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Пропаганда у односима између двеју држава није ни нова ни непо

зната појава. Она се може на различите начине манифестовати (као по

литичка, културна, просветна, економска и др.) или може имати разли
чите мотиве (идеолошке, стратешке, политичке, комерцијалне итд), али
се, опште узевши, не може посматрати ни као позитивна ни као негатив

на појава.
Један од највећих културних утицаја у међуратној Југославији извр

шила је, свакако, Француска. Тај утицај постигнут је, између осталог, и
опсеж:ном пропагандном делатношћу. Ради установљења и ширења кул

турног утицаја (али и политичког и економског) Француска је на терито
рији новостворене јужнословенске краљевине између два рата успостави
ла читаву мрежу институција, од друштава пријатеља, разних француско

југословенских удру:ж:ења и кружока до института, читаоница и францу

ских школа (савише стотина ђака годишње). Француску културу и утицај
шириле су и бројне француске привредне колоније, разни предавачи из

домена науке, културе и уметности, па и Југословени
Прилоz: Гус~иав Крклец, Јованка Броз, Мирослав Крлежа и
Јосий Броз Тийlо у вuли Заzорка у Заzребу 70-их zодина.
Фойlоzрафија йреузеiиа из моноzрафије Mi sшо Titovi, Тito је nas,
Zagгeb 1975, без ознаl(е бројева сйlраница, Шираж ВО.ООО йри.мераl(а.

-

бивши ђаци и сту

денти француских школа.

Велики утицај француске културе у Југославији имао је да захвали
неколиким повољним околностима. Најпре, ту је сећање на минули вели

ки рат и заједничку борбу против непријатеља. Ратно савезништво и при
јатељство додатно је обојено емоцијама које су извирале из помоћи пру
жене Српској војсци након повлачења преко Албаније, збрињавања ра
њеника и ђака на француским територијама и заједничке акције на Со
лунском фронту и продору кроз Србију. На тај начин колорисано прија

тељство носило је собом неке "нападне" стране, као што је изградња ве
лелепне зграде Француског посланства у Београду и Мештровићевог де

ла

-

Споменика захвалности Француској, откривеног

1930.

године на Ка

лемегдану.1
Љanko Petranovic, Isto1·ija Jugoslavije 1918-1988, PJ-va knjiga: Kmijevina Jugos/avija 19141941, Beograd 1988, 36.
1
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Затим, Француска и Југославија су, у спољнополитичком ко~тексту,

из изолације и потисне Дражу Михаиловића, комунистичко руководство у

биле браниоци система успостављеног на Мировној конференциЈИ У Па

Југославији почело је да показује појачано интересовање за Француску и за

ризу. Повољна политичка клима, оличена у садејству и заједничком циљу

њено прихватање југословенске реалности. 3

за очување успостављеног система колективне европск~ безбедности и

Француска дипломатија се, и поред почетних отпора, од јесени

запречавања ревизионистичких и реваншистичких настоЈања поражених

године прилагођавала фактичком стању ствари, изјављујући како није раз

1944.

земаља, држала је широм отворена врата и за културни продор, макар

умела "праву ситуацију у Југославији". У октобру

током прве деценије и по међуратне епохе. Тек

последице економске

hева влада одредила је дипломатску и војну мисију за Француску под упра

током тридесетих година, и

вом посланика Милана Ристића и генерала Владимира Велебита. У међу

услед тога преоријентације југословенске спољне политике, нешто ~спо

времену Тито је у више наврата настојао да дође до размене војних мисија

кризе и нарушавања политичког

statusa quo

he

1944.

године Шубаши

рити тај процес. Ипак, француски утицај је био знатан све до избиЈања

"на терену", међутим, то је било могуће тек након Кримске конференције

Другог светског рата, па се донекле пренео и након његовог окою:ања.

и међународног признања Народноослободилачког покрета у оквиру "по

Tpeha повољна околност за продор француског културног утицаЈ ~ огле

литике компромиса". 4

дала се у великом културном дебалансу који је постојао између дваЈу дру
штава. Насупрот богатом културном наслеђу и високим дометима_ францу

цуском нису успостављени односи на нивоу амбасада (први југословенски

ске цивилизације стајало је, у смислу европске модерне, неразвиЈено дру

амбасадор Марко Ристић, стиhи he у Париз тек 23. августа 1945. ), приметно

Иако је новом руководству Југославије штетила чињеница да са Фран

штво, доминантно аграрно и сиромашно, тек са танким слојем интелиген
ције, али интелигенције жељне европских идеја и пријемчиве за њене ути
цаје. У том виду својствени су француски утицаји још на предратну српску

је његово настојање да што је могуће више развије пропагандну делатност,

модерну и нарочито, у међуратном добу, утицаји, па и личне везе српских

Комитет народног ослобођења,5 чији је Одсек за штампу за свега два месе

(М. Ристић, Р. Драинац, Д. Матиh, А. Вучо и др.) и парис~шх надреалиста

ца (до

(Бретон, Елијар, Арагон, Арто и др). Српска авангарда Је, како каже М.
.

Ристић, у Француској тражила оно "савремено

"

и "интернационално

"2

.

Са тим у вези био је и изузетно низак ниво техничких и технолошких

сазнања и праксе у Југославији и истовремено високи домети Француске У
тим областима људског делања.
Рат је прекинуо француску културну и пропагандну делатност, ~ли ни

је покидао везе између двеју земаља, или, боље рече~_ю, влада (коЈИХ he,
додуше, у једном тренутку бити де факто четири). Тако Је влада Краљевине
Југославије имала своје представнике и у Вишију код маршала Петена и

касније, у избеглиштву, код генерала Шарла де Гола. Вођа "Слободних Фран
цуза" гајио је сентимент према Југословенској војсци у отаџбини и генера-,

лу Дражи Михаиловићу, кога је и одликовао орденом легије части (1943).
Истовремено, око та два имена испредао се мит о заједничком школовању и

пријатељству широм резистентне Европе. Насупрот томе, де Гол и вођа
комунистичког покрета у Југославији Јосип Броз Тито, нису се трпели. Ме
ђутим, у жељи да популарише одлуке Другог заседања АВНОЈ-а, да изађе

усмерену првенствено на југословенски емигрантски корпус, али и на саме

Французе. Тако је од октобра

18.

1944.

у Паризу почео с радом југословенски

децембра) објавио седам бројева недељног билтена "Нова Југо

славија" и још пет брошура у којима су популарисани борба југословенских
народа за ослобођење и равноправност и маршал Тито. Билтени и брошу
ре имали су тираж од 700-800 примерака. Исти је одсек настојао да успоста
ви везу са "редакцијама париских листова и појединим личностима,

-

што

би омогућило боље и лакше популарисање нашег Покрета у француској
јавности ... У неколико париских листова пласирани су чланци о нашем по
крету и маршалу Титу. Напоредо са овим воде се преговори са управом

Париског Радиа, који намерава да заведе четири пута недељно по

15 ми
1944.

нута емисије за Југославију". 6 Из марсеј ске су луке, чак, током јесени
3

Б. Петрановић, Југословенско-француски односи у Друzо.м светском райlу // Југо

словенско-француски односи. Поводо.1,1150 година од отварања йрвоz француског конзу
лата у Србији, Историјски институт, Зборник радова, књ.

10, Београд 1990, 304, 307-308.

4

Б. Петрановић, Југословенско-француски односи ... , 314-315.

5

Комитет Народноослободилачког покрета Југословена у Француској наставио је

делатност истоименог комитета који су неколико месеци раније у Алжиру формирали
радници и морнари претежно из Истре и Словеначког приморја и Народноослободилач

ког покрета Југословена у Француској који су чинпли ранији шпански борци, радници

Детаљније о везама српске и француске авангарде види у: Бранка Прпа-Јовано
вић, Везе срйске и француске у,нјейlничке авангарде (1919-1929) // Јуzословен:_ко-франц1-

исељеници и део студената и интелигенције који су се ратних година затекли у Францу

ски односи. Поводом 150 година од отварања йрвоz француског конзултиа У Срби;и,
Историјски институт, Зборник радова књ. 10, Београд 1990, 263-270; Марко Ристић, Ди

крета отпора), председник и др Анка Матић, секретар. Лука Марковић, Борба у исељени

2

йло.майlстш сйиси, прир. Миладин Милошевић, Београд 1996, 10, 12, 14-16.

ској. Тим другим покретом руководили су "шпанац" Љубо Илић (генерал француског По
щzuву за нDву Југославију, Београд
6

1975, 132-133, 141, 148.

Б. Петрановић, Јуzословенско-францусю1 односи ... , 314-315.
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године, залагањем Љубе Илиhа и уз пристанак француских војних власти,

сирана, 12 у случају СССР-а то није био случај. Совјетски Савез, велики

отпремљена два транспорта исељеника добровољаца ( око 800 бораца) који

идеолошки патрон и стожер револуције, пре него партнер у културној раз

су се доцније борили на Сремском фронту и у Истри.
Југословенски је Комитет крајем марта 1945. организовао у Паризу
конференцију на коју су позвани и представници сличног покрета из Бел

мени, био је културни хегемон. У односу са првом земљом социјализма

гије. Говорници су пропагирали НОП, његове успехе у решавању нацио

турну сарадњу. 14

7

налног питања, залагали су се за међународну афирмацију нове Југосла•

културна струјања била су углавном једносмерна и текла су из Москве.13
Совјетски Савез чак није показао .жељу ни за оснивањем друштва за кул
Током првих година изградње социјализма у Југославији, до раскида

8

са "народним демократијама", па и неко време након тога, нису постојали

Комитет је после рата променио име у Удружење Југословена у Францу

повољни услови за иоле значајнији културни продор са Запада и из Фран

ској и био веома активан у помагању отаџбини и у пропаганди усмереној

цуске. Тек је на пољу кинематографије и позоришта постојао известан

вије и за даљу подршку исељеника и исељеничких организација матици.

ка француском јавном мњењу. Као резултат те активности настало је Удру

,,маневарски простор" за продор западних уметничких и културних до

жење Француска-Југославија, у које су ушле многе значајне личности кул

стигнућа. Међутим, и на том пољу француска доминација, евидентна у

турног и јавног живота Француске. 9

међуратном периоду (или макар његовом веhем делу), није више постоја

Окончање рата донело је сасвим нову друштвену и политичку кли

му у Југославији. Изградња социјализма по узору на совјетски модел сма
њила је могућност културног утицаја и пропаганде Запада, самим тим и

ла. И док се на пољу театра још помало

ocehao сјај

"старе славе" 15 ( енгле

ски аутори су били у само нешто веhем броју извођени од француских), у
домену кинематографије хегемонију СССР-а почела је да смењује доми

Француске, и истовремено отворила широм врата за културну размену

нација америчког филма. Француска је и касније заостајала како за аме

са идеолошки сродним земљама Истока. Тако су током 1947. године са
земљама "народне демократије" ( сем СССР-а) потписане културне кон

ричким тако и за енглеским филмом. 16

венције које су предвиђале широк спектар културног деловања, од изво

ђења позоришних комада, превођења књижевних дела, изложби и го
стовања уметника до сарадње и размене у домену радија, кинематогра

фискултуре. 10

фије и
Културна размена са земљама Истока текла је, до
Резолуције Информбироа, углавном несметано. У самој Југославији кул
турна струјања са Истока апсолутно су доминирала. 11 Међутим, колико

год да је културна размена са "народним демократијама" била избаланЛука Марковић, н.д,
Исшо,

138.

страних аутора

46 је било источних (43 руска), а 31 западни (енглески и француски по 11 и

осталих девет). Исто.

У области превођења, до почетка 1949. године, на 41 књижевно дело са Истока
(без СССР-а) преведено у Југославији долазила су 42 југословенска дела преведена на
12

Истоку; однос изложби био је уједначен -

6:6, а у домену уметничких гостовања (поједин
35 гостовања са Истока ишло је 46 југословенских. Исто.
13
До почетка 1949. године готово три четвртине свих преведених дела у Југослави
ји (укупно 580) била су са руског језика, а за то време на руски су преведена само три
југословенска аутора. Из СССР-а гостовало је у Југославији 17 изложби у готово свим
ци, хорови, ансамбли) на

већим местима (пет после Резолуције ИБ), а узвраћено је само једном изложбом у Мо
скви и Лењинграду. Из Југославије у СССР-у није гостовао ниједан уметник, алије у ФНРЈ

163.

Председник удружења био је признати професор Сорбоне Жан Мусе. Удружење

зато наступало пет уметничких група и једно совјетско позориште. Када је о кинемато

је средином 1946. организовало велику изложбу о НОБ-у. Поред потресних фотографија

графији реч, и поред више покушаја југословенске стране да се у совјетским биоскопима

и докумената, на изложби су били приказани и радови познатих југословенских уметника:

прикаже неки југословенски филм, то јој није пошло за руком. Истовремено кино-сале

Ђорђа Андрејевића Куна, Пиве Караматијевића, Фрање Мраза, Исмета Мујезиновића,

југословенских градова биле су преплављене совјетским филмом. Од ослобођења до 1949.
године приказано је укупно 557 филмова из СССР-а (192 уметничка, 189 краткометра
жних и 31 дугометражни документарни филм и 145 журнала). Исто.

Еде Муртића и др. Исйlо,
111

148, 167.

Архив Југославије, Фонд Централног комитета Савеза комуниста Југославије

(АЈ-507),

IX, 119/IV-79, Извештај о културним везама ФНР Југославије са земљама народ
не демократије и СССР-ом, 1949.
11
Навешћемо само пример позоришних репертоара у сезонама 1947/1948. и 1948/
1949. Од 86 дела иностраних драмских писаца извођених 1947/1948. године чак је 48 било
дела руских аутора. Од источних писаца извођена су још три бугарска и два мађарска

14

У Југославији је Друштво за културну сарадњу Југославија-СССР основано убр

зо после ослобођења Београда,

14. јануара 1945, а потом су образована и "републиканска"

друштва у свим републикама. Друштво је развило обимну делатност, а само у домену из
даваштва публиковано је више од

50 књига

у тиражу већем од

850.000 примерака.

Исто.

15

Види напомену

16

О промени кинематографских утицаја и порасту гледаности америчког филма

7.

аутора. Истовремено су дела западних аутора била заступљена са 33 комада (13 енгле
ских, 8 италијанских, 7 француских, 2 америчка и по један немачки, шпански и холандски).

види: Нена.д Ђорђевић, Београдска кинематографска свакодневсща

Наредна позоришна сезона 1948/1949. такође је показала сличне резултате: од 77 комада

шњак за друштвену историју, год.

III,

св.1-2, Београд

1996, 109-116.

1950.

године// Годи
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Француска пропаганда је у послератној Југославији имала скучено

Међутим, попустљивост режима према француским (и другим запад

поље деловања. Ипак, Французи нису одустали од тога да негују свој пред

ним) утицајима и пропаганди била је условљена политичким приликама и

ратни политички "капитал" и да га прошире, па су убрзо почели да ступа

није сама по себи била искрена. Она је била само средство за разбијање

ју у контакт с предратним симпатизерима. Француска пропаганда је сво

изолације у којој се Југославија нашла након раскида са Совјетским Саве

јевремено почела да се развија углавном преко званичних представника,

зом и земљама Истока. Спремност да се прихвати западна помоћ (у хра

који су касније имали непријатељски став према новом режиму. Инфор

ни, новцу, па и војним средствима) иницирала је и привидно отварање ју

мативни одсек француске амбасаде у Београду, француска католичка цр

гословенског друштва за културна струјања. У суштини та "либерализа

ква у Југославији, те разни француски институти су у својим публикација

ција" била је дубоко прагматична и последица потребе да Југославија во.

ма, проподведима и филмовима које су приказивали истицали антикому

ди, како је крајем

нистичке ставове, због чега су долазили у сукоб с домаћим властима. То је
довело до протеривања више француских представника из Југославије,

политика ће довести до највеће блискости Југославије са Западом за све

1949. године истакао Е. Кардељ,

,,гипку" политику. 20 Та

време њеног постојања као социјалистичке државе.

до затварања француског института у Љубљани, па и до судских процеса

Ипак, та је блискост била привид диктиран спољним околностима. Са

појединим Југословенима, ,,пријатељима Француске", оптуженим да раде

променом, односно назнаком промене у међународном окружењу, југосло

на штету народа и државе.17

венски је врх почео да одступа. Удаљавање од Запада било је поступно и

Антагонизам између југословенских власти и француских представ

није водило ни искреном приближавању Истоку, већ је резултирало тако

ника који су настојали да развију пропаганду био је током првих после

званим "средњим" или "трећим" путем, крунисаним непуну деценију касни

ратних година веома дубок. На више француских настојања да институци

је афирмацијом покрета несврстаних. Међутим, почетак процеса удаљава

онализују свој културни утицај и пропаганду београдски режим је одгова
рао негативно или ћутањем. С друге стране, на пример, како нису добили

лелно са јавним изливима највеће блискости, манифестованим разговори

дозволу за отварање института у Београду, Французи су одговорили про

ма о Балканском савезу и закључивањем Бледског споразума (9. август 1954).

ширењем читаонице и библиотеке ( обновљене већ 25. јула 1945), тако да

У том процесу битно место заузима хронологија, а у оквиру ње, чини нам

је она с временом такорећи прерасла у институт са именом Француски
18

културни центар.
На разноврсне видове француске пропаганде (позајмљивање књига

ња од Запада на интерном (партијском) плану једно време је текао пара

се, занимљиво место припада строго поверљивом документу УДБ-ео фран

цуској пропаганди у ФНРЈ од 23. маја

СКЈ Архива Југославије (сигнатура:

и новина, предавања из домена културе, науке и технике, курсеви језика,

Марта

1953. године, који се чува у Фонду ЦК
АЈ-507, IX, ЗО/V-78).

1953. године умро је совјетски лидер Ј. В.

Стаљин. У лето исте

пројекције филмова, изнајмљивање грамофонских плоча и сл.) није се у
Југославији благонаклоно гледало и неко време након Резолуције ИБ-а.
Тек концем 1949. године наступа либералнији однос режима према фран

године, на Другом пленуму ЦК СКЈ Тито на Брионима забринуто запажа:

цуској пропаганди. Попустљивији однос власти према француским кул

Запада, хронолошки стоји документ УДБ-ео француској пропаганди (дат

турним утицајима довео је до слободнијег приступа становништва пону

у прилогу) који индиректно потврђује тезу о уверености југословенског

ђеним садржајима. Тако је од краја

,,Невјероватно брзим темпом идемо у западноевропски штимунг." Изме

ђу те две чињенице

-

Стаљинове смрти и првог јавног дистанцирања од

године београдска читаоница

врха да смрћу совјетског вође престаје потреба за даљим уступцима "за

примала по више од 300 читалаца и позајмљивала је више од 50 књига

падном схватању демократије". 21 И мада би се генерално крут и оштар

дневно. Књижни фонд је са

5.500 примерака 1950. нарастао током наред
не године на 7.000 књига, да би 1952. досегао цифру од 10.000, а број чла
нова читаонице премашио је 3.000. Велико интересовање становништва

став према проблему који се посматра у документу (извештају), активно

за конзумирањем француске културе манифестовало се и у другим краје

је, закључци извештаја сугеришу да је из врха саме службе, или можда

вима земље. 19

државе и партије добијено "зелено светло" за заузимање својеврсног "ју-

17

АЈ-507,

18

Исто.

19

Исто.

IX, 30/V-78, Види документ

1949.

стима и дејству француске пропаганде у Југославији, још могао бранити
схватањима, вокабуларом и начином мишљења једне политичке полици

у прилогу овог текста.

20

Предраг Ј. Марковић, Беоzрад из.меtЈу Исйlока и Зайада

21

П. Ј. Марковић, н.д,

35.
35, 51.

1948-1965, Београд 1996,
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doveo Jugoslaviju u zavisnost od Francuske kao velesile. 23 Francuzi su masovno
oгganizovali razne svoje institucije kojima su obuhvatili citavu nasu zemlju. 24
Jedna od vaznih poluga u sirenju francuske propagande Ьila su "Drustva prijatelja Fiancuske", koja su se pocela шganizovatijos od 1921. godine. U 1938. godini
Francuzi su imali oгganizovana "Drustva prijatelja Francuske" u 72 nasa gгada, odnosno u svi111 znacajnijim 111esti111a. U ti111 drustvima aktivno је гadilo oko 6.000
clanova. Ona su ргvо masovnije шganizovana u SrЬiji, а zatimje oform~en "generalni sekгetarijat Drustva pi-ijatelja Fгancuske" koji је dalje oгganizovao kruzoke u
citavoj zemlji. U ovim drustvima okupila se jugoslovenska burzoazija, inteligencija
i svi oni koji su gajili ljubav i odanost p1·ema Fiancuskoj i sirili francuske ideje. Da Ьi
clanovi ovih drustava mogli sprovoditi fгancuski uticaj ргvо su se oni sa1110 dоЬго
upoznali sa fгancuskim jezikom, knjizevnoscu i шnetnoscu. Radi toga је Ьiо uspostavljen cvrst kontakt izmedu intelektualnih krugova Jugoslavije i Francuske. 25
.
Рогеd ovako velikog Ьгоја "Drustava pгijatelja Francuske", Fгancuzi su рге rata
нnali u Jugoslaviji tri instituta (u Beogгadu, Zagrebu i LjuЫjani) kao i 5 citaonica (u
Beogгadu, Zagгebu, LjuЫjani, Skoplju i Splitu). U Beogгadu su takode postojale 3
fiancuske skole u kojima se је prosecno u skolskoj godini nalazilo oko 80 daka. U
Bitolju је postojala francuska skola koja је godisnje imala 450 daka, а u Skoplju је
fгancuska skola i111ala prosecno 200 daka, dokje fгancuska skola u Splitu imala godisnje 50 daka. Ucenici koji su izlazili iz ovih skola masovno su odlazili na studije ili

ришничког" става. У закључцима извештаја предлаже се оштра борба др
жаве против француске пропаганде и њених носилаца путем предузима

ња разних мера за њено "сузбијање", путем ограничавања могуlшости за

продају француских књига и супротстављањем "разним ограничењима која
се могу постићи" раду и даљој активизацији "Друштва за културну сарад

њу Југославија-Француска". 22 Из овог извештаја УДБ-ене би се ни у ком

случају могло закључити да је предмет посматрања службе безбедности
културна активност земље с којом се тежи успостављању што нормални

јих односа, од које је тражена и неретко добијена разноврсна помоћ и која
је, споља гледано, била и могући савезник, већ пре да је реч о опасном
противнику, скоро непријатељу. Идеолошка матрица и систем вредности

односили су превагу. Истовремено, Југославија је ударала темеље соп
ствене праксе "седења на огради".

Документ који је пред нама садржајно говори како о утицајима фран

цуске пропаганде и културе на предратну и послератну (до 1953) Југосла
вију, тако и о резоновањима југословенске службе безбедности на ту поја
ву у тренутку док званични Београд, споља гледано, нагиње Западу. На
документу није интервенисано, сем у случају очигледних словних грешака.
Dokшnent: АЈ-507,

IX, 30/V-78
Drzavni selaetarijat za
unutrasnje poslove FNRJ
Uprava drzavne bezbednosti
III Odelj enj е
Str. pov. br. 105
23. таја 1953.
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•

23

Велики француски утицај на међуратну Југославију не може се спорити. Колика

Је била предност Француске у односу на остале велике силе види се из британских оцена о

Краљ~в~ши СХС као о "сателиту" у чврстом француском~,,загрљају". Међутим, манифе
стацИЈе Југословенско-француског пријатељства не могу се једнострано посматрати само

као. однос ,:штићеника" и "ментора", већ су оне произлазиле и из сличне међународне
ориЈентациЈ~ две земље, традиције из тек окончаног светског рата и обостраних интереса

ј

PROPAGANDNA DELATNOST FRANCUZA U FNRJ
FRANCUSKAPROPAGANDA

У међуратноЈ Европи. Однос блискости са Француском Југославији је био неопходан ради
ублажавања и потирања италијанског непријатељства, а Француској је Краљевина пред
стављала важну спону у систему за спречавање оживљавања снага бивших непријатеља и
очување неповредивости мировних уговора.

Јавио мњење Југославије свакако је било франкофилски расположено и земља је
била отворена з~ продор француске културе. Француска је развијала културну пропаганду,
давала стипендиЈе српским студентима, зајмове за набавку оружја и стабилизацију валуте.
Фран~узи_ су остварили значајан духовни продор пропагандом, буђењем сентименталних

Uvod

асоциЈациЈа на "Велики рат" и Солунски фронт, па и обилним дељењем одликовања. Фран

цуски престиж био је знатан и у војсци
политике наоружавања. Види: В.

Kroz saveznistvo u I Svetskom ratu 1914. i 1918. god. dolazi do velikog fl-ancuskog uticaja u nasoj zemlji. Mnogi nasi ljudi su emigrirali u Francusku koja imje
pruzila utociste, skolovala ih i posle Versajskog mira vratila u Jugoslaviju gde su
zauzeli odgovoшe drzavne polozaje. Jugoslovenska burzoazija, а narocito sгpska,
siromje otvorila vrata francuskom uticaju koji је dosao do punog iziazaja tako da је

24

- од Генералштаба и војног школства до доктрине и
Petranovic, Ist01·ija Jugos/m1ije ... , 35-36.

, старала се да одржи политички утицај Француске не само
а мреж_а институциЈа

Т

културним утицаЈем, већ и пропагандом. В.
•

25

Petranovic, Ist01·ija Jugoslavije ... , 35.

Претерана је констатација да су интелектуални кругови упознавали француски

Језик, књижевност и уметност како би спроводили француски утицај, безмало као да је
реч о извршиоцима налога француске државе. Поменимо само пример надреалиста који
су несумљиво црпли идеје и трпели утицаје из Париза, али се ни у ком случају не могу

22

АЈ-507,

IX, 30/V-78, Види документ у прилогу

посматрати као личности у служби француске државе.

овог текста.

ј

!'
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specijalizaciju u Francusku gde su boravili vise godina i ро povratku u Jugoslaviju
bili najbolji nosioci francuskog propagandnog uticaja.
Za v1·eme Ьiv.[se] Jugoslavije u zemlji su takode postojala razna francuskojugoslovenska udгuzenja i organizacije preko kojih su Fiancuzi visili svoj piopagandni uticaj, јег su u njima imali svoje ljude. Tako је na piimeI, jos 1923. godine
osnovano Udruzenje pIOfesOl'a f1Ћncuskogjezika koje је piipadalo fede1Ћciji nastavnika francuskog jezika iz svih zemalja sveta. Zatim francusko-jugoslovenska naiodna delatnost, Udгuzenje solunaca koje је odrzavalo veze sa fiancuskim ratnicima itd.
Postojala su Iazna ud1-uzenja ро stгukama kao Udгuzenje medicinara sa francuskih
fakulteta, piavnika i s1. Francuski daci koji su studiiali ро raznim g1Ћdovima Fiancuske takode su osnovali svoja udruzenja koja su aktivno delovala. Bilo је raznih dгu
gih udгuzenja i klubova kao: Fiancusko dobiotvomo dIUstvo, Macevalacki klub, i s1.
Slicna dшstva i organizacije postojala su u Skoplju, Bitolju, Zagiebu i LjuЬljani. U
Beogiaduje pored toga izlazio casopis na francuskomjeziku "Glas Beograda".
PIOpaganda se siiila i preko pietstavnika fiancuskih piiv1·ednih pieduzeca i uopste
putem francuskog investicionog kapitala koji је zauzimao pivo mesto medu evIOpskim drzavama. 26 Najveci njihov uticaj bio је u Вогu, Tiepci, biodog1Ћdilistima na
Jadranu kao i pieduzecu "La Dalmatienne". Oko oviћ pieduzeca foпnirale su se
citave francuske kolonije koje su sluzile kao jak oslonac njihovog uticaja u nasoj
zemlji. 27
Svemu ovome tieba dodati masovne posete raznih fiancuskih naucnika, lmjizevnika i ostalih umetnika koji su redovno odizavali piedavanja ро nasim g1Ћdovi
ma, velicajuci Fiancusku i njena dostignuca na polju nauke i telшike.
Rukovodioci citave propagandne delatnosti bila su francuska diplomatska pretstavnistva u nasoj zemlji. Svako pietstavnistvo imalo је svoje jшisdikciono podIUcje
Иако је француски капитал био важан у међуратној Југославији, ова констатаци
ја није сасвим тачна. Наиме, по истраживањима С. Димитријевића ( Сйlрани кайийlал у
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i staialo se za rad svih udгuzenja, dIUstava, instituta, organizacija i citaonica na svom
terenu kao i kieditiralo njihovu delatnost. Ovakvim svojim radom Francuzi su postigli najveci uticaj u Ьiv.[soj] Jugoslaviji te nisu imali potrebe za ilegalnim foimama
rada vec su na piotiv u svom Iadu imali punu podrsku ondasnjih vlastodizaca. 28
Ovakvo stanje trajalo је sve do pred II Svetski rat, tj. do orijentacije Jugoslavije
na sile "osovine". Tada se fiancuska propaganda nasla u novoj situaciji te је Ьila
prisiljena da prede na ilegalne foime rada. Zahvaljujuci Ianijoj velikoj aktivnosti oni
su imali solidan oslonac u nasoj zemlji te su zato i mogli u ovoj novoj situaciji jos
vise pojacati svoju propagandu uperenu na diskreditovanje germanofilske politike
rezima. U tom cilju prosiiene su Ьile piostOl'ije francuskog instituta u Beogiadu (zakupljen hotel "Palas") i osnovana ilegalna stamparija u kojoj su se stampali razni
letci, pioglasi, upozoienja i drugi propagandni mateiijal u kojem se 1-azotlcrivala politika tadasnje jugosl.[ovenske] vlade i pozivane mase da se odupIU istoj. Za ovakvu
propagandu francuska vlada ulozilaje velika mateiijalna sredstva.
U ovom peiiodu za spiovodenje svoje propagandne delatnosti Francuzi su vesto iskoriscavali lica iz redova pomenutih fiancuskih udгuzenja koja su se svesrdno
angazovala u opoziciji tadasnjem rezimu i postali pravi nosioci francuske propagande medu nasim masama.
Rat је prekinuo Iad francuskih institucija u nasoj zemlji. 29 Politicki "kapital"
koji su Francuzi ranije stvorili u toku rata је znatno okinjen. Jedan deo njihovih
simpatizera kompromitovao se u saradnji sa okupatorom, а dгugi manji deo posle
oslobodenjaje dгukcije gledao na piijateljstvo sa Francuskom. Medutim, Francuzi ni
jednog casa nisu odustali da neguju taj svoj "kapital" i da ga piosiie. U tom cilju su
odmah posle oslobodenja nastojali da se sto pre povezu sa svojim simpatizerima i da
nastave svoju raniju delatnost. 30
28

26

Иако су власти благонаклоно гледале на француске утицаје у Краљевини, ипак

се не може говорити о безрезервној подршци. Мада је реч о примеру из економских одно

целокупног

са између двеју земаља, карактеристичне су изјаве др Војислава Маринковића из 1931.
године који је истицао како Француска "третира Југославију као колонију" (због сталног

страног капитала. Међутим, ако се рачунају сва предузећа, француски капитал је био на

условљавања давања нових зајмова отплатом старих и крајње неповољног трговинског

Привреди бивше Јуzославије, Београд

1958)

у југословенској привреди у области акцио

нарских предузећа, француски капитал је заузимао друго место, чинећи
четвртом месту, с инвестицијама од

17%

12,8% целокупног стра
ног капитала. Пре Француске инвеститори су били Швајцарска (19,5% укупног страног
капитала), Велика Британија (16,4%) и Немачка (15,5% ), а следиле су је САД (7% ), Итали
ја (4,5% ), Белгија (3,8% ), Мађарска (3,7% ), Шведска (2,8%) и Холандија (2,1 %). Проблем
785.000.000

динара, односно

салда и структуре размене Југославије са Француском). Види: В. Винавер, н.д,

433, 435,

448.

са страним капиталом био је у томе што је он улаган у привреду Југославије углавном у

Нису, међутим, прекинуте везе између двеју земаља и влада. Оне су се, захваљу
јући новој реалности изазваној ратом, чак у одређеном смислу и усложиле. Детаљније о
југословенско-француским односима током рата: Б. Петрановић, Јуzословенско-фрат~у

циљу извлачења суперпрофита (на основу јевтине радне снаге и богатих сировинских на

ски односи ... , 304-316.

лазишта). Види: Вук Винавер, Јуzославија и Француска излtе!)у два свей1с1<а райlа (Да ли је

29

30

Пропагандну делатност, међутим, одмах је настојала да успостави на тлу Фран

јуст из Смедеревске Паланке о којој пише Владимир Цветковић: Свакоднев~ща йород~ще

цуске и нова југословенска власт. Тако је већ 3. августа 1944. у Алжиру формирано удру
жење Француска-Југославија које је подржало маршала Тита и изразило "најискреније
дивљење херојској борби" југословенских народа под његовом командом. Удружење је
бројало 600 чланова, а секретар је био :жан Мусе, бивши директор Француског института
у Београду. Од јесени 1944, с обзиром да је Француска све више прихватала југословенску

Плејусйl у Јуzославији

реалност почели су интензивнији контакти. У Паризу је октобра

Јуzославија била француски "сайlелийl"), Београд 1985, 448; В. Petгanovic, Ist01·ija Jugoslm i1

je ... , 76-77.
27

Делови ових колонија, поједине породице, остале су у Југославији и након Дру

гог светског рата и опстале још неко време. Карактеристичан је пример породице Пле

1934-1949, рад у рукопису).

1944. године почео рад
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Obziгom na novo d111stveno uгedenje и Jugoslaviji fгancuska propagandaje posle
oslobodenja u pocetku Ьila pгilicno skucena mada је zauzimala vazno mesto medu
kapitalistickim zemljama. 31 Ona se pocela гazvijati uglavnom ргеkо f1Ћncuskih zvanicnih pгedstavnika koji su imali potpuno nepгijateljski stav ргеmа novom Iezimu i iz
duboke mгznje ргеmа istom otvoгeno nepгijateljski istupali. Takvim svojim stavom
davali su podгsku nepгijateljskim elementima iz гedova гaskulacene buгzoazije sa kojima su se tesno povezali i ргеkо njih Iazvili pt·opagandnu i drugu nepгijateljsku delatnost. Njihovi tadasnji Ьilteni koje је uгedivao sef infoпnativnog otseka ambasade donosili su vesti i komentaгe гadio Paгiza medu kojimaje Ьilo i takvih koje su Ьile upeгe
ne pгotiv FNRJ kao sto је na ргimег, Ьilo isticanje Dгaze Mihailovica kao pгvog vode
jugoslovenskog ustanka piotiv okupatшa. U tom pel'iodu na francuskoj propagandi
angazovala se i fiancuska cikva u kojoj su se sluzile Iazne mise i dгzale pгopovedi
pгotiv komunizma, а cak piikazivani i filmovi. Ovakvu njihovu delatnost potviduje i
vise primera pioterivanja f1Ћncuskih pretstavnika iz nase zemlje zbog nepr~ateljske
delatnosti, а zbog toga је takode Ьiо i zatvшen f1Ћncuski institut u LjuЫjani.
Posle izЬijanja Rezolucije IВ-а francuska piopaganda u nasoj zemlji nije se
odmah izmenila. Sve do 1950. god. fIЋncuski pietstavnici su, и ocekivanju znatnih
politickih promena, i dalje nepl"ijateljski istupali pшzajuci podisku Ieakcionaшim
elementima и zemlji kao i emigiaciji u Francuskoj koji su poceli da dizu glavu,jeI su

se nadali Iestaшaciji rezima и Jugoslaviji.
Medutim, od konca 1949. godine obzirom na nov Iazvoj medunarodne situacije
i polozaja Jugoslavije, nacin sprovodenja francuske piopagande pocinje da se menja,
zadoЬija legalnu foпnu i sve siie razmeie. Pod paгolom uspostavljanja sto tesnje
kultuшe saradnje izmedu nase zemlje i Fiancuske fiancuski pietstavnici svim silama
nastoje da svojom propagandom postignu uticaj kakav su imali pie Iata. Od st1Ћne
f1Ћncuske vlade data su veca finansijska sredstva za uгedenje francuskih citaonica i
ЬiЬlioteka, nabavku filmova, gramofonskih ploca i d111gog pIOpagandnog mateiijala.
Upoiedo sa tim и toku 1950. i 1951. godiвe dolazi do vecih peisonalnih promena u
југословенски Комитет народног ослобођења. Под његовом управом током наредног пе

риода публиковани су билтени и брошуре, успостављене су везе са редакцијама париских
листова и истакнутим личностима, преговарано је са управом Радио Париза о покретању

емисије за Југославију, популарисани су комунистички покрет и маршал Тито итд. (Б.
Петрановић, Јуzословенско-француски односи ... , 312-314.
31

Ова појава је била двосмерна, јер је и из југословенског угла гледано, Француска

заузимала важно ( чак најважније) место правца деловања културне сарадње у оквиру "ка

питалистичког" света. О томе сведочи податак да је од 1945. до 1953 (односно 1959) године
Југославија основала свега шест друштава за културну сарадњу са другим државама. Од
тога је са земљама социјализма било пет друштава (са Совјетским Савезом, Албанијом,
Чехословачком, Мађарском и Румунијом), а од земаља Запада само са Француском. Да
буде занимљивије, Друштво за културну сарадњу Југославија-Француска основано је као
треће по реду (после друштава за сарадњу са СССР и Албанијом, а пре него са Чехосло
вачком, Мађарском и Румунијом). Види: Реzистар йравних йройиса објављених у Слу
жбеном листу ФНРЈ

1945-1959, Београд 1960, 69.
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fraвcuskim pretstavnistvima odnosno staie pietstavnike koji su se kompromitovali
nepiijateljskim istupanjem zamenjuje nova ekipa koja se pгetstavlja kao prijatelj nove Jugoslavije i koja legalnim pнtem radi na razvijanjн pгopagandne aktivnosti. Ova
воvа ekipa kioz niz ucestanih pl"ijema i koktela nastoji da нspostavi dobre odnose sa
nasim ljudima iz svih kIUgova dшstvenog zivota i da na taj nacin stvoгi pogodno tlo
za Iazvijanje svog uticaja. 32
Ipak i ovi novi pietstavnici ne napнstaju svoje staie pl"ijatelje iz Iedova Ьivsih
francuskih daka i Oiganizacija vec вastoje da ove ljнde infiltгiiaju u postojece "Dш
stvo za kнltuгnu saiadnju Jugoslavija-Fiancнska" i da preko njih dadu ton radн i
aktivnosti Drustva. 33
U ovom peiiodu od 1949. godine Fraвcuzi su uspeli da prosiie svoju propagandвu delatnost preko svojih citaonica i ЬiЫioteka, filmova, cestih piedavanja kao
i kшseva fran. [cuskog] jezika. Tieba istaci i njihovu velikн aktivnost ва prodaji fiancнskih knjiga i casopisa iz oЫasti kultuщ naнke i tehnike.

I. KULTURNI CENTAR U BEOGRADU I INSТITUT U ZAGREBU
а) Citaonice i blЬlioteke

Francuzi su jos pre Rezolucije IВ-а nastojali da doЬiju dozvolн za otvaianje
u Beogradu, а kada н tome nisн uspeli Iadili sн na prosirenjн citaoвice i

institнta
32

Овде се Французима замера на механизмима културно-просветне пропаганде који

су у суштини били општеприхваћени. Чак је и сама југословенска пропаганда на страни
требало да буде по сличним обрасцима и у сличном институционалном оквиру. Тако је већ

1945. године културно-просветна пропаганда ДФЈ и успостваљање веза са иностранством
дато у задатак југословенским дипломатским представништвима. На основу Уредбе о кул

турним аташеима у иностранству ( Службени лист ДФЈ, бр.

52/1945, 24. јул 1945, 451)

од

ређено је да се одржавање културно-просветних веза између ДФЈ и других земаља обавља
преко културних аташеа при југословенским представништвима на страни. При којим ће
се дипломатским представништвима поставити културни аташеи одређивао је министар
просвете у споразуму с министром иностраних послова. Непосредни надзор над радом

културних аташеа обављали су надлежни посланици, односно амбасадори. Они су такође

били дужни да културним аташеима пруже сваку помоћ у раду у земљи у којој се налазе.

Питање културне сарадње касније је

(1953.

године) додатно институционализо

вано оснивањем Комисије за културне везе са иностранством. Задатак те Комисије био је
да "помаже одржавање и развијање културних веза наше земље са иностранством", а са

чињавали су је председник, секретар и чланови (по један представник републичких савета
за просвету, науку и културу и других организација које одреди Савезно извршно веће).
Службени лис~и ФНРЈ, бр.

12/1953, ,,Уредба о оснивању Комисије за културне везе са ино
1953, 110-111.
Друштво за културну сарадњу Југославија - Француска са седиштем у Београду,

странством",
33

18.

март

а са делатношћу на подручју ФНРЈ, основано је "према поднетим правилима и програму"

11. јуна 1946. године.

Службени лист ФНРЈ бр.

47/1946,

,,Решење о одобрењу оснивања и

рада 'Друштва за културну сарадњу Југославија- Француска"',

11. јун 1946, 546-547.
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ЬiЫioteke tako daje ova vгemenom ustvaгi ргегаslа u institut samo pod novim ime-

nom "Fгancuski kultшni centaг".
Citaonica u Beogгadu otvoгena је 25. jula 1945. g. i pocela је skгomno sa гa
dom na pozajmljivanju knjiga nasim gгadanima koje su bile nekako sakupljene od
lica koja su ih imala, а nesto је nabavljeno i iz Fгancuske. U citaonicije tada Ьilo 56 fгancuskih listova ukljucujuci i "L'Humanite". 34 Fiancuska kao sil'Omasna zemlja u
posleгatnim godinama nije Ьila u stanju da da veca finansijska sгedstva za piopagandu u Jugoslaviji. Za ipak piilicno intenzivnu delatnost na tom polju moze se zahvaliti
jedino njihovim pietstav11icima koji su Ьili upoшi u kOiiscenju svega onoga sto imje
stajalo na Iaspolozenju. U ovom peiiodu citaonicu su posecivali uglavnom samo
fiancuski daci i nepl'ijateljski elementi iz Iedova bшzoazije kao i penzionel'i koji su
citali dnevnu stampu. Bioj dnevnih poseta kl'etao se od 100-150 lica. Slicno stanje
Ьilo је i u fl'ancuskoj citaonici u Zagiebu i Splitu.
Od 1949. godine kada su poceli sa legalnom pl'Opagandom Fia11cuzi sve lepse
шeduju svoje citaonice popunjavaju ih Iaznim knjigama, casopisima i fotogiafijama i piivlace sve veci bioj puЫike. Iz Fiancuske је dosao specijalni stшcnjak za
шedenj е citaonica koj i је boiavio mesec dana te su ove potpuno siede11e, izbacene
sve zastaiele knjige, nabavljene nove i izlozi piivlacno ukl'aseni. Posto se tiazila
stшcna lite1-atшa Fiancuzi su pl'Osiгili citaonicu na taj nacin sto su otvoiili jos
jednu salu za iskljucivo stIUc11e knjige i casopise koju su solidno opiemili i stalno
popunjavali. Takode su nabavljeni filmovi mahom naucni koji su se piikazivali u
zgiadi citaonice kao i giamofonske ploce koje su posudivane nasim ustanovama.
U citaonici su Oiganizovana i гazna piedavanja iz kultшe, nauke i tehnike koja su
se pocela Iedovno odizavati dva puta nedeljno. Oгganizovani su i kшsevi fl'a11. [cuskog] jezika za piofesOie gimnazija i studente filozofije. Citaonice је pocela da
piima dnevno pieko 300 posetilaca, а posudivalo se na citanje pieko 50 knjiga
dnevno. Od 5500 knjiga u 1950. g. citaonica је u 1951. godini imala vec 7000
knjiga. Dalje, Iaspolagala је i sa 35 zшnala i casopisa i 7 dnev11ih listova. Pieko
citaonice pocele su se sve masovnije nabavljati knjige iz Fiancuske na tiazenje
ustanova i pojedinaca. Вгој pozajmljivaca k11jiga od11osno clanova citaonice рорео
se na 3000. Sve knjige i casopisi pivo pгolaze kioz cenzшu koja izdvaja one piimeike u kojima ima clanaka nepiijateljskih ро Jugoslaviju. Ovakvi casopisi i novine daju se samo najpoveiljivijim fl'an. [cuskim] ljudima. Izlozi citaonice su lepo i
pl'ivlacno шedivani i pieko njih se nastoji piikazati visok nivo svih vista fl'an.[ cuske] шnetnosti, industl'ije, novi pionalasci i sl.
Citaonica u Beogiadu sada ukupno ima pieko 10.000 knjiga i 250 casopisa i
zuшala koji stoje na Iaspolozenje puЫici. Fia11cuzi vode posebne kataloge za svaku
knjigu na koje upisuju imena svih onih lica koja su knjigu piocitala. Stiucnu ЬiЫio
teku posecuju i posuduju knjige Iazni naucnici i pl'OfesOii, а najvise studenti medi-
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cinskog, tehnickog i dI. fakulteta. Citaonica u Zagiebuje takode bogato opiemljena
i dnevno је posecuje pieko 20 osoba. Ostale citaonice u Splitu i Vaiazdinu su od
manjeg znacaja, ali se kl'Oz njih vidi te11dencija Fiancuza da takve citaonice sto vise
piosil'e ро zemlji i da pieko njih Iazvijaju svoju aktivnost. Ovo potviduju i stalna
insistiianja fl'a11cuskih pietstavnika da se dozvoli otvaianje citaonica u Skoplju, Saшjevu i LjuЫjani.
Ь)

Odeljenje za nabavku knjiga

Obziгom

na veliki inteies nasih ljudi za stшcnom lite1-atшom Fiancuzi su nastojali da to iskOiiste i da plasiшju svoje lmjige i casopise. Kada је "Jugoslovenska
lmjiga"35 tшzila da јој se odobri otvaшnje filijale u Paiizu Fiancuzi su kao piotiv
uslugu zahtevali otvaianje svoje knjizai·e poluoficijelnog z11acenja koja Ьi zavisila
od njihove citao11ice u Beogгadu. Poznato је da је pie Iata Jugoslavija Ьila veoma
vazno tiziste fшncuskih knjiga. Vecina kultuшih ljudi citala је fiancuske knjige naIocito lekaii i dIUgi stшc11jaci kao i advokati i umet11ici koji su studiiali u Fiancuskoj. ,,Jugoslove11ska knjiga" nije mogla udovoljiti velikoj potiaznji strucne liteiatuIe, а ona је imala monopol 11ad uvozom iste te su zato Fгancuzi i nastojali da pieko
svoje citaonice plasiiaju u nasu zemlju ovu liteiatuIU.
Odelje11je za nabavku knjiga fOimiiali su jos pie Rezolucije IВ-а, ali ono u
pocetku nije Ьilo odvojeno kao administiativnajedinica vec su poslove oko nabavki
knjiga obavljali шzni sluzЬenici. OЬim Iada Ьiо је u pocetku mali, а sada se шzvio
do velikih шzmега. Ustanove i pojedinci obiacaju se pismenim putem odeljenju za
nabavku knjiga i uplacuju kauciju ро kшsu: 1ОО fl-ancuskih fianaka = 90 dinaщ dok
se na pietplate za casopise i novine uzima 1ОО dinaia za 1ОО fianaka. Sve pOiudzЬine
idu uglavnom ргеkо diplomatske poste dok samo jedan mali bl'Oj poIUdzЬina dolazi
u manjim paketima pieko oblcne poste. Cenu knjigama odieduje diiektOI citaonice
tako da Fiancuzima ostaje z11atan pl'Ocenat od piodaje knjiga. Piosecan obit u mesecu iznosi oko 800.000 dinai-a od cega Fiancuzima ostaje oko 12%. Za nabavku knjiga iz oЫasti teologije i knjiga sa Ieakcionaшom sadizinom koje tгaze pojedi11a piivatna lica potiebno је posebno odobienje od diiektOia citaonice.
35

То трговинско предузеће основано је

18. јуна 1946. године ради "промета књига

са иностранством и пропаганде наше књиге у земљи и иностранству". ,,Југословенска књи

га" је административно стајала под надзором Комитета за културу и уметност Владе ФНРЈ.
Предмет пословања предузећа био је "пропагирање и популаризација наше књиге у зе
мљи и иностранству и увоз и извоз страних и домаћих књига, нота, грамофонских плоча,
новина, часописа и осталих штампаних ствари уметничке и научне вредности -у трговач

ке сврхе". ,,Југословенска књига" је имала ексклузивно право увоза и извоза књига на

територији ФНРЈ и само изузетно за то је могла добити овлашћење нека друга државна
установа. ,,Југословенска књига" је била овлашћена да оснива своје пословнице по већим
светским градовима. Службени лист ФНРЈ бр.
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U toku 1952. godine preko Odeljenja za nabavku lmjiga upuceno је samo iz
Beograda 535 porudzЬina dokje broj porucenih knjiga daleko veci, jer se jednom
porudzЬinom oЬicno trazi vise knjiga i casopisa. U istoj godini iz unutrasnjosti SrЬi
je, Crne Gore i Makedonije Ьilo је 21 О porudzЬina od privatnih lica i ustanova. Sada
se prosecno mesecno prodaje oko 1000 knjiga.
Karakteristicni su neki slucajevi trazenja knjiga preko francuske citaonice. Radi se о prosjacenju ne samo pojedinaca vec i ustanova. Tako је na prime1·, izdavacko
preduzece "Vojno delo" pocetkom o.g. narucilo lmjige "П Svetski rat" i molilo da im
se te knjige besplatno poklone, а jedan major farmaceut iz Sarajeva dosao је u ime
Drustva farmaceuta koje se tamo organizovalo i trazio da se preko francuske citaonice besplatno snabdeju sa knjigama, jer nemaju novca.
Pretplata na casopise је centralizovana i izdvojena od prodaje knjiga. Svaki
mesec dana vrsi se pretplata na oko 50 novih casopisa. Grubo uzevsi pretplata se vrsi
na oko 1200 casopisa godisnje, а broj pretplatnika iznosi oko 600 lica. Pretplatnici
kao i lica koja kupuju knjige su najcesce lekari, tehnicari, studenti raznih fakulteta i
drugi strucnjaci kao i lica koja se interesuju za umetnost. Od ustanova najvise se
pojavljuju projektantski Ьiro-i, razni fakulteti i instituti, bolnice, redakcije listova,
fabrike, drustva i ЬiЫioteke.
Cene knjiga u francuskom kulturnom centгu su daleko nize od cena ро kojima
se iste knjige prodaju u "Jugoslovenskoj knjizi". Tako na primer, jedan recnik koji u
,,Jugoslovenskoj lmjizi" kosta 9000 dinara, u francuskom kultumom centl-u se prodaje ро 1300 dinara. Iz ovog primera se jasno vidi sa koliko uspeha Francuzi konkurisu "Jugoslovenskoj knjizi". Zbog dvostruke koristi koju imaju od prodaje knjiga
Francuzi nastoje da sto vise prosire tu prodaju. Sredstva koja na taj nacin doЬijaju
sluze im za dalje prosirenje rada kultumog centra tj. za razvijanje francuske propagande. Koliki је oЬim njihovog rada vidi se i iz primera da је samo za 15 dana
januara o.g. poruceno knjiga u vrednosti od 600.000 dinara.
с)

Film011i i gramofonske ploce

Prosirujuci rad kulturnog centra u Beogradu kao i instituta u Zagrebu Francuzi
su u sve vecem broju poceli da dobavljaju svoje filmove kako Ьi i preko njih prikazali visok nivo francuske nauke i kulture. Pi-vo su doЬili samo nekoliko filmova, а sada
kulturni centar u Beogradu poseduje 80 filmova uglavnom dokumentamih dok institut u Zagrebu ima 40 filmova. Filmovi se najvise koriste uz razna predavanja koja se
odrzavaju u kulturnom centru odnosno institutu, а takode se i posuduju nasim ustanovama kao: Kinoteci, fakultetima, centralnom Domu JNA i dгugima. Iz unutl-asnjosti filmove tl-aze privredna preduzeca najvise iz Novog Sada, Subotice, SaIЋjeva, kao
i neke vojne ustanove. Korisnici su duzni da se obavezu da се filmove vratiti u urednom stanju, а takode su duzni da u prilozeni formular unesu koliko је ukupno Ьilo
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gledaoca (sic!), о cemu se vodi posebna statistika u kulturnom centru. Prema nasim
podacima u toku 1952. g. ove francuske filmove gledalo је preko 200.000 lica. 36
Pored filmova Francuzi nastoje da i laoz muziku zadoЬiju sto vise simpatija
kod naseg naroda. Zbog toga su dobavili veliki broj gramofonskih ploca uglavnom
sa lakom i klasicnom muzikom koje posuduju radio stanicama u Beogradu, Zagrebu,
Sarajevu, Novom Sadu, Zajecai-u, Pristini kao i drugim ustanovama i pojedincima
koji se obracaju za ploce francuskom kulturnom centгu. Takode se vrse i porudzЬine
ovih ploca, jer је и poslednje vreme veca potraznja za njima. Ро ovome su Francuzi
vrlo agilni, jer im је stalo da nase radio stanice na svom programu imaju francusku
muziku.

d) Ku,·sevijezika
Posto se preko kurseva jezika najbolje vrsi upoznavanje sa civilizacijom i kulturom, francuski kulturni centar aktivno radi na sto Љеm oI"ganizovanju istih kako u
pIOstol'ijama samog kulturnog centIЋ tako i na nasim fakultetima i dгugim mestima.
U tu svrhu iz Fiancuske dolaze pI"ofesori koji se postavljaju za lektшe francuskog
jezika pI"i fakultetima, а fIЋn.[cuski] pretstavnici se takode obracaju na svoje drzavljane u unutI"asnjosti da oni u okviru svojih mogucnosti organizuju kurseve jezika i
da u njima obuhvate sto vise lica. Tako su u BeogI"adu organizovani kursevijezika za
profesшe gimnazija i studente IOmanske grupe sa Filozofskog fakulteta. Francuzi
postavljaju i zahtev da se kursevijezika organizuju i u "Drustvu za kultumu saIЋdnju
Jugoslavija-Francuska", а kao pomoc sa svoje stI"ane nude besplatne pIOfesшe kao i
ostalu pomoc u pogledu udzbenika i liteIЋtuI"e. U ZagI"ebu su takode siI"oko organizovani kursevi za izucavanje fI"ancuskog jezika ро skolama i reonima. Samo u 1952.
godini kurseve francuskog jezika u Zagrebu pohadalo је oko 2400 lica. Posebno је
organizovan kurs jezika za pI"ofesore gimnazija u Novom Vinodolu.
е)

Predavanja i izlozhe

NaI"ocito velika aktivnost u sirenju fгancuskog uticaja vrsi se u poslednje vreme
ргеkо гedovnih i vanrednih predavanja koja se odI"zavaju u fI"ancuskom kultumom
centl"u. Redovna predavanja oгganizovana su nedeljno i na njima pI"edaju clanovi
fIЋn.[cuske] ambasade koji upoznavaju nase slusaoce о гaznim pitanjima nauke i
tehnike, knjizevnosti i ostale umetnosti. U ovu svгhu su angazovani i istaknutiji fгanИако на први поглед ова бројка изгледа велика, не треба заборавити да је гледа
ње филмова ( одлазак у биоскоп) на почетку педесетих година 20. века био један од најра
ширенијих видова забаве становништва Југославије, нарочито урбанизованог. Примера
36

ради, само је у Београду током
Н. Ђорi)евиh, н.д,

109.
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Годишњак за друштвену историју

280

1-3, 2003.

cuski daci iz Beograda koji drze predavanja о pojedinim aktuelnim temama kao sto
је na primer, nedavno inz. Kolovic drzao predavanje о francuskim zeljeznicama.
Vredna predavanja drze istaknutije francuske licnosti koje posecuju nasu zemlju Ьilo
na poziv nasih ustanova i organizacija Ьilo da dolaze kao turisti i1i privatno. Samo u
martu o.g. Ьilo је 10 raznih predavanja koja su odlicno posecena i kojiшa redovno
prisustvuje 120 lica. Interesantno је da pojedini Francuzi prolaznici koji dгze pгeda
vanja u nasoj zeшlji ujedno uspostavljaju kontakt sa svojim Ьiv.[siш] poznanicima
kao sto је na pr. slucaj sa pшfesoroш Portшan-oш kojije drzao pгedavanja na Medicinskoш fakultetu, а na koja su dosli i svi lekaгi iz unutrasnjosti SrЬije koji su Ьili
njegovi Ьiv.[si] daci.
Francuski kulturni centar organizuje s vremena na vreшe i razne izlozbe naucnih knjiga, beletгistike, slika itd. koje se vrlo brizljivo ureduju da Ьi pobudile sto veci
interes kod nase puЬlike. OЬicno se na otvaranju takvih izlozЬi drze govori u kojima
se velicaju francuska dostignuca u toj odredenoj grani umetnosti.
II "DRUSTVO ZA KULTURNU SARADNIO
IOGOSLAVIJA-FRANCUSKA" I ВIVSI CLANOVI
,,DRUSTVAPRIJATELJAFRANCUSKE"
Odmah posle oslobodenja dolazi do obnavljanja 1Ћdа Ьivseg "Drustva pгijatelja
Francuske" pod novim nazivom "Drustvo za kulturnu saradnju Jugoslavija-Francuska".37 U Upravi ovog D111stva najvaznije polozaje zauzeli su nasi ljudi, а nekoliko
Ьiv.[sih] f1Ћncuskih daka koji su takode u nju usli nisu mogli uticati na liniju rada.
Zadatak Drustva Ьiо је da sviш sredstvima radi na uspostavljanju prijateljstva i odrzavanju sto tesnjih kulturnih veza izшedu nase dve zeшlje. Radilo se uglavnom na
uspostavljanju sto boljih veza izmedu nase zeшlje i Francuske ргеkо КР Francuske.
U tu svrhu su u nasu zemlju dolazile razne paгtiske licnosti kao i pojedini clanovi СК
КР Francuske.
Francuski pretstavnici u nasoj zeшlji negativno su se odnosili prema ovakvom
radu Drustva, tгetirajuci ga kao vestacku organizaciju kојош upravljaju koшunisti.
Zbog toga su oni poceli odmah od pocetka da na drugoj strani okupljaju oko sebe
reakcionarno nastrojene elemente iz redova Ьivseg "Drustva prijatelja Francuske"
koji nisu usli u novo Drustvo i preko njih su razvijali svoju politicku i propagandnu
aktivnost.
Posle Rezolucije IВ-а aktivnost "Drustva za kulturnu saгadnju Jugoslavija-Francuska" је skoro sasviш zaшrla i nije se nista radilo. Dolaskoш novih francuskih
pretstavnika 1950. godine ovi nastoje da aktiviziraju l'ad postojeceg Drustva i da u
njega infiltriraju svoje staгe piijatelje koji su do tada Ьili izolovani. Medutiш, posto
u tоше nisu uspeli poceli su hladno da se odnose ргеша Drustvu i zauzeli su stav
37
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svojih prethodnika okupljajuci oko sebe sve one koji nisu Ьili uclanjeni u Drustvo.
Ipak su preko nekoliko calnova Uprave koji su iш Ьili odani nastojali da sprovedu
svoju liniju koja se sastojala u tоше da se dozvoli slobodan upis u Drustvo (da se iz
pravila Drustva izbaci clan koji govori da novog kandidata tгеЬа primiti samo na
pгeporuku dva staгa clana), da se organizuju samostalne sekcije D111stva ро repuЬli
kama i pojedinim veciш gradoviшa.
Fi-ancuski pretstavnici ni u ovome nisu uspeli ра su svu svoju aktivnost sveli
na rad sa odvojenom gгupom "istinskih prijatelja Francuske" koja se formirala u
Beogradu, imala program rada, odrzavala sastanke i nepЩateljski delovala. Iz istrage nad pojediniш clanovima ove grupe vidi se da su svi vazniji francuski pretstavnici na celu sa aшbasadoroш odrzavali sastanke sa njiшa i davali im svestranu
podrsku kao i direktive za гаd. Cak su ih upucivali i na unutгasnjost da i tamo
aktiviziraju istinske njihove pгijatelje. Iz ovoga se jasno vidi da su Fгancuzi racunali na postizanje uspeha u sp1·ovodenju svog uticajajedino ргеkо Ьiv.[sih] francuskih daka koji su tгebali da povedu siru pгopagandu medu svojim prijateljima i
poznanicima da se sto vise posecuje fгancuska citaonica, da se masovnije ide na
гazna predavanja koja se tamo odгzavaju kao i kurseve jezika. Ovi ljudi trebali su
da budu nosioci fгancuskog uticaja u nasoj zemlji. Njiшa su v1Ћta ambasade Ьila
uvek otvoгena i davala im se svaka mиalna podгska. Usled svega ovoga Ьivsi
francuski daci bojkotovali su postojece "Drustvo za kulturnu saгadnju Jugoslavija-Fгancuska" i potpuno samostalno delovali.
Posle sudenja clanovima ove gгupe, u kojem su se i fгancuski pгetstavnici donekle kompromitovali dolazi do malog zatisja, а sada se opet Fгancuzi pocinju sve vise
inteгesovati za postojece D111stvo nudeci pomoc fгancuskog kulturnog centгa. Naгo
cito se inteгesuju za mogucnost oгganizovanja podгuznica D111stva u nasim vecim
gгadovima kao sto је to Ьilo рге гаtа, а pгvenstveno postavljaju pitanje Skoplja i
LjuЫjane. Тгаzе da se u D111stvu oгganizuju kursevi fгancuskog jezika, da Dгustvo
tгеЬа oгganizovati skupove, konfeгencije, 1Ћzna pгedavanja, muzicke veceгi i sl. gde
Ьi se posetioci upoznavali sa fгancuskom kulturom. Postavljaju potгebu tesnje koordinacije izmedu Drustva i fгancuskog kulturnog centгa odnosno Fгancuske ambasade radi razmene informacija i uzajamne pomoci. Fгancuzi su obecali veliku pomoc u
knjigama da Ьi se kompletirala ЬiЫioteka D111stva i vec su dali 70 knjiga. Takode
nude i besplatne profesoгe za fгancuskijezik.
Kako su oni zainteгesovani za pгosiгenje svog uticaja u unutгasnjosti, sada idu
linijom da p1·eko svojih veza u pojedinim nasim mestima okupe grupe prUatelja Francuske koje zele da legalizuju u okviru "Drustva za kulturnu saгadnju JugoslavijaFrancuska". Као ргimег, za ovakav njihov гаd moze posluziti slucaj u Pozarevcu gde
је Francuskinja Juglard pocela da daje casove fгancuskogjezika, okupila ljude i stvoгila
ЬiЫioteku od 2000 knjiga, а fгancuski pгetstavnici sada iznose ргеd Upгavu Dгustva
potгebu da· se i tamo legalno ofoгmi sekcija Dл:1stva.
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Slicnu aktivnost Francuzi nastoje da sprovedu i preko podruznice Dгustva u
Zagrebu, Sarajevu i Titogradu.
III. OSTALI VIDOVI PROPAGANDE
Veliki uticaj na sprovodenju francuske propagande u nasoj zemlji vrsen је i
preko jugoslovenske emisije Radio Pariza. Na toj emisiji rade lica iz nase emigracije
koja nikad ne propustaju p1-Шku da u govoшim emisijama istaknu svoj neprijateljski
stav piema dгustvenom uredenju u nasoj zemlji. Tako su preko tih emisij а Ьili velicani izdajnici Slobodan Jovanovic, Macek, Zivko Topalovic i drugi istaknuti emig1-anti
kao i pгoturane netacne vesti о stanju u Jugoslaviji.
Ргеmа nasim podacima slusaoci stгanih 1-adio stanica u Si-Ьiji i danas najvise
slusaju Radio Pariz. Kakvaje veza izmedu Radio Paгiza i nasih slusaoca (sic!) (naIOcito onih ciji se rodaci nalaze u emigгaciji) vidi se i iz toga sto se гedovno mesecno
ргеkо 1О pisama iz SrЬije upucuje Radio Paгizu u kojima se tгaze infoпnacije о
njihovim rodacima, а о kojima Radio Pariz гedovno obavestava u svojim emisijama,
ili se daju sugestije u vezi sa emisijama koje su namenjene Jugoslaviji.
Pгopagandni гаd Francuza i njihov uticaj pгonosio se takode i preko mnogobгojnih posetioca (sic!) koji su putovali ро nasoj zemlji Ьilo kao turisti, t1·govci ili
gosti nasih pojedinih ustanova i oгganizacija. Ova lica dolazila su u siгok kontakt sa
nasim ljudima, sklapali prijateljstva i uspostavljali medusobnu pгepisku. Sапю u
1952. godini u nasoj zemlji је bo1-avilo oko 800 raznih delegacija, 5600 tuгista, 390
tгgovaca i strucnjaka i oko 800 pгivatnih poseta.
Fгancuski uticaj takode pronose i 1-azni гepatrirci i nasi studenti koji su bo1Ћvili
u Fгancuskoj kao stipendisti fгancuske vlade. Ova lica vezuju se za fгancuske pretstav11ike te se је u posled11je vreme pгimetilo da i ta lica siгe francuski uticaj i fгancu
ski duh u nasoj zemlji.
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nasim pгopisima (caгine, opoгezivanje i dгugo). Na taj nacin odklonila Ьi se njihova
konkurencija nasem preduzecu "Jugoslovenska knjiga". 38
3/ PostavUa se pitanje dokle се se ici sa radom "Dгustva za kultuшu saradnju
Jugoslavija-F1-ancuska", obzirom na jak pritisak pгetstavnika ft-ancuske ambasade na
pojedine clanove Upгave D111stva koji su njima Ыiski, а koji cvrsto zastupaju postavku
о oгganizovanju i aktivizaciji 1-ada i aktivizaciji podгuznica Dгustva ро гepuЫikama i
:ecim gradovima nase zemlje. Daljna aktivizacija se mozda nece moci spreciti, ali Ьi
пn se trebalo supIOtstaviti гaznim ogгanicenjima koja se mogu postici. 39
Pregled poгasta delatnosti Fгancuskog kultuшog centra u Beogradu
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Zakljucci
1/ Kako fгancuski pгetstavnici, obziгom na postojece mogucnosti kod nas, rade
na tome da kroz svoju sve siгu pгopagandnu delatnost postignu gгanice njihovog
pгed1Ћtnog uticaja u nasoj zemlji, postavljaju se u prvom гedu pred nase dгustvene
oгganizacije sve veci zadaci protiv njihove delatnosti koja Ьi se гaznim meгama trebala suzЬij ati.
2/ Potгebno Ьi Ьilo sto pre razmotriti pitanje masovne pIOdaje f1Ћncuskih lшji
ga, koja Francuzima stvaгa sve vece fondove za daUe pгosiгenje njihove propagande
u nasoj zemlji. Ova njihova delatnost mogla Ьi se ро nasem misljenju ogгaniciti na
taj nacin da se zahteva da Fгancuzi otvore lшjiza111 koja Ьi Ьila odvojena od kulturnog centlЋ ambasade i koja Ьi se tгetiгala kao i svako d111go pгeduzece koje podleze

звд

.

'УБ

а ли под утицаЈем овог извештаЈа

Д

-е, или не, тек три дана након његовог

подношења, 26. маја 1953. године, државни секретар за унутрашње послове Светислав

Стефановић донео је решење којим је искључиво "Југословенска књига" овлашћена да на

територији ФНРЈ "може вршити растурање новина, књига и осталих списа штампаних у
иностранству". Службени лист ФНРЈ, бр. 25/1953, ,,Решење о одобрењу растурања нови
на, књига и осталих списа штампаних у иностранству од стране 'Југословенске књиге"'
17. јун 1953, 234.
'
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•

ви краЈње ~егативни закључци, као уосталом ни читав тон извештаја, не могу

~е посматрати друкчиЈе него у ширем контексту тадашњих спољнополитичких кретања
Југосл~венеке државе. Иако је "медени месец" са земљама Запада још трајао у њега се,

бар са Југословенске стране улагало све мање искрености.

