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Le Canard Suvage и Мајски преврат
у Београду 1903. године
(Прилог имагологији Балкана)
Апстракт: Чланак је посвећен анализи садржаја текстова и ликовних
прилога објављених у француском сатиричном часопису le Canard Suvage,
чији је главни мотив убиство краљевског пара Александра Обреновића и
краљице Драге. Аутори су, поред инсистирања на стереотипном балканском дискурсу, чији је доказ била бруталност дворског удара у Београду,
критиковали и макабрични сензационализам француске штампе. Аутор
једног текста о Мајском преврату био је Алфред Жари (Alfred Jarry).
Кључне речи: Мајски преврат, Canard Suvage, Србија, Александар
Обреновић, краљица Драга, карикатура, Алфред Жари.

Да је, којим случајем (дозволимо хипотетичко питање) Алфред Жари
(Alfred Jarry, 1873–1907), писац симболиста, сатиричар, новинар, бициклиста, утемељитељ „патафизике“, сачекао неколико година, до маја (јуна) 1903,
и преврата који су у српској престоници извели официри црнорукци, „Краљ
Иби“, његова бурлеска, први пут постављена на сцену 1896. [настала на основу
луткарске фарсе његовог школског друга Анри Морана (Henry Morin) „Пољаци“ (Les Polonais)], добила би трагични тон, тон боје краљевске крви и ново
име: „Les Serbes“. Можда би написао, поред два наставка „Краља Ибија“, „Иби
Жари је своју страст према бициклизму, тада новом спорту, који је променио однос према
брзини, бекству из урбане скучености, изразио у неколико својих текстова. В.: Žari, Alfred, Otac
Ibi biciklista, Službeni glasnik, Beograd 2008.
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кукавица“ (Ubu Cocu) и „Оковани Иби“ (Ubu enchaine), још један комад са
„српским темама“. Ипак, ни Жари нити његови париски савременици, новинари
и илустратори нису пропустили да дају свој коментар о Мајском преврату, у
којем је убијен српски краљ и измасакрирана омражена краљица. Жари је, не
одолевши изазову, у броју 15, од 28. јуна – 4. јула 1903, сатиричног недељника
„Дивља патка“ (Le Canard Sauvage), објавио своје „тумачење“ тих догађаја у
тексту насловљеном: „Приче из историје“ (Les Contes de l’Historie).
Часопис „Дивља патка“ позајмио је име истоимене Ибзенове драме.
Проживео је свој кратки, папирни живот, од друге половине марта до краја
октобра 1903. године, када је угашен. Свог „легитимног наследника“ добио је
у недељнику „Оковани патак“ (Le Canard enchaine), који је почео да излази за
време Првог светског рата, 1915. године. Покренуо га је Едмон Шатне (Edmond
Chatenay, право име Joseph Werner), окупивши око часописа илустраторе и сликаре са већ стеченим угледом: Франтишек Купка (František Kupka), Ерман-Пол
(Hermann-Paul), Ириби (Irbie), Феликс Валотон (Felix Vallotton), Адолф Вилет
(Adolphe Willete), Леонето Капијело (Leonetto Cappiello), Александар Стенлен
(Alexandre Steinlen), Огист Руби (Auguste Roubille). Они су били стални сарадници на ликовном уобличавању часописа. Аутори текстова на страницама
„Дивље патке“, поред Жарија, били су Октав Мирбо (Octave Mirbeau ), ШарлЛуи Филип (Charles-Louis Philippe), Жил Ренар (Jules Renard), те неколицина
других познатих имена француског новинарства.
По свом антиклерикалном и антимилитаристичком политичком профилу,
часопис, који је ишао „уз нос“ буржоаском укусу, београдско крваво позориште,
у коме су главну улогу играли официри, био је изазов којем ни многи други
европски часописи нису одолели. Дивља патка је на њега одговорила тако што
је династичком преврату посветила цео број, испунивши га текстовима и илустрацијама о том догађају. Број је био насловљен тако да читаоце није доводио у
сумњу о природи теме којој је био посвећен: „У кланици“. Давање целог броја
часописа једној теми било је део издавачке политике „Дивље патке“; својом
оштром, немилосрдном и духовитом критиком, без много ограда критиковане
су и колонијална ароганција и бруталности француске армије. Тако је број 13.

Комад Оковани Иби, превео је Мирослав Караулац. Превод је објављен у Tri evropske
drame, Filip Višnjić, Beograd 2010.

Жаријев комад „Краљ Иби“ превела је, 1964. године Иванка Павловић: Краљ Иби или
Пољаци: драма у пет чинова, Реч и мисао, Београд 1964. Она је успела својим изузетним преводом да пренесе све „нијансе“ ауторовог језичког каламбура. Комад је био постављен, у режији
Љубомира Муција Драшкића у београдском позоришту „Атеље 212“ 1964, и игран је до 1978,
укупно 212 пута.

Први број појавио се 23. марта 1903. Уводни текст написао је Анатол Франс (Anatole
France).

„A L’Abattoir“, le Canard sauvage, No. 15, 28 juin–4 juillet 1903.
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био посвећен репресалијама припадника француске Легије странаца према
локалном становништву у Мароку, број 14. себичности и грамзивости крупног
капитала, чија се бескрупулозност није освртала на велике људске трагедије.
Један од бројева бавио се бруталностима османских власти на Балкану после
гушења устанка у Македонији.
Српски краљ Александар Обреновић, самољубив и својеглав, отуђен од
завађених родитеља, често је мењао расположење и владе, накратко укинуо устав
да би га, после неколико сати, вратио, окретао се, не налазећи праву подршку
ни на једној страни, и Бечу и Санкт Петербургу. Две царевине, поред сазнања
о припреми преврата (припреме су почеле 1901) у Београду, нису реаговале.
Могло се претпоставити да заверници неће извести само пуку смену на српском
престолу, већ да ће посегнути за најрадикалнијом „методологијом“ – физичким
уклањањем краљевског пара. Јован Цвијић је тврдио да је преврат извршен на
„балкански начин“, али је своју тврдњу релативизовао „његовом нужношћу“.10
Емоционално уточиште последњи Обреновић пронашао је у својој краљици
Драги Машин. Захваљујући растућој и подгреваној нетрпељивости јавности
према краљици, њеним поступцима, њеној браћи и утицају на краља, почела
је да се плете све гушћа мрежа мржње у коју се уплитао последњи владар куће
Обреновића.11
Официрска завера, у чијем организовању су заузимали и из позадине је
водили политичари, пресекла је, дословно, ток породичног скандала који се
претворио у државну кризу, дајући горива за хронике европских листова који
су се до тада бавили краљичиним лажним трудноћама, односима краља са оцем
и мајком, бившим краљем Миланом и краљицом Наталијом, неприкладним понашањем краљичине браће Луњевица, односима са Аустроугарском и Русијом,
династичким поделама.
Мајски преврат, са својим макабричним појединостима, постао је „тема
дана“ европских влада и јавности, са озбиљним спољнополитичким последицама на положај Србије. Пред Нову 1904. годину повучена је већина страних
посланика из Београда (осим грчког и турског), који су на тај начин избегли
„A Figuig“, le Canard sauvage, No. 13, 14–20 juin 1903.
„Crimes administratifs“, le Canard sauvage, No. 14, 21–27 juin 1903.

„Au Jour de tour“, le Canard sauvage, Nо. 29, 4–10 octobre 1903.

Историја српског народа. VI-1, Од Берлинског конгреса до уједињења 1878–1918, Српска
књижевна здруга, Београд, 1983, стр. 133. (у даљем тексту: Историја српског народа. VI-1...);
Рајић, Сузана, Александар Обреновић. Владар на прелазу векова. Сукобљени светови, Српска
књижевна задруга, Београд, 2011, стр. 494, 495. (у даљем тексту: Рајић, С., Александар Обреновић...)
10
Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 527. Ауторка скреће пажњу на непримерне
реакције на брутално убиство краљевског пара утицајних политичких личности, укључујући и
митрополита Иноћентија, и српске штампе; Исто, стр. 503, 527.
11
Столић, Ана, Краљица Драга, Београд 2000.
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пријем код Петра Карађорђевића, новог српског владара. У неким случајевима
„замрзавање“ дипломатских односа (Велика Британија, Холандија) и спољнополитичка изолација трајали се неколико наредних година.12
Насилна смрт владарског пара мале балканске државе привлачила је првенствено својим крвавим, бизарним појединостима, стварним и измишљеним,
пажњу европских престоница и јавности више од њене политичко-династичке
позадине. Завереници, официри, њих двадесет осморица, у ноћи 29. маја (11.
јуна) 1903, упали су у двор и убили краља Александра, последњег владара
династије Обреновић и његову супругу краљицу Драгу. Измасакрирана тела
краљевског пара бачена су у двориште двора. На краљевом телу избројане су
двадесет и три ране, док их је на краљичином било двадесет.13 Неколико дана
после дворског преврата, у атељеу „Браћа Пате“ у Паризу Лисјен Нонгије
(Nonguet Lucien) на брзину је режирао филм „Убиство српске краљевске породице“. Нови медиј, такмичећи се са штампом, није могао да пропусти прилику
да брзо реагујући на тај „уметнички изазов“, публици не пружи своје виђење
догађаја у српској престоници. 14
За већину коментара, који су се појавили о преврату у различитим облицима, он је био још једна „потврда балканских обичаја“, без обзира на раширену
праксу атентата на крунисане главе и друге највише представнике власти у
Европи и Сједињеним Државама.15 Намирисавши крв новински извештачи
великих и малих европских листова, њих око две стотине, стигли су дан после
убиства краљевског пара у српску престоницу да би, описујући последње тренутке живота и краља и краљице и њихово убиство, „задовољили знатижељу“
свог читатељства. Њима је српска влада омогућила да уђу на поприште краљеИсторија српског народа. VI-1..., стр. 143. О британским реакцијама в.: Markovich, Slobodan G., British Perceptions of Serbia and the Balkans 1903–1906, Dialogue, Paris, 2000.
13
Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 450; Историја српског народа. VI-1..., стр. 134.
Убијени су и председник владе генерал Димитрије Цинцар-Марковић и министар војни генерал
Милован Павловић, који је такође био измасакриран.
14
Kosanović, Dejan, Leksikon pionira filma i filmskih stvaralaca na tlu jugoslovenskih zemalja
1896–1945, Institut za film – Jugoslovenska kinoteka – Feniks film, Beograd, 2000, str. 160. Александра
Обреновића тумачио је Анри Етиевиан (Henry Etiéviant); Краљицу Драгу играла је позоришна и
филмска глумица Нели Кормон (Cormon Nelly); Исто, str. 66, 115.
15
У атентатима су од почетка осамдесетих година деветнаестог века страдали: руски цар
Александар II (1881) , аустроугарска царица Елизабета (1898), краљ Италије Умберто I (1900),
амерички председник Макинли (1901), португалски краљ и престолонаследник Дом Карлос и Дом
Луис (1908); Ристовић, Милан, Црни Петар и балкански разбојници. Балкан и Србија у немачким
сатиричним часописима (1903–1918), УДИ – Чигоја штампа, Београд, 2011, стр. 18–19 (у даљем
тексту: Ристовић, М., Црни Петар и балкански разбојници…). Године 1894. убијен је у атентату
француски председник Карно, Робертс, Џон М., Европа 1880–1945, СLIO, Београд, 2002, стр.
176. Припадници једног од два тајна јерменска револуционарна комитета Дашнак (Хучнак је
било име друге организације) покушали су у јулу 1905. да убију султана Абдулхамида; Mansel,
Phulip, Constantinople. City of the World’s Desire. 1453–1924, Penguin, 1994, p. 336.
12
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убиства, разгледају личне просторије жртава, додирују постељу и краљичину
тоалету, те све фотографишу.16
Изношење појединости и неукусног „документарног материјала“ са места
злочина навело је једног од од сарадника „Дивље патке“ да критикује ту врсту сензационалистичког новинарства. У чланку Франк-Ноена (Franc-Nohain,
псеудоним Морис-Етјен Леграна – Maurice Etienne Legrand)17 осудио је тај некрофилски журнализам у свом тексту насловљеним „Купатило“.18 Он је такође
нагласио да српска средина, осим људи из најближег круга оних који су били
блиски угашеној династији, није с претераним узбуђењем или згражањем реаговала на бруталну смену на престолу. Приметио је, како су: „Усред Београда,
једино [...] репортери опијени ужасом.“ Они, обављајући „тешке професионалне
обавезе, с Кодаком у руци, раде на оживљавању чинова трагедије у Конаку,
упркос бечких валцера који се играју на трговима с лепим српским девојкама
у народним ношњама“.19 Навео је имена двојице француских репортера, Пјера
Жифарда (Pierre Giffard)20 и Лудовика Нодоа (Ludovic Naudeau)21, који су међу
првима стигли на место злочина да задовоље радозналост француских читалаца.
Осуђујући репортерско занимање за крваве појединости, Франк-Ноен иронично
и с горчином закључује:
„Све су видели: разваљена врата, трагове метака и сабљи, и испод тепиха, на
завесама још расут [...] за њихове читаоце, њушили су мирис крви (...) најбољи
репортери, пошто нису могли да се зауставе, или ураде другачије, описали су
предмете тоалете, и чешаљ, и свилени огртач за купатило, флашицу скупоценог
мириса, целу интимност коју је смрт изненадила, и бестидно их уручили; и сви
једно узвикују: „Да ли верујете да је наш посао прилично прљав, и да је одвратна и мрска професија којом се бавимо, ми банда новинара, да инвентаришемо
ормане и кошуље убијене краљице.“22

Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 451, 452.
Franc-Nohain (Maurice Etienne Legrand), 1872–1934, био је плодан писац, либретиста и
новелиста, носилац Легије части и добитник Велике награде за књижевност Француске академије.
Он је, са Жаријем и Клодом Терасом (Claude Terrasse), основао Théatre des Pantins, у којем је
1898. изведена марионетска верзија Жаријевог Краља Ибија.
18
Franc-Nohain, „Le cabinet de toilette“.
19
Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 452, позивајући се на стране посматраче, наводи
да је српска: „Престоница [...] била окићена заставама и у њој је владало празнично расположење
[...] Београд је личио на 'огромну лудницу'.“
20
Pierre Giffard (1853–1922), познати репортер и публициста, извештавао за француске
новине о убиству краљевског пара у Београду.
21
Ludovic Charles Naudeau (1872–1949), писац и новинар.
22
Franc-Nohain, „ Le cabinet de toilette“, Исто.
16
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Закључио је да ни нови владар „Петар Карађорђевић, Краљ Србије, није
имао таквих скрупула: а зашто да он има скрупула? Он је код куће... И мирно,
слободно, јасно, Краљ Петар Први улази у купатило – и пере своје руке.“23
Шарл-Луј Филип (Charles-Lous Phillipe), описујући убијеног српског краља,
читаоцима је пружио слику „необузданог детета“, подизаног да буде краљ, око
кога су се „мотале страсти у свој њиховој снази“.24 Упоредио је његов положај
с оним у којем се нашао млади Луј XV на почетку своје владавине. Њему је
маршал де Вилроа (Marechal de Villeroy), његов гувернер, показујући с балкона на гомилу која је дошла да поздрави краља, рекао: „Сире, сав овај народ
је ваш!“ У оба случаја такво ласкање учинило је да се од „лукавог и дебелог
детета може начинити гротескно божанство без врлина“. Образовање српског
детета – краља „било је лоше, његова природа још гора; адхерентни мозак, дебела лобања, органи у свађи, игра његове крви довела је до барокних и ексцеса
без мере“. Ова потпуно негативна карактеризација српског краља, почивала је
свакако на раширеном мишљењу које је владало и било ширено како у српској
тако и страној јавности.25
Писац овог текста наводи да је лекар који је српског владара лечио у Бајарицу објаснио: “ ... у случају да се у Француској појавио пред ревизионим саветом
(le conseil de revision) био би одбијен због менталне неспособности. Какав краљ
(Ево краља)! Знамо његов утицај: његов отац, којега је Србија протерала, био
је дуго његов саветник“. Жена, узета из љубави, учиниће га срећним и постаће
терет на његовим леђима. Краљица, „скандалозна... ташта, оштра (којој је) прошло време њене лепоте, толико му је смекшала срце и у њему заузела толико
простора да је њој давао предност пред освајањем целог света“.26
Аутор тражи да се на убијени краљевски пар ипак сажалимо: „Каква ноћ!
Можда су спавали када је експлодирао први штапин динамита [...].27 У међувремену, хорда прави буку. Пијани, црвени, огромни, с оружјем у руци, ударали
су све на њиховом путу, људе, зидове, завесе, фотеље, жељни да покажу свој
бес и да коначно буду војници... Био је краљ, све му је одузето, ништа му није
понуђено, што му се допадало.“28
Исто.
Ch.L. Phillipe, „Un meurtre“.
25
Једно на овај начин поједностављено мишљење о Александру Обреновићу критикује
Сузана Рајић и преиспитује његову оправданост, нудећи једну много сложенији психолошки
профил убијеног краља; Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 495–528.
26
Ch.L. Phillipe, „Un meurtre“, исто. Једну много изнијансиранију слику Драге Машин даје
Ана Столић, у наведеној монографији.
27
Да су страни новинари били упућени у појединости ноћне драме на српском двору,
сведочи и помињање динамита, којим су разваљена улазна врата. В.; Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 449, 450.
28
Рајић, С., Александар Обреновић..., стр. 449, 450.
23
24
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Овоме треба додати и један „футуристички прилог“. Наиме, Пјер Сулен
(Pierre Soulaine), књижевник, новинар и либретиста, радњу своје приче сместио
је у блиску будућност, у јун 1906. године, затварајући (не сасвим имагинарни)
осветнички круг династичке борбе. У Београду је убијен краљ Петар Карађорђевић, са своје троје деце. Ликвидирање целе владарске куће извели су завереници
млади официри, усред ноћи, док су њихове жртве мирно спавале у двору – на
исти начин како је то изведено у Мајском преврату 1903.29
У Суленовој причи почетак владавине Петра Карађорђевића био је „прави
медени месец“ („...une véritable leune de miel“). Народ је „био срећан да види
Карађорђевића на трону његових предака“, на који га довела армија. Нови владар наградио је официре који су учествовали у убиству последњег Обреновића,
називајући их по ступању на престо у свом манифесту „Провиђењем“. Тако су
сабље у овом преврату „одиграле божанску улогу: мач светог Михаила ће увек
бити њихов идеални узор.“ Али краљ је убрзо постао непопуларан. Армија
је пронашла свог новог кандидата за смену на престолу: сина краља Милана
Обреновића, додуше незаконитог, који је живео у Цариграду. Без обзира на ту
друштвену стигму, био је прихватљива замена за Карађорђевића. „Као што је
уобичајено, краљеви саборци били су у дослуху са нападачима“: заверници су
провалили усред ноћи у палату. Предводили су их „...славни ветерани, преживели из масакра Обреновића. Обучени да играју улогу Провиђења, напредовали
су, до зуба наоружани, одлучни, али смирени, убеђени у своју божанску мисију“.
Њих је пратила бучна гомила ... без реда, жељна крви“.
Када су официри завереници упали у краљеву ложницу, његова молба да
га поштеде била је одбијена:
„Часни свештеник је био тај који је изговорио:
– Петре Карађорђевићу... једино можеш да препоручиш своју душу Богу.
Краљ није могаo да сузбије свој бес.
– Гомило хуља! Узвикнуо је док је остатак речи био изгубљен у праску
експлозија.“
Сулен додаје, иронично како је то била „страшна сцена коју западно перо
одбија да опише“.
„У зору, тела краља и његово троје деце свечано су бачена кроз главни
прозор пред народ који је дотрчао.
– Карађорђевић је мртав, објавио је вођа завереника, живео Обреновић!
Ваздух је одјекивао од бесконачних акламација, звоњаве звона и војних фанфара.“
Млади Обреновић, који ће владати као Милан II, примио је на петом спрату
зграде у улици Пера у Цариграду вести о ступању (на престо). Пожурио је да
телеграфише (руском) цару и аустријском цару, који су му одговорили дугим
29

Soulaine, Pierre, „Assassinat de Pierre 1er de Serbie Juin 1906“.

Годишњак за друштвену историју 3, 2017.

14

писмима с топлим честиткама. Обојица су упутила новом краљу божји благослов и наредили својим дворјанима да буду у жалости у знак сећања на његовог
предходника“ – и као чин царског лицемерја.30 (На овоме месту треба подсетити
да су невоље које је Србији донео Први светски рат – сламање одбране у јесен
1915, повлачење државног врха, војске и масе цивила преко Албаније, и окупација земље – тумачене у јавности и пропаганди Централних сила, као ’освета’
и ’казна’ за Мајски преврат.31)

Краљ Иби и убиство у Конаку
Искушењу да да своје виђење догађаја, тако скандалозног, по своме току,
кореографији и сценографији, „подељеним улогама“ и бруталној катарзи,
као у некој италијанској опери, какве је волела публика у великим европским
престоницама, није одолео ни Алфред Жари (Alfred Jarry 1873–1907).32 После
више од једног столећа од његове смрти, Жари је био, како с правом тврди један
истраживач његовог дела,
more than the literary hooligan responsible for staging Ubu Roi. A growing number
of readers in recent decades have discovered and explored the highly varied delights of his work, which includes proto-absurdist theatre, comic libretti, engagingly
facetious journalism, and a prose style frequently tending towards an incomprehensibility which, depending on the reader, either blurs or enhances the effect of
Jarry’s distinctive confrontations with emotional, metaphysical and artistic truths.
His work appeals to many – and can discourage others – by virtue of its unusual
integration of an infectious sense of humour with an ambitious approach to the
profundities of the universe, a combination which unnerved his contemporaries
and is still something of an acquired taste.33

Како сведочи његов прилог у „Дивљој патки“, по начину како је одговорио
на „задатак“ исувише изазован да би га пропустио књижевни провокатор какав
је био Жари, он је догађај такође обрадио на особен начин. У Мајском преврату
видео је архетипску матрицу бајке, онакве какве су оне биле у њиховом изворном
Soulaine, Pierre, „Assassinat de Pierre 1er de Serbie Juin 1906“.
В. Ристовић, М., Црни Петар и балкански разбојници…, стр. 80–91.
32
Можда је захтевну и блазирану публику преврат у Београду подсећао на некакву балканску
„прераду“ Леонкавалове Кавалерије рустикане, смештене у ново, дворско окружење, али са истим,
необузданим страстима и крвавим разрешењем. Публици различитих укуса и средина нуђене
су, поред великог броја текстова, и сценске и илустроване „обраде“ убиства српског краљевског
пара, штампане разгледнице са његовим мотивима, стварним или измишљеним.
33
Fisher, Ben, The Papaphysicians’ Library. An exploration of Alfred Jarry’s livres pars. Liverpool
University Press, 2000, p. 1.
30
31
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облику, испуњеном симболима. У Жаријевом тумачењу београдског крвавог
позорја поновљен је модел борбе добра и зла (с крајње нејасним исходом у његовом тумачењу), хероја, људождера, дивова –онако како их срећемо у барокним
бајкама Шарла Пероа (Charles Perrault) или у српским народним бајкама које
је сакупио Вук Караџић, сличне, (универзалне) структуре и симболике. Служи
се сложеним метафорама и Жари се игра симболима, изазивајући читаоца да
сам потражи њихово разрешење. Да би особине Жаријевог текста биле јасне,
доносимо га у целини.34

Приче из историје35
Били једном један краљ и једна краљица у краљевству које се простирало
преко плаве реке. Краљ није био много зао, али је био од расе људождера, како
их већ зову у тој земљи. Краљица је била веома зла, звали су је, такође Драга,
како се већ каже на старом језику,36 сврака, или још, вештица . Имала је два
брата, један је био змај, други мускетар. Попут жене Плавобрадог. Али они су
такође били зао змај и зао мускетар.
„Једног дана, ове наведене личности позваше вилу која је им је послала,
на крилатом коњу, доброг Принца Кара-Црног Принца, чија је душа била бела
а коса црна...“
Ето једне праве бајке о вилама довољне за успављивање којег год детета
осредње сањивости.
Ето тако се пише историја.
Овако су на начин бајки, људи ношени или су уморни од поремећаја историјских догађаја.
Успавана лепотица у шуми умире: спавачица из Тенела.37 Ниjедан Принц
из бајке није био изненађен; али, знамо ли да га она није видела у сну, ако није,
никада га оставила, да је заувек заспала. ???
Погледајте исход бајке Србије: Краљица – не заборавимо да je у бајци „зла
краљица“ – умире док млада публика аплаудира и доктори, наравно, изјављују
да ће остати неплодна.
34

1979.

В. такође, Bruno Betelhajm, Značenje bajki. Preveo Branko Vučićević, Jugoslavija, Beograd

35
„Les Contes de i’histoire“. Дугујем искрену захвалност др Николи Беротолину на помоћи
у преводу Жаријевог текста, без које би многи његови делови остали тешко (или никако!)
докучиви.
36
Може само да се претпостави да је Жарија име српске краљице подсетило на, по звучности
сличне француске појмове: le dragon – змај, вештица (фигуративно).
37
Marguerite Boyenval пала је у кататоничко стање 1883, изазвано страхом, из којега се није
будила до маја 1903, после чега је убрзо преминула. Постала је предмет обимних медицинских
изучавања.
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Да је то била „добра краљица“, бајка би имала , без сваке сумње, очекивани,
уобичајени, крај:
„...и имали су пуно деце“.
Овој доброј старој краљици из плаве библиотеке, званој Република или
Друштво, добар стари чаробњак М. Пиот (M. Piot)38 обећава такође традиционалну награду за живот пун врлина: пуно деце.
Због мале деце и одраслих и њихове невиности у паралели не види се даље
од овог обећања:
За ту малу децу и ону велику, у њиховој невиности у основи сличној, не
посвећују даље себе овом обећању, ништа до ово: наставак бивствовања на
земљи детињастих малих створења њима сличних.
Постоји пуно деце која су слична вама или важним личностима, ако сте
исправни, што би се рекло: ако не пушите, не пијете и – може бити! –ако
живите по конвенцији...
Предлажемо оснивање једне Лиге, не мање од јавног предузећа, против
злоупотребе гурања прстију у нос.
Када деца поштују ове максиме, то је спокој за родитеље.
Има јако мало родитеља.
Што значи да je јако мало људи са надмоћним држањем и супериорним
мозговима: али, они су тихи.
Кажу: државни удар.
Кажу такође удар мотком, ударац песницом. Држава је нешто чиме се
удара: штапом, маљем, или куваном јабуком.
Форма се разликује од земље до земље:
Амерички ударац песницом.
Српски државни удар.
Још нешто се разликује у дечијим бајкама од историје.
Бајка увек почиње овако:
– Било једном...
II
„Било једном...“ зато што „нема“ више: Краљица је мртва, све док –Живела краљица! Не почињемо тако бајку.
Историја почиње увек причом и за њу увек постоје два начина.
Добри Црни Принц наслеђује увек злог краља људождера... на трону краља
људождера и постаје Људождер II или Људождер Хиљадити.
Дакле, поданици моле виле и племените војнике да омогуће што је пре
могуће долазак Људождера Хиљаду првог.
38

Нисмо успели да утврдимо ко је личност коју помиње Жари.
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Слике и њихове поруке
Илустрације дају визуелни допринос теми којој је „Дивља патка“ посветила посебан број, допуњавајући и заокружујући журналистичко-сатиричномакабристичко бављење овом „српском темом“. Илустрације су биле, поред
високог графичког квалитета, на истом оном „балканистичком дискурсу“, који
је, подстакнут убиством српског краљевског пара, почео да преовлађује у европској илустрованој и сатиричној штампи, добијајући све екстремније облике.
Трагични догађаји у Конаку послужили су као потврда „балканских обичаја“,
тако да је тај стереотип, доведен до расистичког изругивања, коментарима,
текстуалним и графичким, био практично на дужи рок „зацементиран“.39

Илустрација 1.

Доследно антимилитаристичким ставовима редакције, на неколико ликовних прилога у „Дивљој патки“ посебно је инсистирано на оним актерима који
су били главни „извођачи ноћних радова“ у српском двору: заверницима, припадницима српског официрског кора. Сцена на насловној страни, која приказује
39

В. Ристовић, М., Црни Петар и балкански разбојници…, стр. 18–19.
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тренутак убиства краљевског пара, насловљена је као „ L’Abattoir“ („Кланица“).
Њу је потписао Феликс Валотон (Felix Valloton), познати швајцарски сликар, који
се средином деведесетих година деветнаестог века прикључио групи „набиста“
(Nabis), с којом је први пут излагао у Паризу 1897. године.40 Илустрацији, на
којој официри пуцају из револвера и касапе сабљама краља и краљицу, Валотон
је додао и иронични „мото“: „Јединство чини снагу.“41 (ил. 1)
Његова је и црно-бела, мрачна илустрација, изведена техником литографије,
као наслућивање и најава страшног чина који ће, за који тренутак, уследити: из
мрака израњају два официра, један са сабљом, други са секиром у рукама. Пред
вратима су краљевске спаваће собе, спремни да у њу провале. 42 (ил.2)

Илустрација 2.

Париски разбојник и убојица (апаш – L’Apache) рукује се са српским
официром изнад голог женског, окрвављеног леша, честитајући му успешно
40
Године 1900. добио је француско држављанство. Исте године је први пут излагао на
светској изложби у Паризу и у бечкој Сецесији. Nathalia Brodskaia, Felix Valloton (1865-1925),
Parkstone, New York, 2014, 7.
41
Valloton, Felix, „L’union fait la force“.
42
Valloton, Felix, „Ce doit etre la...“
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изведено убиство. Свечано изјављује да ће сви који га познају „знати да цене“
оно шта је учинио.43 Чекајући у реду да честитају, војнички салутирају руски,
немачки и француски официр. Цинобер црвена позадина сцени даје посебну,
непријатну ноту.44 (ил. 3)

Илустрација 3.

Ирби (Irbie) је своју карикатуру тематски везао за текст Пјера Сулена:
официри, после успешно изведеног преврата, у кафани добро расположени
најављују да ће ликвидација „следећи пут бити још потпунија. Петар и троје
деце“. (ил. 4)
Стенлен је такође посегнуо у апашки миље: Један од разбојника, незадовољан, коментарише (после вести из Београда), како су их „ заје..ли обични Срби,
који (поред тога) нису ни цивилизовани момци. То је неукусно!“45 (ил. 5)
Најмање упадљиво карикатурална је илустрација „Нова владавина“,
Франтишека Купке (František Kupka). Нови српски краљ Петар Карађорђевић,
усамљен, седи на престолу, док се иза застора иза његових леђа злокобно назиру врхови официрских чизама и сабљи, као опомена и подсећање на начин
на који је доведен на власт. Купка је илустрацију насловио такође опомињућим
коментаром: „Европа нас гледа.“46 (ил. 6)
43
Појам „L’Apache“ (апаш), улази у употребу почетком двадесетог века за припаднике
париског криминалног миљеа, бруталне разбојнике и убице.
44
Roubile, L’Apache.
45
Stenlen, „En Apachie“.
46
Kupka, František, „Europa nous regarde“.
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Илустрација 4.

Илустрација 5.
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Илустрација 6.

Ерман-Пол је у две карикатуре нагласио постојање разлика, по његовом
виђењу, у реакцијама на преврат београдских „буржуја“ и „обичних грађана“.
Први, улазећи у луксузан бар узвикују: „Живео краљ!“ Други, одрасли и деца,
са развијеном заставом, у радосном заносу кличу: „Краљ је мртав!“47 То је био и
јасан исказ антимонархистичког, левичарског, критичног односа не само аутора
већ је био и део „политичке платформе“ редакције.48 (ил. 7 и 8)

Hermann, Paul, „Vive le Roi“; „le Roi est mort“.
Erman Paul такође је аутор и илустрација у броју 4, od 11. априла 1903, са антисемитском
конотацијом („Au Getho“, „les Convertis“).
47
48
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Илустрација 7.

Илустрација 8.
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Илустрација 9.

Стенлен је, међутим, у свом другом ликовном прилогу посегнуо за мотивом
који је већ био уграђен у стереотип, али је сада у новим околностима постао
једно од оних незаобилазних „општих места“ балканистичког дискурса“ о ниском, нимало краљевском пореклу српске династије, која је војним превратом
доведена на престо: њено „свињарско порекло“: Дивљи, „предак династије“, у
кожуху, са шубаром, великих бркова, витлајући бичем, тера крдо свиња и тако
се „учи краљевању“. Тако је, с намером, или поводећи се за најједноставнијим
„објашњењем“ изразио и свој грађански (буржоаски) презир према балканским
„сељачинама“, макар то били они који су се, без обзира на своје „ниско порекло“, домогли, на начин какав је био онај изведен у Мајском преврату, престола
и власти.49 (ил.9) Исти аутор свој однос према „српским темама“ драматично ће
променити у годинама Првог светског рата. Стенлен је ратној трагедији Србије
и њеног народа посветио велики број графика и цртежа, показујући велико
саосећање за патње српских сељака, мушкараца и жена, цивила и војника.50
Stenlen, „En Serbie“.
Његови графички радови из Првог светског рата, међутим, стилски и тематски кореспондирају с илустрацијама посвећеним критици бруталностима француске колонијалне власти у
49
50
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На тај начин визуелна страна „Дивље патке“ прилозима сарадника, сликара
и графичара, допринела је не само изоштреном, немилосрдном, сатиричним
„витриолски снажном“, разједајућем критичком исказу о чину краљеубиства у
малој балканској краљевини – по својој „методологији“ неприхватљивом (али
не сасвим неприхватљивом по својој политичкој позадини) већ се свакако могао
посматрати као занимљив прилог (анти-) балканске имагологије.
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Summary
Dr Milan Ristović
Le Canard Suvage and May’s coup in Belgrade 1903
(Contribution to the imagology of the Balkans)
The article is devoted to the analysis of illustrations and texts published in the French
satirical magazine Le Canard Souvage dedicated to the murder of the Serbian King Alexander
Obrenović and his wife, Queen Draga, in a coup that was carried out by the officers-conspirators at the night of May 29 (June 11) 1903. Brutality by which the coup was performed gave
the authors in the French magazine a material for satirical comments on “the Balkan nature
and customs”, but also for criticizing the necrophilic reaction of most of the European press,
including French magazines.
Among the authors of the texts were Charles-Louis Philippe, Jules Renard, and Alfred
Jarry, who transformed the bloody event in the Serbian court into a “fairytale”. Authors of
the illustrations were established artists: František Kupka, Hermann-Paul, Irbie, Felix Vallotton, Alexandre Steinlen, Auguste Roubille. Their works published in Le Canard Souvage
are interesting contributions, carried out high graphic level, of the negative imagery of Serbia
and the Balkans at the beginning of the 20th century.

