
Serbie

Изложбу je реализовао Француски институт у 
Србији, уз подршку Mission du Centenaire, Paris и 
Schneider Electric Srbija. 

Архиви и музеји, у сарадњи са управама матичних 
градова Србије: Врање (Народни музеј), Зајечар 
(Историјски архив „Тимочка крајина“), Књажевац 
(Завичајни музеј), Лесковац (Народни музеј), 
Неготин (Историјски архив), Ниш (Народни музеј), 
Пирот (Историјски архив), Прокупље (Народни 
музеј Топлице) - дали су допринос за израду паноа 
који се односе на ослобађaње градова (текстови и 
фотографије).

Реализација: 
Жан-Батист Кизен (концепт), Соња Филиповић 
(координација), Јасмина Константиновић (дизајн).

Стручни саветници: 
-  Др Станислав Сретеновић, историчар, научни 

саветник при Институту за савремену историју 
(Београд) / саветник за историјска питања, 
аутор текстова за паное 2-6, уредник текстова о 
ослобађању градова

-  Др Александра Мирић, архитекта конзерватор 
(Ниш) / сарадница на пројекту прикупљања и 
приређивања сведочанстава грађана

Фотографије: Војни музеј (Београд), Service 
historique de la défеnse (Vincennes), приватне и 
породичне архиве, архиве историјских установа 
градова партнера у Србији.

Une exposition produite par l’Institut français de 
Serbie, avec le soutien de la Mission du Centenaire 
(Paris) et de Schneider Electric.

Les villes et municipalités de Knjaževac (Zavičajni 
muzej), Leskovac (Narodni muzej), Negotin (Istorijski 
arhiv), Niš (Narodni muzej), Pirot (Istorijski arhiv), 
Prokuplje (Narodni muzej Toplice), Vranje (Narodni 
muzej) et Zaječar (Istorijski arhiv „Timočka krajina“) 
ont contribué aux panneaux relatifs à la libération de 
ces  villes (textes et iconographie).

Réalisation : 
Jean-Baptiste Cuzin (conception), Sonja Filipović 
(coordination), Jasmina Konstantinović (graphisme).

Conseillers scientifiques :
- Stanislav Sretenović, historien, directeur 

de recherche auprès de l’Institut d’histoire 
contemporaine (Belgrade) / conseiller historique, 
auteur des panneaux 2 à 6, rédacteur des textes sur 
la libération des villes.

- Aleksandra Mirić, conservatrice du patrimoine (Niš) 
/ conseillère pour le recueil et le traitement des 
témoignages familiaux,
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Протекао је тачно један век откада је пробој 
Солунског фронта (Источни фронт) омогућио 
савезничким трупама Источне армије 
напредовање ка Дунаву и Јадрану, као 
и ослобођење Србије, тешко страдале у 
рату. Савезници, Енглези, Французи, Грци, 
Италијани, Срби (и Руси, до Октобарске 
револуције 1917), разбијајући, почев од 15. 
септембра 1918, одбрану бугарских, аустро-
угарских и немачких трупа, приморали су 
Бугарску да затражи примирје и тако послали 
сигнал о убрзаном слабљењу Централних 
сила, на Солунском (Источном), али и на 
Западном фронту (будући да је Немачка била 
приморана да премести трупе на Солунски 
фронт, што је увелико ослабило њену одбрану). 

Након једног века, осећања која буде беседе 
о ослобађању Србије од стране Источне 
армије, са француским и српским трупама у 

Il y a tout juste un siècle, la percée du Front 
d’Orient, rendait possible l’avancée vers le 
Danube et l’Adriatique des troupes alliées de 
l’Armée d’Orient, ainsi que la libération de la 
Serbie, particulièrement meurtrie par la guerre. 
Les Alliés, Anglais, Français, Grecs, Italiens, 
Serbes (et Russes, jusqu’à la Révolution 
d’Octobre 1917), en enfonçant la défense des 
troupes bulgares, autrichiennes et allemandes 
à compter du 15 septembre 1918, poussèrent la 
Bulgarie à solliciter un armistice et donnèrent 
le signal de l’affaiblissement accéléré des 
Empires centraux, sur le Front d’Orient, mais 
également sur le Front occidental (l’Allemagne 
étant obligée de transférer des troupes sur le 
Front d’Orient, affaiblissant grandement sa 
défense).

Un siècle après, l’émotion liée à la libération de 
la Serbie par l’Armée d’Orient, que ce soit par 
les troupes françaises ou serbes, qui étaient en 
première ligne, demeure au cœur de la mémoire 
collective dans de nombreuses villes serbes.

Solidarité militaire et civile franco-serbe durant la Grande Guerre

Солидарност српских и француских војника и цивила у Великом рату

првим редовима, остају у срцу заједничког 
сећања, које чувају многи српски градови.

И након сто година, много је српских породица 
које негују успомену на оне који су се борили 
за слободу, на фронту или у позадини. Бројне 
су приче које сведоче о посебној солидарности 
француских и српских цивила и војника у то 
ратно доба.

Ова изложба подсећа нас на те историјске дане 
и доноси сведочанства грађана Србије који 
су се одазвали позиву Француског института у 
Србији и пристали да поделе приче и успомене 
чуване у њиховим породицама кроз генерације. 
Сведочанства су прикупљана од марта до 
јуна 2018. године. Текстови о ослобађању 
неколико градова Србије, у коме је учествовала 
француска коњица дуж коридора источно од 
долине Мораве, прикупљени су уз помоћ самих 
тих градова.

Un siècle après, nombreuses sont les familles 
serbes qui entretiennent la mémoire de ceux 
qui ont combattu pour leur liberté, sur le front 
ou à l’arrière du front. Et nombreux sont les 
récits qui renvoient à la si particulière solidarité 
civile et militaire entre Français et Serbes à 
cette époque. 

La présente exposition vise ainsi à revenir sur 
cette Histoire, tout en mettant à l’honneur les 
témoignages de Serbes d’aujourd’hui qui 
ont accepté de partager le récit et les images 
de faits marquant transmis au sein de leurs 
familles depuis plusieurs générations. Ces 
récits familiaux ont été recueillis de mars à juin 
2018, suite à un appel à témoignages lancé par 
l’Institut français de Serbie. Les éléments sur la 
libération des villes de Serbie, suivant l’avancée 
de la cavalerie française le long du corridor 
oriental par rapport à la vallée de la Morava, 
ont quant à eux été recueillis avec l’appui des 
premières villes hôtes de cette exposition.

Београд / Belgrade (1.11) 

Неготин / Negotin (21.10) 

Зајечар / Zaječar (19.10)

Књажевац  / Knjaževac (16.10)

Пирот / Pirot (13.10) 

Ниш / Niš (12.10) 

Прокупље / Prokuplje (12.10)

Лесковац / Leskovac (7.10) 

Врање / Vranje (4.10)
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