2011

 2 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, 
Compterendu des caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques de la pierre, proposée pour rem
placer la pierre endommagée du piédestal du Monument de reconnaissance à la France, prof. drNenad
Bilbija, décembre 2011.
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soit remplacé par un nouveau, et que la procédure de réhabilitation et de restauration soit 
appliquée à la sculpture en bronze.

La sculpture en bronze

La sculpture en bronze, œuvre du sculpteur Ivan Meštrović, représente des points de 
vue artistique, esthétique, pictural et monumental, le segment le plus précieux du monument. 
Avec ses dimensions de 4,35 m, 4,00 m de largeur et 1,70 m de largeur, ainsi que son poids 
d’environ 5 tonnes, elle est, non seulement la vision dominante du monument, mais aussi celle 
des principales voies d’accès du parc Veliki Kalemegdan. La figure féminine, représentant la 
France dans un élan guerrier venant à l’aide de la Serbie, est à sa base, à l’origine, remplie 
de béton et donc liée au noyau en béton de la partie supérieure du piédestal. Cependant, au 
cours des décennies qui ont suivi, à cause de l’incompatibilité du béton et du bronze, les effets 
physicochimiques des atmosphères et des différences de température, en particulier dans 
la zone inférieure de la sculpture remplie de béton, et surtout les effets du gel, ont entraîné 
l’apparition de fissures et de dommages. Les travaux délicats sur la restauration des sculp
tures en bronze, qui ont compris le démantèlement du piédestal d’origine, la réhabilitation, 
la consolidation, la conservation et le réassemblage du nouveau monument en pierre, ont 
été confiés au sculpteurfondeur, le docteur Zoran Kuzmanović, expert doté de nombreuses 
années d’expérience et ayant effectué plusieurs travaux de conservation et de restaurationsur 
des monuments en bronze aux valeurs artistiques et monumentales exceptionnelles. En raison 
de la taille et du poids de la sculpture, les travaux ont été réalisés sur le site même, sur une 
plateforme précédemment préparée. De cette manière, bien que la sculpture ait été retirée 
brièvement du site, le public a pu suivre le processus de restauration.

Après avoir enlevé la sculpture du piédestal et près de cinq tonnes de béton de sa base, il a été 
constaté que les dégâts étaient encore plus importants que la première analyse ne l’avait montré. 
Un examen détaillé a révélé des dégâts supplémentaires résultant d’une série d’autres facteurs, 
entre autres, la qualité inégale de bronze, ainsi que l’impureté3 de l’alliage, un grand nombre de 

 3 L’Institut de tests des matériaux – le Laboratoire des liants, de chimie et de mortier – a examiné la com
position chimique des alliages à base de cuivre. Sur la base d’une analyse chimique du bronze, il a été 
constaté que la composition de l’alliage n’était pas uniforme dans toutes les parties de la sculpture, et 
que l’alliage contenait un pourcentage plus élevé de zinc (1522%) et d’autres adjuvants que ceux indi
qués dans les précédentes analyses. Le matériau à partir duquel la sculpture a été réalisée, présentait des 
« inclusions » atmosphériques qui ont laissé des trous lors de la fonte et qui ont été, ensuite, rebouchés 
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petites surfaces («taches et pièces de raccord ») causées par des erreurs lors de la fonte. Après le 
nettoyage de la sculpture, à l’extérieur des dépôts superficiels de la suie et de la corrosion et la 
libération du bronze du noyau en béton à l’intérieur, on a procédé au rebouchage des fissures par 
soudage de bronze de composition approximative à celle du bronze original, et à l’imprégnation 
de la surface afin de retarder l’oxydation de la surface intérieure du bronze, et puis finalement, 
au ciselage. Dans la dernière étape, on a appliqué de la patine sur la sculpture dans un ton le 
plus proche de la patine naturelle  sur toute la surface du brun foncé au noir, tandis que sur les 
parties horizontales les plus exposées au soleil, où une patine verte va certainement apparaître 
au fil du temps, a été appliquée une subtile nuance de vert translucide. La patine a été appliquée 
en une mince couche à l’aide d’un procédé chimique arrêté et fixé, de sorte qu’elle ne puisse se 
rincer. Lors des travaux de restauration, un système permettant le drainage de la sculpture a été 
mis en place à l’intérieur, à travers le noyau en béton du piédestal du monument afin d’évacuer 
l’humidité vers les surfaces vertes du monument. De cette façon il est possible d’éviter les fuites 
d’impuretés sur la surface en pierre du piédestal et la souillure de la pierre àl’avenir.

Prenant en considération l’origine de la majeure partie des dommages, principalement 
dus au noyau en béton de la sculpture, il a été envisagé de passer à un nouveau moyen de 
relier la sculpture au noyau du piédestal du monument, afin d’éviter de nouveaux dommages 
à l’avenir causés par l’effet conjoint du béton et du bronze. Le sculpteur Zoran Kuzmanović, 
en coopération avec le consultant en statique et en construction, Nikol Muravlev, ingénieur 
en construction, a proposé une nouvelle solution pour la fixation de la sculpture au piédestal 
du monument avec des ancres en acier inoxydable avec une sousstructure prochrome, plus 
solide et plus résistante que l’acier ordinaire.

Le piédestal

Le piédestal du Monument de reconnaissance à la France, constitué d’un noyau intérieur 
en béton et recouvert de blocs de pierre (carrés irréguliers),«adriaverde » de type B, a une 
hauteur totale de 7,00 m. Par sa conception architecturale, l’assemblage des pierres et la dispo
sition des éléments, il participe à la grande valeur artistique et monumentale du monument. Il 
se compose de trois segments:

avec des alliages de composition chimique différente. À cet égard, il était nécessaire de fabriquer des 
diodes de soudage à partir d’alliages ayant des paramètres à valeurs moyennes, obtenus après des ana
lyses chimiques, ce qui devait empêcher l’apparition des taches après le patinage.
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• le segment de inférieur, échelonné sur deux rangs, haut 1,00 m;

• celui du milieu, avec les basreliefs « La Sorbonne » et « Les guerriers », de grande valeur 
artistique et monumentale, œuvres des assistants d’Ivan Meštrović – Frano Krsinić, Antun 
Augustinčić, Grga Antunаc, Šime Dujmić et Dragutin Orlandini du côté nordest et sud
ouest, et les inscriptions « Аimons la France comme elle nous a aimés 19141918 » еt « À la 
France » sur les côtés nordouest et sudest,de  2,00 m de haut, construit en deux rangées 
de blocs de pierre périphériques et

• le segment supérieur qui, dans sa fonctionnalité, représente une sculpture de support de 
4,00 m, dont l’remblai intérieur en béton est lié au noyau en béton de la zone inférieure de 
la sculpture en bronze, construite en cinq rangées de blocs en pierre périphériques.

La construction du piédestal et l’installation de la sculpture en bronze ont été réalisées 
selon l’expérience des constructeurs de l’époque  sans calcul statique.

Selon les conclusions de l’Institut pour les test de matériaux de la République de la 
Serbie, la pierre utilisée pour la construction du piédestal  «  adriaverde  » de type B était 
désignée comme une pierre de construction architecturale d’application limitée, inadéquate pour 
une utilisation extérieure dans la zone de microclimat du parc de Kalemegdan ; c’était une 
pierre de faible dureté, de forte porosité et de nonrésistance à l’influence de l’humidité, aux 
différences de température et aux effets physicochimiques des conditions atmosphériques4. 
Ces caractéristiques ont influencé l’apparition sur les surfaces extérieures des parements en 
pierre, il semblait y avoir beaucoup de fissures, de cratères et de dommages sous la forme 
de fissures. En même temps, pendant la décennie d’exposition aux agents atmosphériques, 
la pierre a été complètement décolorée en surface, ce qui a largement empêché la mise en 
œuvre d’un processus de conservation incluant la restauration d’un revêtement en pierre 
existant avec l’installation partielle de nouveaux blocs de pierre identique ou similaire. Pour 
ces raisons, et conformément aux recherches et aux analyses effectuées, il a été décidé que 
le projet de réhabilitation et de restauration du Monument de reconnaissance à la France 
devrait comprendre la production d’un tout nouveau piédestal ; les dimensions, l’assemblage 
et la mise en taille devraient correspondre en tout au piédestal original5, tout comme pour les 

 4 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade. SK41.
 5 Bien qu’un tout nouveau noyau en béton armé ait été prévu, lorsque le noyau en béton d’origine a été 

enlevé, il a été constaté, lors de l’analyse faite par l’Institut de test de matériaux, que celuici était plus 
solide que prévu de sorte que le noyau en béton a été retiré uniquement de la zone des blocs de pierre 
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basreliefs, alors que les basreliefs originaux « La Sorbonne » et « Les guerriers » seraient 
remis à l’institution en charge pour la conservation et l’utilisation.  Ainsi, le remplacement des 
parements en pierre aux propriétés physicomécaniques du marbre « carrare biancoc »6, dans 
les dimensions et le style authentiques, est envisagé selon le projet. Au cours de l’exécution 
des travaux, afin d’améliorer la qualité du processus de réhabilitationet de restauration du 
monument, des contrôles supplémentaires des éléments individuels du monument–sur le bé
ton et la pierre  ont été réalisés à l’Institut pour l’analyse des matériaux de Serbie: l’armature 
(en fer de béton lisse) extraite de la structure d’origine en béton armé du monument7, le béton 
original8, la résistance de la pierre originale9, l’examen macroscopique des blocs de pierre afin 
d’identifier le type et le degré des dommages10. 

La nouvelle pierre pour le piédestal du monument et l’exécution des répliques des basre
liefs a été achetée en Italie dans la carrière Nikola Fontanili (Nicola Fontanili S.r.l) à Carrare 
(Carrara), et préparée et découpée d’après les dimensions des carrés de pierre originaux dansla 
carrière à Aranđelovac, sous la supervision de Miroslav Petronijević.

En ce qui concerne les basreliefs « La Sorbonne »   et « Les guerriers », avant le début des 
travaux, la restauration et la consolidation des positifs en plâtre existants ont été effectuées. 
Tenant compte du degré d’endommagement du positif, pour extraire les parties manquantes, 
il a été nécessaire de prendre les empreintes des basreliefs originaux du monument. L’as
semblage de fragments et la retouche des positifs en plâtre ont été réalisés dans un atelier de 
sculpture. Après la restauration, un scan en 3D des positifs en plâtre a été réalisé, puis on a 

afin d’être plus faciles à démanteler. Il a été constaté, en même temps, que la fondation était en bon 
état, que le sol sous les fondations s’était consolidé et qu’il n’était pas nécessaire de s’en débarrasser car 
c’était une excellente base pour le nouveau piédestal.

 6 Documentation de l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, 
Compterendu des caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques de la pierre, proposée pour rem
placer la pierre endommagée du piédestal du Monument de reconnaissance à la France, prof. dr Nenad 
Bilbija, décembre 2011.

 7 Laboratoire de tests sur les métaux.
 8 Laboratoire des liants, de chimie et de mortier.
 9 Laboratoire de la pierre et des agrégats.
 10 Laboratoire de la pierre et des agrégats. On a repéré quatre formes principales de dégradation de la 

pierre, connues sous le son nom commercial « adriaverde » ou « vert adriatique » de l’ancien producteur 
« Konstruktor » de Split: perte du matériau de pierre, décoloration / sédimentation / incrustation, sépa
ration du matériau de pierre et fissuration / déformation.
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fait un autre moulage des reliefs les plus légers qui, avec d’autres documents, a été utilisé pour 
tailler de nouveaux basreliefs en pierre. Les travaux de restauration des positifs en plâtre, 
puis la taille de nouveaux basreliefs « La Sorbonne » et « Les guerriers », d’après les originaux 
du Monument de reconnaissance à la France, ainsi que les inscriptions sur les côtés de la partie 
du milieu du piédestal,  ont été confiés au sculpteur Goran Čpajak, professeur des universités 
à la Faculté des arts appliqués de l’Université des arts de Belgrade, auteur d’une série de mo
numents en pierre, qui enrichissent de nombreux espaces publics dans le pays et à l’étranger.

Ayant en vue qu’une pierre de couleur, de structure et de texture uniforme, sans disconti
nuité physique était nécessaire pour recouvrir le nouveau piédestal, une pierre sous forme de 
gros blocs a été achetée. Ainsi, à la différence des basreliefs originaux qui ont été faits à partir 
de cinq blocs de pierre de forme irrégulière, le choix de la nouvelle pierre a permis de faire une 
réplique des basreliefs à partir d’uniques blocs de pierre, ce qui a permis une meilleure qualité 
de la construction et du montage (sans risque de déplacements des joints et d’endommagements 
des bords lors du montage, sans risque d’apparition de salpêtre et d’humidité, ni de détérioration 
des joints entre les segments dus aux changements de température  rétrécissement et expansion 
du marbre et pénétration d’agents atmosphériques dans les joints)11, ainsi qu’une conservation 
du monument plus efficace et de meilleure qualité, tout comme la possibilité de démonter les 
basreliefs lors d’éventuelles interventions sans toutefois devoir démonter les blocs de pierre 
environnants. En outre, la fabrication d’une réplique des basreliefs à partir d’un bloc de pierre a 
permis l’uniformité de la couleur et de la texture de la pierre des basreliefs. La décision de chan
ger la technologie de l’exécution des basreliefs est due à la découverte, lors du démantèlement 
des basreliefs originaux, que les plus grands dommages de la pierre étaient précisément situés 
sur les joints. La construction des basreliefs dans un bloc a ainsi empêché la pénétration de l’eau 
pluviale et l’expansion de la pierre lors des changements de température. Après la découpe et le 
traitement grossier des blocs de pierre, on est passé à la sculpture des basreliefs pour le nouveau 
piédestal du monument conformément à l’original. Vu que dans les années soixantedix du XXe 
siècle, des légers travaux ont été effectués sur le piédestal lorsque les couches superficielles en 
pierre endommagées ont été réduites par un ponçage de 2 cm de chaque côté, les blocs de pierre 
sur lesquels ont été sculptés les basreliefs, ont été réduits de 2 cm par rapport aux blocs de 
pierre du piédestal, de sorte à être placés dans une positon égale à celle de l’original.

Après avoir effectué les travaux d’installation du nouveau piédestal pour le monument, 

 11 Ces dommages étaient également les plus fréquents dans les joints des deux basreliefs originaux.
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d’un nouveau noyau en béton12 avec un nouveau parement en pierre de « carrare biancoc » 
(dimensions et style conformes à l’original), une protection hydrophobe et antigraffiti a été  
appliquée sur les surfaces extérieures. Les travaux sur le parement de la pierre ont été surveil
lés en permanence par le consultant pour la pierre, Zoran Gajić, géologuepétrologue.

Les éléments démontés des parements en pierre du monument sur lesquels ont été sculp
tés les basreliefs d’une grande valeur artistique, « La Sorbonne » et « Les guerriers », seront 
remis, conformément aux instructions du ministère de la Culture et de l’Information de la 
République de Serbie, au musée de la ville de Belgrade afin d’être stockés et éventuellement 
utilisés ultérieurement. 

Parallèlement à la mise au point d’une réplique des basreliefs pour le nouveau piédes
tal du monument, et en tenant compte du fait que les basreliefsd’origine, bien que classés 
comme des biens culturels immobiles, sont devenus des pièces de musée, et que les graves 
dommages sur les surfaces extérieures des basreliefs peuvent, éventuellement, conduire à 
la perte de leur visibilité, il a été proposé de procéder à une conservation d’urgence et une 
restauration partielle des basreliefs. Étant donné le nombre de blocs de pierre sur lesquels se 
trouvent les basreliefs (dix au total), la dimension13 et le poids14 de chaque bloc, il a été pro
posé de réduire l’épaisseur de 3060 cm à 2530 cm15 afin de les alléger et de les transporter, 
en toute sécurité, dans un atelier de conservation et de restauration, finalement, dans l’espace 
couvert du musée. Grâce à ce processus, la valeur artistique et architecturale des basreliefs 
originaux n’a jamais été mise en question bien qu’ils aient été détachés du complexe original. 
Bien au contraire, de cette manière, ils ont été préparés pour le stockage et l’exposition dans 
l’espace couvert du musée, et pour une période plus longue, à la disponibilité du public. Il a 
été proposé que le reste des revêtements en pierre soit mis à la disposition des académies d’art. 
Ces questions demeurent ouvertes. 

La société « Intellinea », sous la direction de l’architecte Predrag Jošić, l’Institut de la Ré
publique pour la protection des monuments culturels – Belgrade qui ont supervisé les travaux, 
l’entrepreneur de la société « Koto », ainsi que l’Ambassade de France en Serbie ont apporté 

 12 Les tests de qualité du ciment Portland blanc utilisé pour le noyau du monument ont été effectués par 
l’Institut de test des matériaux, Laboratoire des liants, de chimie et de mortier. 

 13 hauteur 0,80,9 m, largeur 0,41,01,2 m, profondeur irrégulière de la surface du sol 0,30,6 m.
 14 1.000 1.500 kg par bloc; le poids total de tous les blocs de pierre de la partie centrale du piédestal sur le

quel se trouvent les basreliefs est cca 23 tonnes.  
 15 Ainsi, le poids total des deux basreliefs serait réduit à 5 tonnes. 
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une aide précieuse et un engagement important dans la réalisation du projet de réhabilitation 
et de restauration du Monument de reconnaissance à la France.

Après l’achèvement des travaux de réhabilitation et de restauration du Monument de 
reconnaissance à la France, selon le projet, l’entreprise public JKP « Zelenilo Beograd », a 
entrepris des travaux relatifs à l’aménagement des parterres des alentours immédiats du 
monument.16 L’aménagement des chemins avec de riches arrangements de fleurs autour du 
monument dans le cadre des grands travaux approfondis sur l’aspect du parterre a contribué 
de manière significative à la présentation adéquate des valeurs artistiques et commémoratives 
du monument.

L’achèvement des travaux de réhabilitation et de restauration du mémorial de l’action 
de grâce à la France a mis fin au projet conjoint de deux gouvernements –celui de la Serbie17 
et celui de la France18  qui, en plus des nombreuses autres célébrations dans les deux pays, a 
marqué le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.

 16 Les travaux sont effectués en octobre et en novembre 2018. 
 17 Le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la République 

de Serbie a suivi les travaux au nom de la République de Serbie.
 18 L’Ambassade de France en Serbie a suivi au nom de la République française les travaux. 
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Бочни изглед споменика, са барељефом 
„Ратници”, након рестаурације, 2018. 
Vue de côté du monument avec le bas-relief 
« Les guerriers » après la restauration, 2018.
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Негован Станковић (1960, Себеврање – 2018, Београд), правник, у 
два мандата био је државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Републике Србије, министарства које се стара 
о заштити ратних меморијала и обележавању значајних историјских до
гађаја из ослободилачких ратова Србије. Један је од иницијатора реализа
ције Пројекта санације и рестаурације Споменика захвалности Француској, 
као и Споразума између влада Републике Србије и Републике Француске о 
финасирању обнове споменика. Под његовим надзором испред ресорног 
министарства су у марту 2018. започети радови на санацији и рестаурацији 
споменика, који су завршени у септембру 2018. године. 

Negovan Stanković (1960, Sebevranje – 2018, Belgrade), avocat, Secré
taire d'État au Ministère du Travail, de l'Emploi, des Anciens Combattants et 
des Questions sociales de la République de Serbie pendant deux mandats – mi
nistère en charge de la protection des monuments de guerre et de la commémo
ration des importants événements historiques depuis les guerres de libération 
en Serbie. Il est l’un des initiateurs du projet de réhabilitation et de restaura
tion du Monument de reconnaissance à la France, ainsi que de l'accord entre 
les gouvernements serbe et français sur le financement de la réhabilitation du 
monument. Les travaux de réhabilitation du monument ont commencé sous sa 
supervision en mars 2018 pour être achevés en septembre 2018.

IN MEMORIAM
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Александра Ристановић (1972, Београд – 2018, Београд), магистар вајарства, струч
ни сарадник Завода за заштиту споменика културе града Београда, била је иницијатор 
више значајних пројеката у области заштите непокретног културног наслеђа попут фор
мирања базе фотографског материјала за потребе делимичне или потпуне реконструкције 
оштећеног, уништеног или украденог културног добра или добра под претходном зашти
том, са приоритетном обрадом добара под највећим ризиком: јавне скулптуре у бронзи и 
фасадне скулптуре, као и дигиталног документовања културног наслеђа – триде ласерског 
скенирања. Постхумно објављивање Александриног текста у овом каталогу само је један 
део њеног великог доприноса који је дала при изради Пројекта санације и рестаурације 
Споменика захвалности Француској.

Aleksandra Ristanović (1972, Belgrade – 2018, Belgrade), master en sculpture, experte 
auprès de l‘Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, a été 
l’initiatrice de plusieurs projets importants dans le domaine de la protection du patrimoine 
culturel immobile, tels que la création d‘un support photographique pour les besoins de réha
bilitation partielle ou complète des biens culturels endommagés, détruits ou volés ou des biens 
déjà placés sous la protection avec le traitement prioritaire des biens classés comme les plus 
menacés (sculptures publiques en bronze, sculptures des façades), ainsi que la documentation 
numérique du patrimoine culturel –  le scannage 3D. La publication à titre posthume du texte 
d‘Aleksandra dans ce catalogue n‘est qu‘une partie de son importante  contribution à la prépa
ration du projet de réhabilitation du Monument de reconnaissance à la France.
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Публикација „Споменик захвалности Француској – обнова” представља друго, неизмењено издање публи- 
кације која је 2018. године приређена средствима опредељеним Споразумом о субвенцији потписаним између 
Завода за заштиту споменика културе града Београда и Амбасаде Француске у Србији и Удружења за неговање 
културе сећања „Le souvenir Français“, као завршни сегмент презентације пројекта извођења радова на санацији 
и рестаурацији Споменика захвалности Француској и пратећи каталог изложбе одржане на Савском шеталишту 
у парку Калемегдан у Београду, децембра 2018. године.

Године 2019. публикација чини саставни сегмент изложбе „Споменик захвалности Француској – обнова” 
реализоване у периоду од новембра 2019. до јануар 2020. године у Француској у Културном центру Србије у 
Паризу уз подршку и суфинасирање Министарства културе и информисања Републике Србије,

Реализацију програма Завода за заштиту споменика културе града Београда у Културном центру у Паризу 
2019. године помогла су предузећа Милшпед и Кото.
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L’exposition « Le Monument de reconnaissance à la France – restauration » a été organisée pour la première fois 
en décembre 2018 à Belgrade, sur la Promenade de la Sava, dans le parc de Kalemegdan, comme dernier volet de 
la présentation du projet des travaux de restauration du monument. Cette exposition a été réalisée grâce aux fonds 
alloués par l’accord de subvention signé par l’Institut pour la protection des monuments culturels de la ville de Belgrade, 
l’Ambassade de France en Serbie et l’Association pour la culture de la mémoire « Le souvenir français ».

L’exposition est organisée à Paris, au Centre culturel de Serbie, du mois de novembre 2019 jusqu’en janvier 2019, 
grâce au soutien et au cofinancement du Ministère de la Culture et de l’Information de la République de Serbie. 

Les sociétés Milšped et Koto ont contribué à la réalisation du programme de l’Institut pour la protection des monu-
ments culturels de la ville de Belgrade au Centre culturel de Serbie à Paris, en 2019.
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