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XIXВЕКА
Сажетак: Рад је по све ћен де ло ва њу и оби ча ји ма сту де на та, 
углав ном вла ди них пи то ма ца, на шко ло ва њу у фран цу ској пре
сто ни ци. За јед нич ка од ли ка ове гру пе мла дих љу ди је што су пр ве 
го ди не уса вр ша ва ња у ино стран ству за по че ли у Не мач кој док је 
Па риз дао фи нал ни пе чат њи хо вом обра зо ва њу. Нај ве ћи број њих 
би ли су сту ден ти пра ва, а нај сна жни ја по ли тич ка иде ја ове ге не
ра ци је бла го де ја на ца био је ли бе ра ли зам. Нај ве ћи део ко ри шће не 
гра ђе по хра њен је у фон ду Ми ни стар ства про све те ‒ Про свет ног 
одеље ња Ар хи ва Ср би је.

Кључне речи: пра ви тељ стве ни пи том ци, сту ден ти, бла го де
јанци, „Па ри зли је”, Па риз, Ми ни стар ство про све те, Ср би ја

По доласку на власт Михаила Обреновића општа тежња
дабудеозакоњенасвакаобластживотаираданијемимо
ишла ни просвету.1 Кнез је доследно спроводио своју по
литикуцентрализације управе, па је тај системпримењен
иушколству.Просветајесистематизованаиреформисана,
асистемшколауСрбијијепроширениумрежен.За ко ном 
о устрој ству цен трал не др жав не упра ве образовано је и

1 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектуМинистарствапро
свете, науке и технолошког развоја Републике СрбијеЕвро па и Ср би 
(1804–1918): Под сти ца ји и ис ку ше ња европ ске мо дер не, евиденциони
број177031.
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Министарствопросветеицрквенихдела.Новоминистар
ство је имало задатак да руководи јавним образовањем,
осниваиодржавашколе,обезбеђујеквалитетнонаставнич
коособље,вршиуправуинадзорнадсвимцивилнимшко
лама,јавнимиприватним,каоинадсвимнаучнимикњи
жевнимзаводима,друштвимаизбиркама.Најзначајнијиза
конизобластипросветеодносиосенапреуређењеЛицејаи
његовопретварањеуВеликушколу.Основнициљизадатак
Великешколебиоједанаосновуновихпрограмарадапри
премикандидатезадржавнуслужбу,алиидаихоспособида
могубезтешкоћанаставитиобразовањенаевропскимуни
верзитетима.Тојебиовеликинапредакуодносунапериод
предведеценијекада јеКнежевинауиностранствослала
питомцекојинисуималинизнање језиканитинеопходна
предзнањадабимоглислушатииполагатииспитенависо
кимшколама.2Схвативши,поредосталог,да јенеопходно
дапитомципреодласкауиностранствонашколовањешто
бољесавладајустранијезик,Управаминистарствапросвете
једонелаодлукудаунапрединаставуфранцускогтакошто
ћеуместоједногуПрвојмушкојгимназијиовајјезиксада
предаватидвапрофесора.Поредтога,предвиђеноједађаци
почнудаучефранцускијезикраније,одVразредагимна
зије.Исамдобарпознавалацфранцуског,кнезМихаилоје
одобриоовуодлуку27. септембра1861. године.3 Једанод
условазадобијањестипендијезастудијеуиностранствује
биодапитомацпокажедајењеговознањејезиказемљеу
којућебитипослатбаремнатаквомнивоудасатог јези
каможепреводитинасрпски.Увремеуставобранитеља,у
случајудасенаконкурсзастипендијујавивећибројмлади
ћакојииспуњавајусвеуслове,првенствоприликомизбора
јеимаоонајкандидаткојијебољезнаонемачкиилифран
цускијезик.Крајемпедесетихитокомшездесетихгодинау
иностранствосуодлазилипитомци,многоспремнијикако
у погледу стручних знања и општег образовања, тако и у

2 Српски студенти су углавном одлазили у Париз, ретко када у друге
крајевеФранцуске.Првиправитељственипитомцибилисупослатиу
францускупрестоницу1841.године.Тосубили:ЈованМариновић,Фи
липХристићиКонстантинНиколајевић.Застудијеправастипендијује
1842.добиоДимитријеЦрнобараца1844.годинеКонстантинМагази
новић.Већибројсрпскихпитомаца,њихосам,нашаосеуградусветло
сти1848.године.ТосубилиСтефанМилосављевић,ДимитријеМатић,
ЉубомирП.Ненадовић,КостаЦукић,МиланСимићиранијепоменути
Христић,ЦрнобарациМагазиновић;ПавловићВ. (1986)Српскисту
дентиуПаризу1839–1856,Исто риј ски ча со пис,књ.XXXIII,Београд:
Историјскиинститут,стр.187202.

3 АрхивСрбије (АС),Министарство просвете (МПс) –Просветно оде
љење(П),1861,ФVIII,Р1346.
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погледупознавања језика,друштвених,политичкихикул
турнихприликаземљеукојојћесешколовати.

Војнауправа је27.новембра1861. годинеобавестилаСа
ветдајезавојнепитомцеодредилаодређенаправила,што
јенавелопредседникаСаветаСтевчуМихаиловићаиглав
ног секретара овог телаРајкаЛешјанина да позовуВојну
управу да, у договору с осталимминистарствима и упра
вама, начини потпунији нацрт закона о свим питомцима.
Тимнацртомзаконајепрописаноследеће:обавезаслужења
државинаконсвршеногшколовања,начинизборапитома
ца и основне обавезе које питомциморају да испуњавају.
НачелникГлавневојнеуправеиуправитељГлавнеуправе
грађевина, француски официр ИполитМонден (Hippolyte
FlorentinMondain)је5.фебруара1862.годинеупутиоМи
нистарству просвете нацрт закона.4 Имајући искуства у
надзору над српским питомцима у Француској педесетих
година,вишегодишњиинспекторстудијанаПолитехничкој
школи(EcolePolytechnique)уПаризујесадаимаоприлику
даприменисвојазнања.5ПоМонденовоммишљењусваки
стипендиста је био морално обавезан према држави која
одвајановацзашколовањепотребногкадра.Стогајебило
неопходнојасноутврдитиподкојимусловимапитомацод
лазиуиностранствоикаквућекористдржаваиматиодтога.
Монденјезатимизнеопредлогкојијеподељенутрицели
не.Првуцелинучинилесуодредбеотомекоикакоможеда
постанепитомац.Кандидатибипресвегабилиподвргнути
лекарском прегледу да би било утврђено да ли су сасвим
здрави.Монденјепредвидеодазнањеиуспехнебудувред
нованисамонаосновудотадашњихсведочанстава,већда
учесницина конкурсуморају положитииспитна коме би
билопровереноњиховознањеизобластиукојојсужелели
дасеусавршавају.Другугрупупрописачинеоникојисусе
тицалинадзоранадпитомцимаушколамагдесеиспитипо
лажуиуонимагдесеиспитинеполажу.Саветованоједа,
каоидотада,питомцикојисеналазенауниверзитетимаи
заводимагдесеиспитиполажу,свакегодинеуредношаљу
сведочанствауСрбију.ПремдасууЕвропипостојалеобра
зовнеустановекојеодстранихстуденатанисутражиледа
полажуиспитевећсуимсамодаваленекуврступотврдеда
суприсуствовалипредавањима,питомцисубилиобавезни
данасвршеткушколовањаполажуиспиткојисеутојземљи

4 Милановић, Ј. (2001) Правила и нацрт закона о питомцима школа у
Србији, Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 12, Београд:Удружење за
друштвенуисторију,стр.4573.

5 ChâteaudeVincennes,ServicehistoriquedelaDéfense,4YfPensionsMili
taires18571875,Nodudossier11822/4(Монденовдосије).
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полагао као државни испит. Исти су полагали грађани те
земљекадасужелелидадобијудржавнуслужбу.Благоде
јанцисубилидужнидаподнесутајдокументпоповратку
уотаџбину.Тимпрописима јепредвиђенодаовладањуи
савесностипитомацаМинистарствобудеинформисанопре
коДирекцијеилиУправезаводаилиуниверзитетанакоме
похађају предавања. Трећа група прописа односила се на
обавезублагодејанацадаслужедржавинаконповраткаса
школовања.Сматрало се дапитомацпоповратку уСрби
јуимаобавезудаприхватисвакипосаоусвојојструци.У
случајуданежелидарадиудржавнојслужби,онћебити
дужандавратицелокупанизносстипендиједобијенетоком
школовања,ауслучајударадимањибројгодинанегошто
јепредвиђено,мораобидадржавивратипропорционални
деостипендије.Требаистаћидасетадапрвипутпојавила
идејаообавезнојдржавнојслужби.

У писму Министарству просвете од 18. фебруара 1862.
године,Монден јенаписаода јеГлавнавојнауправапро
писалаусловезавојнепитомцеидапритомеостаје.Она
се,међутим,нијесматраламеродавномдасудиоосталим
питомцима јерсуњиховиусловишколовањадругачијипа
јестогаињиховеобавезепремадржавитребалодругачије
формулисати.ЗначајанбројМонденовихпредлогауврштен
је уПравила о питомцима које јеМинистарствопросвете
усвојило1.новембра1862.године.6

ИнтересовањесрпскихстуденатазависокешколеуФранцу
скојнијејењавало.Државнипитомципретходнегенерације
самисупредлагалидастудирајууПаризу.ДокрајаXIXвека
Паризјебиоомиљеницентаробразовањасрпскихстудена
таиуглавномјединиградФранцускеукомесусешколо
валимладиСрби.7УПаризсушездесетихгодинауглавном
долазилистудентиправа,накондвеилитригодинепрове
дененанекомодуниверзитетанемачкогговорногподручја
(Беч,Минхен,Берлин,Хајделберг).8Међутим,уфранцуској
престоницисурадидопунеобразовањаборавилиисрпски
официри,студентитехничкихнаука‒будућиинжењерии
понеки студентмедицине.Шездесетих годинаXIXвека у
Паризу је студирало око тридесетакСрба, док су двојица

6 Милановић,Ј.нав.дело,стр.6172.
7 Трговчевић,Љ.Српска интелигенција уXIX веку – западни и источ

ниутицаји,у:Збор никра до ваЕвро па и Ср би: ме ђу на род ни на уч ни скуп 
13–15. де цем бра 1995, (1996),Београд:ИсторијскиинститутСАНУ;Но
виСад:Православнареч,стр.261273.

8 ЈагодићМ.(2009),Српскистудентиу Паризу срединомшездесетихго
динаXIXвека, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 79–80,НовиСад:
Матицасрпска,стр.175182.
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студената,ЛукаиЉубомирКаљевић,наставилиобразовање
уМонпељеу.Нашколовањеуиностранствоонисууглавном
одлазилинаконзавршеткаЛицејауБеограду,апотицалису
пресвегаизтрговачкихичиновничкихварошкихпородица
изразнихкрајеваСрбије.

Уградусветлостису1860.годинеправастудираличетири
правитељствена питомца: Милан Недељковић, Ђорђе Па
вловић,КостаГребенаровићиКостаЈаковљевић.9Података
опретходномшколовањуовихстуденатаимаврломало.Је
данодкаснијихпрвакаСрпскенапреднестранкеЂорђеПа
вловићјенаконзавршеткагимназијеиједнегодинеЛицеја
уБеоградудопутоваоуПаризличнимсредствимау јесен
1858,гдејенаконподробнеприпреме,нареднешколскего
диненамераваодаупишестудијеправа.Међутим,Павло
вићјеубрзосхватиодатрошковиживотауПаризуувелико
превазилазесредствакојајепоседоваоидашколовањенеће
успетидазавршибезпомоћидржаве.Нарочитосубилеве
ликесумекојејетребалоиздвојитизаплаћањеприпремне
наставепрофесоримафранцускогјезикаидругихпредмета.
Радилосеоприватнимчасовимакојесублагодејанциузима
ликодфранцускихпрофесора.Стогасеонвећумају1859.
годинеобратиоПравитељствусмолбомдамудоделисти
пендију. Подносећи Министарству просвете сведочанства
изгимназијеиЛицеја,Павловићје,поредискренежељеда
наставишколовање,истицаода једотадакаонајбољиђак
и студентувекбиохваљенинаграђиванод стране својих
професора.ГодинуданакаснијеПравитељствојеодлучило
даизађеу сусретПавловићуидоделиломублагодејаније
уизносуод200талирагодишње.10Парискистудентисуу
својимизвештајимачестонаводилидаје„овдашњаскупоћа
превелика”,а„школскитрошковигрдни”.Требаистаћида
сутрошковиживотаистудирањауфранцускојпрестоници
били знатно већи него у немачким универзитетским цен
тримаидастипендијаПравитељстваблагодејанцимачесто
нијебиладовољна.ИзизвештајаЂорђаПавловићаможесе
видетидајепитомацзатрошковеуписа,пријавечетвртог‒
последњегиспита,одбранетезекојомјестицанатитулади
пломираногправника,штампањатезеидипломемораода
издвојиготовочитавусвојутромесечнустипендију.Додат
нипроблемјепредстављалоитоштосузбогкризеизазване

9 АС,МПсП,1860,ФIV,Р562,МинистарствопросветебанкаруЈовану
Куманудију,Београд,20.маја1860.иФIX,Р1415;Истоистом,Београд,
23.марта1860.

10Исто,1861,ФX,Р1789,ЂорђеПавловићМинистарствуПросвете,Па
риз,31.маја1859.иМинистарствопросветеЂорђуПавловићу,Београд,
20.маја1860.
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бомбардовањемБеограда1862. годинеПавловићуса зака
шњењемприспеласредствапотребназапријавупоследњег
испита.Онјеуспеодакрајемјулаположиовајиспит,алине
идадипломирадо24.августакадасезавршавалашколска
година. Због недостатка времена Павловић није довољно
добронаписаотезупајенањенојодбранидоживеонеуспех.
СтогајеупутиомолбуМинистарствупросветедамууциљу
стицањаназивадипломираногправникаомогућибораваку
Паризудокрајановембрамесеца.11Павловићјебиопрофе
сорграђанскогправанаВеликојшколи1864–1871,дирек
торСмедеревскебанкеипредседникКасационогсуда1903–
1908. године. У владиЉубомира Каљевића је 1875–1876.
вршио дужност министра иностраних дела, а у кабинету
МилутинаГарашанинаје1884.биоминистарфинансијаи
1885–1886.годинеминистарправде.Написаојеследећаде
ла:Из на ше офан зи ве 1914, НовиСад1928.иБеоград1932;
Из срп ско бу гар ског ра та 1913, Београд1929;Ка ко нас је 
рат за те као, Суботица1929;Шај ка шка 1848–1849, Срем
скиКарловци1934;Вој на гра ни ца и срп ска вој ска, Београд
1936.Биојеисакупљачархивскеграђе:Гра ђа за исто ри ју 
срп скотур ског ра та 1876, Београд1910;Гра ђа за исто ри ју 
устан ка и ра то ва 18751878, Београд1911;Гра ђа за исто
ри ју срп скотур ског ра та 1876–1878, Београд1914.12

МиланНедељковић се жалио да ни пуна стипендијаМи
нистарства просвете за студије у иностранству од 400 та
лирагодишњенијемогладапокријесветрошковеживота
ишколовања.Једанталирјевредео5,4франка,штозначи
да је годишње благодејаније питомца износило 2160фра
нака.Недељковићјенавеодасушколскитрошковизаупис
ипријавуиспитанаПравномфакултетуизносилиоко525,
пајепитомцузастанаринуихрануостајалонарасполага
њусвега1635франака.ПоНедељковићевимречимасатим
износомуПаризу„нијебиломогућенакрајизаћимакакву
штедњуупотребио”.Изњеговогизвештајаможесевидети
да јеПравитељствоупознато са великимтрошковимажи
вотауПаризупојединимпитомцимадругихнаукаодобра
вало500апонекади600талирагодишњестипендијеиако
„сеникаквеособитетрошковеплаћатинисуобвезали”.Ов
де серадилоопитомцимакоји сууПариздошлиизХај
делберганагодинуданарадидопунеобразовањаикојиза
товременисуполагалиниједаниспит.Сматрајућидаови

11Исто,1862,ФIV,Р844,ЂорђеПавловићМинистарствупросвете,Па
риз,20.мајаи29.августа1862.иФV,Р865,Министарствопросвете
ЂорђуПавловићу,Београд,30.августа1862.

12Bakić,V.iPavlović,Đ.u:En ci klo pe di ja Ju go sla vi je,tom6(1965),Zagreb:
Jugoslavenskileksikografskizavod,str.445.
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благодејанци злоупотребљавају поверење Правитељства и
дасеуодносунањихналазиунеравноправномположају,
НедељковићјетражиоодМинистарствапросветедамупо
шаље360франакаколикосу1859.годинеизносилињегови
трошковизашколарину.Међутим,Министарство,позивају
ћисенарешењедонето25.септембра1858.годинепокоме
питомциодстипендијетребадаподмиренесамотрошкове
животанегоисвепотребешколовања,плаћањепрофесора
језикаинабављањекњига,нијежелелодамуизађеусусрет.
ЗбогнедостаткасредставаНедељковић1859.нијемогаода
изађенаполагањеиспитаиздругегодинестудија.Наосно
вуовихподатакаможесеизвестизакључакдајеживотпо
јединихправитељственихпитомацауПаризубиоприлично
тежак.ПремаједномНедељковићевомпрорачунушколски
трошковизатригодинередовнихстудијаигодинуданадок
торскихстудијанаПравномфакултетууПаризуизносили
су1945франакаили389талира.13Овајсрпскипитомац је
уписаостудијеправанаПарискомуниверзитету1.децем
бра1857,а1861.годиненаставиоједасешколујеуХајдел
бергу.14Позавршеткушколовањаизгубиомусесвакитраг.

Коста Гребенаровић је 1858, после завршене треће годи
неправанаЛицејууБеограду,допутоваоуПаризо свом
трошку,ставившиподхипотекусвојеимањеуАлексинцу.
БиојечестслучајдасрпскистудентиуПаризутражебла
годејанијеодПравитељстватеккадасеупишунаизабрани
факултет.Изгледадасусматралидаћенатајначинлакше
издејствоватистипендију.Наконучења језикаидесетоме
сечнихприпремазауписнаПравнифакултет,Гребенаровић
сесрединомавгуста1859.годинеобратиоПравитељствуна
водећидазбогновчанекризекојајенаступилауСрбијине
можеузетикредитзадаљешколовање.Министарствопро
светејеумају1860.изашлоусусретовомпитомцуиодо
бриломублагодејанијеод200талирагодишње.15Међутим,
дошавшиунезавидну ситуацију, Гребенаровић је наредне
годинетражиоодПравитељствадамудоделипунустипен
дијуод400талира.Наиме,збогбратовљевогнедомаћинског

13АС,МПсП,1864,ФX,Р1587,МиланНедељковићМинистарствупро
свете,Париз,19.маја,27.октобраи22.новембра1859.иМинистарство
просветеМилануНедељковићу,14.мајаи19.новембра1859.

14Исто,1858,ФVII,Р130,FacultédedroitdeParis,annéescolaire1857
1858,SituationscolairedeM.Nedelcovitch,Milanи1861,ФV,Р778,Ра
чуноводствоУправепросветеправитељственомбанкаруЈовануКуману
дију,Београд,3.јула1861.

15ТалирјекованиаустријскиновацуведенудобаМаријеТерезије1753.а
јошод1566.годинебиојезваничнајединицауНемачкомцарству.Један
талирвредеоје5,4франка.ИзносГребенаровићевестипендијебиоје,
дакле,1080франакаили,уданашњевреме,164,65евра(€).
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управљањаимањем уАлексинцу, овај питомац више није
могаодарачунана300талирагодишњегприходакојимује
служиодаподмиритрошковеживотауПаризу.Проверив
шипретходноуНачелствуалексиначкогокругаовеГребе
наровићевенаводеиутврдившидасутачни,Правитељство
јеумају1861.годинеуслишиломолбублагодејанцу.16

УпериодуокојемговоримоуПаризујеједанодсрпскихсту
дената,КостаЈаковљевић,запаоуврлонепријатанположај.
Овајпитомацјезавремешколовања,вероватно1862.годи
не,доживеодушевнипоремећај,чимесустворенетешкоће
несамоњемувећиПравитељству.ЗбогсвогстањаЈаковље
вићнијемогаодаиспунишколскеобавезеанаправиојеи
великедуговекојисупалинатеретвладеуБеограду.Фе
ликсЖибе(FélixJubé),управникинтернатаIn sti tu tion Jubé 
укоме је овај благодејанацборавио, је крајем јунапотвр
диодајеЈаковљевићустању„изкогаможезакратковреме
пот пу но по ре ме ће ње ње го вог ума произићи”.17Онје,каои
Јаковљевићевитамошњипријатељи,сматраодабиутаквим
околностимасамоповратакуСрбијупомогаоовомпитом
цу.Стога јеПравитељство, заједноса Јаковљевићевимко
легом,такођепарискимстудентомМиланомДамјановићем,
уложиловеликенапоредасвогболесногштићеникавратиу
отаџбину.ЈеданизасланикМинистарствапросвете,задужен
даЈаковљевићаприволинаповратак,јенаконсусретасњим
констатоваодајетомогућеучинитисамоузпомоћполици
је.Јаковљевићјенегираодајеправитељственипитомацида
имабилокаквевезесМинистарствомпросвете.ПрекоКар
лсруеаиХајделбергаонједопутоваоуБеоградтеккрајем
фебруара1863.године.18

Поред ова четири правитељствена питомца у Паризу је
1860.годинестудираоправаиМихаилоРадовановић.Њега,
међутим,Правитељство нијежелело да уврсти у ред сво
јихблагодејанаца.Радовановић јенаконзавршеткаЛицеја
уБеоградуотпутоваоуПаризосвомтрошкуујесен1859.
године и уписао се на Правни факултет као редован сту
дент.ОнјестипендијуМинистарствапросветезастудијеу

16Исто,1861,ФX,Р1769,КостаГребенаровићСавету,Париз,18.августа
1859.и10.марта1861;МинистарствопросветеКостиГребенаровићу,
20.маја1860.и8.маја1861.

17Исто, 1863,ФVI,Р 1000,ФеликсЖибе господинуминиструпросве
теивероисповеди,Париз,25.јуна1862;МиланДамјановићминистру
просветеицрквенихдела,Хајделберг12.и28.децембра1862;Мини
старствопросветеДржавном савету, Београд, 8. јуна 1863; изасланик
министруфинансија, заступникуминистрапросветеицрквенихдела,
Париз,5.септембра1862.

18Исто, 1863, Ф I, Р 144, Коста Јаковљевић Министарству просвете и
црквенихдела,Београд,12.фебруара1863.
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ФранцускојтражиоипреодласкауПариз,азатимикадаје
саодличнимоценамазавршиопрвугодину.Међутим,кнез
МилошјесматраодаРадовановићевотац,иакојепоредМи
хаилаимаојошпетородеце,саплатомод1400талирагоди
шњеможесâмдаиздржавасинанастудијамаунајскупљем
универзитетском центру Европе: „нек сину определи 400
талира,ањемуједоста1000”.19

УглавномградуФранцускесе1861.годинеокупиознатан
бројсрпскихстудената.ПоредвећпоменутихЈаковљевића,
Павловића иГребенаровића, уПариз су пред наступајућу
школску1861/62.годинудопутовалиизХајделбергастуден
типраваСтојанМарковић,ДимитријеРадовић,МаркоЛа
заревићиАћимЧумић.20Овипитомцисуодмахподоласку
схватилидасадотадашњих400талираблагодејанијанеће
моћидапокријутрошковеживота.Наводећидасуупослед
њевремесвипитомцикојибидопутовалинастудијеуПа
ризималиприсеби600илинајмање500талиранамењених
затрошковеживотаишколовања,онисутражилиодПра
витељствадаимувећаблагодејанијеза100талира.Изгледа
дајенањиховумолбуКнезМихаило18.октобра1861.го
динедонеоодлукудаправитељственимпитомциманасту
дијамауПаризублагодејанијебудеувећаноза100талира
наимешколских трошкова.Њихова стипендија ће, дакле,
убудућеизносити500талира.Решењејеступилонаснагу
13.новембратегодине.21

СтојанМарковић,ДимитријеРадовић,МаркоЛазаревићи
АћимЧумићсупреодласканастудијеуиностранствозавр
шили„правословненауке”наЛицејууБеограду.Одлуком
Министарствапросветеод9.децембра1858.годинеонису
добилистипендијузатрогодишње(петсеместара)студије
правауХајделбергу.Истомодлуком јепредвиђенодаови
питомципозавршеткушколовањауНемачкојпроведугоди
нуданауПаризу,гдећенарочитупажњуобратитинапре
давања из области административног права. Благодејанци
субилиобавезнидазавремеборавкауХајделбергунауче
францускијезиккакобиподоласкунаПарискиуниверзитет

19Исто,1861,ФII,Р185,МихаилоРадовановићМинистарствупросвете,
Београд,6.јула,22.и24.августа1859.иПариз,28.октобра1860.и28.
јануара1861;МинистарствопросветеСавету,13.фебруара1861.

20Исто, 1861, Ф IX, Р 1580, Министарство просвете правитељственом
банкеруЈовануКуманудију,Београд,16.новембра1861.

21Исто,1861,ФVIII,Р1444,МаркоЛазаревић,ДимитријеРадовић,Аћим
ЧумићиСтојанМарковићМинистарствупросвете,Париз,18.септем
бра1861;МинистарствопросветеДржавномсавету,Београд 22.сеп
тембра1861;КнезМихаилоУправипросвете,Београд,5.октобра1861.
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одмахмоглидапратетамошњунаставу.22Предвиђеноједа
сеовагрупапитомацапоредЂорђаПавловићаиКостеГре
бенаровићавратиуотаџбинудо13.августа1862.године.23
ПреодласканашколовањеуиностранствоСтојанМарковић
јебиопрофесорТеразијскеполугимназије.Поповраткуиз
Париза,он је1863. годинеизабранзапрофесораправана
Великојшколи,а1875–1876.јебиоминистарправдеукаби
нетујошједногбившегфранцускогђака,ЉубомираКаље
вића.УпочеткујепредаваопредметеИсторијузаконознања,
Енциклопедију(филозофију)праваиТрговачкизаконик,а
каснијеАдминистративноправосатрговачкимименичним.
Именованјезадржавногсаветника1894.године.Најважни
јењеговоделојеАд ми ни стра ци ја Кра ље ви не Ср би је, са на
ро чи тим по гле дом на на у ку о др жа ви и др жав ној упра виI,
објављеноуБеограду1893.године.Тојебиопрвитеоријски
покушај у српској административној литератури да поред
излагања уставноправних прописа из области позитивног
административногправабудуизнетеисторијскечињенице
и скренутапажњанаполитичкуидруштвену стварност с
којомонестојеунераскидивојвези.24ПозавршеткуЛицеја
1857.годинеДимитријеРадовићјерадиокаопрактиканту
СудуварошиБеоградаиукнежевојканцеларији.25Онјеу
дванаврата1884–1894.и1901–1904.биопредседникКаса
ционогсуда,потпредседникДржавногсавета1904,а1875.
и1881–1883.годинеминистарправде.Подњеговимпред
седништвомКасационисудје1894.годинедонеоодлукуда
јенезаконитвладинуказкојимјеукинутЗаконопрогонству
краљаМилана,сматрајућиисправнодазаконнеможеби
тиукинутвладинимуказом.Оворешење јепредстављало
ударличномрежимуАлександраОбреновића.УкњизиТе
о ри ја ка зне ног по ступ ка,Београд1870,Радовић јепрвиу
Србијиизложиоосноветеоријеказненогпоступка.26Биоје
чланНапреднестранке.27МаркоЛазаревићјебиопредсед
никваљевскогОкружногсудаа1868.годинејеименованза

22Исто,1858,ФX,Р92,одлукаМинистарствапросвете,Београд,26.но
вембра1858.

23Исто, 1862,Ф IV,Р803,Министарствоправитељственимпитомцима,
Београд,16.јула1862.

24RadovićRa.MarkovićStojan,u:En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, tom6(1965),
Zagreb:Jugoslavenskileksikografskizavod,str.2526.

25Исто,рефератМинистарстваправде,Београд22.новембра1858.иМи
нистарство просвете књажеском представнику, Београд, 22. новембра
1858.

26Denković, D. i Radović, D. u: En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, tom 7 (1968),
Zagreb:Jugoslavenskileksikografskizavod,str.2829.

27Јовановић,С.(1990)Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, III,Београд:БИГЗ,
I,252;II,296.
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председникаСуда вароши београдске. Био је представник
српскевладекодПештанскогкривичногсудауистразикоја
јевођенапротивбившегкнезаАлександраКарађорђевића
увезисаубиствомкнезаМихаила.БиојечланЛибералне
странке,министарправдеувладиМиливојаПетровићаБла
знавца1872–1873,апотомиминистарправдеувладиЈова
наРистића1873.године.Током1880ихгодинабиојенајпре
чланапотомипредседникКасационогсуда.Именованјеза
државногсаветника1894.године.28ПоповраткуизПариза
АћимЧумићјебиопрофесоргимназије,затимсудија,аод
1865.годинејерадиокаопрофесорКривичногправанаВе
ликојшколи.Биојеполитичарконзервативнеоријентације,
близак старијимполитичаримаИлијиГарашанинуи Јова
нуМариновићу,ипредводникгрупемладоконзервативаца.
Именован је за председника београдске општине 1871, а
1873.годинезаминистраправдеуМариновићевојвлади.У
краткомпериоду1874–1875.биојепредседниквладеими
нистарунутрашњихдела,апотомсудијаКасационогсуда.
Изабран језапочасногчланаСрпскекраљевскеакадемије
1892,а1901.годинезачланаСената.Написаојерасправу
Ка са ци јо на власт, (Београд1867)икњигеПред лог од се ку 
исто рич ком и др жав нич ком Срп ског уче ног дру штва за из у
ча ва ње жи во та на ро да срп ског,(Београд1871)иЗа ду жби
не у од бра ни срп ства,(Београд1890).ЗаједносаМиланом
ПироћанцемобјавиоједелоВла да на ме сни штва са сво јим 
огран ци ма и Ка би нет Ма ри но ви ћа,(НовиСад1877).29

Српскавладајеуновембру1862.годинепослаланашколо
вањеуиностранствопитомцеправнеструкеЈованаАваку
мовића,ГргураМиловановића,МиланаДамјановића,Јована
МаксимовићаиЛукуКаљевића,студентеприроднихнаука
ЉубомираКаљевићаиМанојлаМарићаисудентафилозо
фијеМиланаКујунџића.30АвакумовићиДамјановићсупро
вели1863.уХајделбергу,1864.уБерлинуиЦириху,асти
глисууПаризумартуилиаприлу1865.године.31Милова
новићиМаксимовићсуборавилиуХајделбергуиБерлину
одаклесудопутовалиуфранцускупрестоницукрајем1864.
године.32УписмуупућеномминиструпросветеизЛајпцига

28Ђурић, Ђ. и ЛазаревићМ.Срп ски би о граф ски реч ник, том 5 (2011),
НовиСад:Матицасрпска,стр.500.

29Janković,D.iČumić,A.En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, tom2(1956),Zagreb:
Jugoslavenskileksikografskizavod,str.616.

30АС,МПсП,1862,ФVII,Р1270,Министарствопросвете,24.октобра
1862.

31Исто, 1865, Ф I, Р 147, Милан Дамјановић и Јован Авакумовић
Министрупросветеицрквенихдела,Цирих,24.фебруара1865.

32Исто,1864,ФIX,Р1400,МинистарствопросветеЈовануМаксимовићу
иГргуруМиловановићу,Београд,17. септембра1864;Авакумовић, Ј.
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почеткомсептембра1864.годинењихдвојицасунавелида
уФранцускужеледаотпутујудабислушалипредавањаиз
областиадминистративногитрговачкогправа.„Министар
ствујеврлодобропознато,дасвескоронаукеуНемаца,ко
јеупрактичнустранудржавногживотазасезају,основсвој
имајупонајвишеизтеоријакојесеуФранцускојразвише.
Исто јетакоисатрговачкимправом,штосепонемачким
универзитетима предаје”. По мишљењу Миловановића и
Максимовићакаоиискуснихправника,уПаризућеимати
приликудастекнунајрелевантнијазнањаизовихпредмета
идаусавршефранцускијезик.Тоћебитиодкористикако
њиматакоиСрбији.33Послепрепорукеминистрапросвете
да би сваки од питомаца правне струке требало да се по
дробнијеупознасфункционисањеминституцијакредитних
или завода за саобраћај, ЈованМаксимовић је одлучио да
уПаризупроучирадосигуравајућихзавода.34БраћаКаље
вић,ЛукаиЉубомирсустудирали„државненауке”(хума
нистичкеидруштвененауке:филозофија,историја,правои
економија)уХајделбергуазатимсукрајем1864.године,за
разликуодосталихсрпскихстудената,допутовалинауса
вршавањеуМонпеље.Поредтогаштосутумоглинастави
тизапочетестудије,трошковиживотауовомградунајугу
ФранцускесууодносунаПаризбилимањи.Обабратасу
желелидатамоотпутујуиизздравственихразлога.Попре
поруцилекара,Љубомирјенамераваодајесен1864.изиму
1864/65.годинепроведеуИјеру(Hyères).БлизинаМарсеја,
највећегтрговачкогградауФранцуској,ћеомогућитиовом
питомцуда,попрепоруциминистра,проучираднекогод
акционарскихдруштаваиликредитнихзавода.Подоласку
уМонпеље,Каљевићисуизвестилиминистрапросветеда
ћесеупрвовремепресвегапосветитиучењуфранцуског
језика. На тамошњем универзитету они су већ почели да
посећују предавања изфилозофских наука.35 Током даљег
трајањастудијауМонпељеуКаљевићисусебавилиизуча
вањеминституција кредитних завода.36МанојлоМарић је

(2008),Ме мо а ри, СремскиКарловци,НовиСад:Издавачкакњижарница
ЗоранаСтојановића,стр.3545.

33АС,МПсП,1864,ФIX,Р1400,ГргурМиловановићиЈованМаксимо
вићминиструпросвете,Лајпциг,4.септембра1864.

34Исто,ЈованМаксимовићминиструпросвете,Хајделберг,18.септембра
1864.

35Исто,1864,ФXII,Р1840,ЛукаиЉубомирКаљевићминиструпросвете,
Монпеље,5.децембра1864.

36Исто,1864,Ф IX,Р1471,ЛукаКаљевићМиниструпросвете,Хајдел
берг, 24. августа 1864 и Љубомир Каљевић министру просвете, Хај
делберг,19.августа1864;1865,ФII,Р313,ЛукаиЉубомирКаљевић
министрупросвете,Монпеље,12.априла1865.ОЉубомируКаљевићу
писалојевишеаутора.КодЧедомираПопова(Срп ски би о граф ски реч
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наконзавршеткастудијарударстваиметалургијеуФрајбур
гууНемачкојстигаоуПаризкрајемоктобра1865.године.
Онјенамераваодауградусветлостинапоредоспраћењем
предавањаизрударскихнаукаучифранцускијезик,анаро
читостручнутерминологију.НатамошњојРударскојшколи
(L’EcoledesМines)желеоједаслушапредавањаизследе
ћих области: аналитичке хемије, рударског права, машин
ства,архитектуреипројектовањагвозденихпутева.Марић
јенагласиодаћезбогњиховогквалитетаодпосебневажно
стибитипредавањаизовогпоследњегпредмета.Онјесма
траодаћемуодкористибитиитечајевиизметалургијеа
ради усавршавања у хемији, и они из области неорганске
хемије.ЗапријемовогпитомцауРударскушколууПари
зубилајепотребнапрепорукафранцускогминистрајавних
радова,подчијомјеуправомбилашкола,каоипрепорука
српскогминистраспољнихпослова.Међутим,инаконодо
брењаминистра,питомацстранацнијеимаоприступула
бораторијуовешколе,осимуслучајудаулабораторијизбог
мањегбројауписаних„имапразнихместа“.Приступула
бораторијуималисусамостранциредовнистуденти,чијије
курстрајаотригодине.ДиректорРударскешколеједозво
лиоМарићудаприсуствујепредавањимадокнедобијеодо
брењеминистра јавнихрадова.ПослеинтервенцијеИлије
Гарашанина, министар пољопривреде, трговине и јавних
радоваАрманБејик(LouisHenriArmandBéhic)јепочетком
децембра1865.годинеодобриоблагодејанцупријемуРуда
рскушколу.37Школскагодинауовојинституцијијепочиња
ла1.новембра,апредавањасутрајалаполасатаидвасата.
СрпскипитомацјепохађаопредавањаизМеталургије,До
зимазије(laDosimasie)‒квантитативнеминералнеанализе,
Палеонтологије, Рударског законодавства, Агрикултуре и

ник,том4,стр.802804)иСлободанаТурлакова(поговоруКаљевиће
виммемоаримаМо је успо ме не, Ужице2006,75)налазимоподатакдасе
онпослеХајделбергашколоваоуПаризу.Међутим,удокументимаиз
АрхиваСрбијенематраговаотоме.БраћаКаљевићисуизХајделберга
отпутовалинаусавршавањеуМонпеље.Јединипоузданподатакобо
равкуЉубомираиЛукеуПаризуналазимоу Днев ни куНиколеКрстића
(При ват ни жи вот I,стр.196,198,200).Њихдвојицасунаповраткуу
СрбијуизМонпељеасамопрошликрозПариз.БраћаКаљевићисуза
времестудијауиностранствукратковремепровелииуМинхену.

37АрманБејик(1809–1891),политичар,посланикиминистар.Биојебу
џетскиинспектор,посланикдепартманаНор (Nord)од1846.до1848,
директоржелезареВијерзон(Vierzon)идржавнисаветник1849.године.
Постаоје1853.годинегенералниинспектор,аубрзозатимипредсед
никУправногодборафранцускепоморскекомпанијеMes sa ge ri es Ma ri
ti mes.Биојеминистарпољопривреде,трговинеијавнихрадова1865.и
сенатород1867.до1870.иод1876.до1879.године;BéhicArmand,in:
La ro us se du XXe siè cle en six vo lu mes, to me pre mi er (1928),Paris:Librairie
Larousse,pр.628629. 
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Наукеодренажиземљишта.38Кадајеуаприлу1866.године
завршенашколскагодинанаРударскојшколиуПаризу,Ма
рићје,немогавшидаобезбедиприступнекојодхемијских
лабораторија, одлучио да теоретски курс рударских наука
завршинаПолитехничкојшколиуЦириху.39МиланКујун
џић сешколовао у Бечу 1863,Минхену 1864. и уПаризу
1865.године.40

ПоредовихпитомацауПаризусу1862.годинестудирали
правоМиланБогићевићиДрагомирРајовић.Предоласкау
францускупрестоницууновембру1862.године,Богићевић
сешколоваоуБерлинудокјеРајовићнаконусрднихмол
биМинистарству просвете добио стипендију и допутовао
уградсветлостиизБеоградатакођеуновембрутегодине.
Овај последњи је након завршетка прве године наЛицеју
у Београду уписао другу годину права на универзитету у
Паризу.41

Бивши секретар Суда вароши Београда Димитрије Јова
новићје1862,последавањаоставкенадржавнуслужбу,о
свомтрошкуотпутоваоуФранцускудабистудираоправа
уПаризу.УпочеткујеборавиоуШартругдејеучиофран
цуски.Тражећистипендију,ЈовановићјепредложиоМини
старствупросветеданајпрепроведегодинуданауПаризу
радиучењајезикаадазатимпређеуХајделберггдебина
реднетригодинестудираоправакаоредованстудент.Ово
нијебилауобичајенапраксакадасубилиупитањусрпски
питомци.ОнисупоправилупрвостудиралиправауНемач
кој,патекондаучилифранцуски језик. Јовановић јесма
траодајетребало„дапитомцинајпрефранцускијезикнау
че,какобидоцније,учећиправананемачкомјезику,уисто
времемоглиправненаукеинафранцускомјезикустудира
ти,којибиимкаопомоћносредствослужило,дасвестрана
знањанауциприбавејоштзаоновреме,доклепоменутуна
укуприуниверзитетуслушају”.ЗавремеборавкауПаризу,
он је ради усавршавања језика намеравао да наКолеж де
Франсу (Col lège de Fran ce)ванреднопохађапредавањаиз

38Исто,1867,ФI,Р136,МанојлоМарићминиструпросвете,Фрајбург12.
августа1865;Париз,20.oктобраи12.новембра1865.;ИлијаГараша
нинМанојлуМарићу,Београд,20.и26.новембра1865;Министарство
просветеМанојлуМарићу,Београд,2.децембра1865.

39Исто,1866,ФI,Р225,МанојлоМарићминиструпросвете,Париз,24.
фебруара1866.

40Јагодић,М.нав.дело, стр.176.
41АС,МПсП,1862,ФVII,Р1270,Министарствопросветепитомцимау

Паризу,Београд,29.октобра1862;1866,ФII,Р348,МиланБогићевић
министрупросвете,Париз,9.јула1865;1861,ФV,Р1056,ДрагомирРа
јовићМиниструпросвете,Београд,7.октобра1861.и8.октобра1862.
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„некихлитерарнихпредмета”,дасеупознасаорганизаци
јомправосуђауФранцускојиканцеларијскимпословањем
судова.МинистарствопросветеизашлојеусусретЈовано
вићевојжељидоделившиму1.новембра1862.годинебла
годејаније од 300 талира годишње.Међутим, српскомпи
томцуовасредстванисубиладовољназаживотуПаризу
пајеонтражиоодПравитељствадамуодобрипремештај
уЖеневу.42Јовановићсеипаккаснијевратиоуфранцуску
престоницу,гдеје1866.годинезавршиостудије.Напоредо
сапредавањиманаПравномфакултету,онјепохађаоиона
наФакултетукњижевностиијезика(Facultédeslettres).43

УПаризу су се сопственим средствимашколовалиМилу
тин Гарашанин, син Илије Гарашанина, и Ђорђе Симић,
синтрговцаиуставобранитељскогпрвакаСтојанаСимића.
Гарашанин је своје целокупношколовање у иностранству
провеоуФранцуској.Позавршеткупрвегодинеприродно
техничкогодељењанаЛицејууБеограду,онјепрешаоуПа
ризиод1860до1863.студираоматематикуналицејуСент
Барб (Col lège Sa in teBar be). Исте студије је наставио на
Политехничкојшколи(Eco le Polytec hni que)од1863до1865.
године.На захтев српске владе конзулБотмилио (Adolp he 
François, vi com te de Bot mi li au)сепотомзаложиокодфран
цускогминистраратадаГарашанинбудепримљенуАрти
љеријскушколууМецу(L’E co le d’ap pli ca tion d’ar til le rie et 
du génie à Metz).Крајемновембраминистарјеодобриозах
тев,подусловомдасрпскистудентпокажезнањанеопходна
дабипратионаставу.44Каодржавнипитомац,учинупот
поручника,Гарашанинјеступиоуовувисокувојнушколу
1866.изавршиоје1868.године.45ЂорђеСимићјестудирао
филозофијууБерлину1861–1863.иХајделбергу1863–1864,
аправауПаризу1864–1866.46

42Исто,1862,ФVII,Р1368,ДимитријеЈовановићМинистартвупросвете,
Шартр,21.августа /3.септембра1862.ирешењеМинистарствапро
светеод15.октобра1862;ДимитријеЈовановићминистарствупросве
те,Париз,25.новембраи27.децембра1862;Министарствопросвете
ДимитријуЈовановићу,28.децембра1862.

43Исто,1866,ФV,Р947,МинистарствопросветеДимитријуЈовановићу,
Београд,15.јула1866.

44Исто,Министарствоиностранихдела(МИД)–Иностраноодељење(И),
1865,ФXI, Р 93, француски конзул Ботмилио министру иностраних
делаИлијиГарашанину,Београд,21.новембра1865.

45Вулетић,A.ИзпородичногживотаИлијеГарашанина,у: Збор ник ра
до ваПи смо, (2001),Београд:Удружењезасрпскуповесницу,стр.129
139;Самарџић,М.иГарашанин,М.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том2
(2006),НовиСад:Матицасрпска,стр.625.

46Јагодић,М.нав.дело, стр.177.
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Послеборавкаунемачкимградовима,францускапрестони
ца–„узорварош”–јеостављаланасрпскепитомцеснажан
утисак.47 Двадесеттрогодишњи Јован Авакумовић, који је
предоласкауПаризкратковремеживеомирнимискром
нимживотомуЦириху, јеуМе мо а ри маописаосвојпрви
сусретсаградомсветлости.Напутуоджелезничкестанице,
пролазећифијакеромпоредвеликихзграданабулеваримаи
гледајућиосветљенеизлогесрпскипитомацнијезнаочему
вишедаседиви.МиланКујунџићјесматраодасусвеевроп
скеварошиизгледале„наистикалуп”.Међутим,умногоме
захваљујућипрефектуСенеЖоржуОсману(GeorgesEugène
Haussmann),петаишестадеценијаXIXвекасууПаризуби
ледобанајвећеграђевинскеделатности.Узогроманради
подршкуНаполеонаIII,Османјеодфранцускепрестонице
направиомодеранград,савеликимавенијамакојесумогле
апсорбоватисталнорастућисаобраћај.48Кујунџићнаводида
оникојисупресамонеколикогодинабилиуПаризусадане
могудапрепознајуград:изграђенесуновекуће,проширени
булевариинаправљениновиквартови.49

У француској престоници Авакумовића је сачекао Јован
Максимовићкоји јеживеоуизнајмљеној собиу стануна
булевару Монмартр (Boulevard Montmartre). Авакумовић
јенашаособунабулеваруСевастопољ(BoulevarddeSéba
stopol),недалекоодУниверзитетаиЛуксембуршкогпарка
(JardinduLuxembourg).Двојицастуденатасусехранилиу
ресторанугдесуоброцибилиобилниахранадобраијев
тина.УПаризусеобедовалодвапутадневно:доручковало
сеокоједанаестпреподнеаручалоувече.Обаоброкако
штала супо1,5франакили,прерачунато у тадашњусрп
скуновчанујединицуседамипогрошачаршијских.Дневни
трошакзаисхрануизносиоје,дакле,трифранка.50Поређе
њаради,упристојнојбеоградскојкафаниручаксахлебом
ивиномзаједнуособукоштаоје1865.годинешестгроша
чаршијских.51 Пре негошто је прешао у „добар смештај”
којијеплаћао35франакамесечно,МилутинГарашанинје
биосмештенунеусловнојсобиинтернатаL’In sti tu tion Jubé.
Исти износ за изнајмљивање собе плаћао је и Драгомир

47Столић,А. (2003) Ђор ђе Си мић. По след њи срп ски ди пло ма та XIX ве ка, 
Београд:Историјскиинститут,стр.4854.

48Tulard,J.(1995)Dic ti on na i re du Se cond Em pi re,Paris:Fayard,р.616.
49АС,МиланКујунџић(МК),бр.181,МиланКујунџићнепознатом,Париз,

28.септембра1864.
50Авакумовић,Ј.(2008)Ме мо а ри, СремскиКарловци,НовиСад:Издавач

какњижарницаЗоранаСтојановића,стр.4546.
51Јагодић,М.нав.дело, стр.178.
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Рајовић.52Авакумовићева соба је била, као иМаксимови
ћева,нашестомспрату(поткровљеилимансарда),„лепаи
добронамештена”.ИзроманаЕмилаЗолесазнајемодајена
шестомспратуузградамауПаризууглавномстановалапо
слуга.Тачињеницаговориколикојебиоскромансмештају
комесуборавилисрпскипитомци.

МиланДамјановићиГргурМаксимовићсусежалилидаим
јеблагодејанијеод400талиранедовољноисматралисуда
подносежртвузасвојуземљустудирајућистаквомстипен
дијом. Начелник министарства унутрашњих дела Никола
Крстић,којијеборавиоуПаризуодмајадојула1865.годи
не,јеуразговорусдвојицомпитомацаизнеомишљењеда
немаземљекојадајевећестипендијеодСрбије,дајењен
износвишенегокоректанидастоганиједанминистарнеће
битиспремандагаповећа.53

Српскипитомцисууфранцускојпрестонициодлазилина
спавањетекокодваилитрисатапослепоноћи.Градсве
тлостијеживеоноћу.Уједанујутројепокафанамаибуле
варимабилонајживље.УтомпогледуПаризјебиосушта
супротностуодносуна градовеСредњеЕвропе.54Српски
питомцисупосећивалии„Прадо”,великусалузабалове.
НиколаКрстићовдезаправомислиначувенудворану„Bal
Bullier”смештенуукварту„ValdeGrâce”упетомаронди
сману(5earrondissement)градаПариза.Њенвласникјебио
ФрансоаБулје(FrançoisBullier),бившидиректор„Прада”,
дворанекоја јебиласаграђенанапарискомострву„Ilede
laCité”,асрушена1858.године.Каои„Прадо”,„BalBulli
er”јебиоомиљеноместостудената.Српскипитомцисуту
ималиприликудасеупознајусплесомканкан.Играчице
сунабинизадизалесукњеипоказивалепублициногеидо
њи веш.НиколаКрстић је констатовао да „младчовекна
томместуиматоликоприликедапоклизнедајезаистачуд
ноакодођечитавкући”.Заразликуодњега,ЂорђеСимић

52АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности(АСАНУ),Историјсказбир
ка,бр.14893,бр.73,ИлијаГарашанинМилутинуГарашанину,Београд,
30.марта1864;бр.77,истиистом,Београд,3.марта1865;бр.79,исти
истом,17.маја1865.

53ОвипитомцисуреклиКрстићудаза45франакаимајуручакивечеруи
даимостаједо10франаказастаниодело.ДамјановићиМиловановић
сувероватнодавалипо45франаказаручаки45завечеру,али јеиз
носзастаниоделосасвимнејасан.Такође,послеовихнаводапитомаца
остајенејасноколикајезаправобиластипендијапарискихстудената,то
јест,далијекнежеваодлукаизновембра1861.годинедасе„Паризлија
ма”поредблагодејанијаод400доделијош100талиранаимешколских
трошкова умеђувремену укинута;Крстић,Н. (2005), Днев ник. Јав ни 
жи вот I,9. април 1864 ‒ 18. де цем бар 1867,приредиоЈагодић,М.,Бе
оград:Заводзауџбенике,стр.129.

54АвакумовићЈ.нав.дело,стр.46,57.
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утоменијеналазиоништанеморално,називајућиканкан
„потребомцивилизације”.ЗбогтогајеКрстићзакључиода
парискаатмосферанегативноутиченапитомце.55Онјеиз
веозакључакдастудентималовременапосвећујуучењуи
дауглавномбеспосличеилумпују.56Иакокритичанпрема
питомцима,НиколаКрстићјетакођеуживаоузадовољстви
макојајенудиоградсветлости.Поредтогаштојесасрп
скимстудентимапосећивао„опскурнаместа”,начелникје
биоинакоњскимтркамауВансенуиБулоњскојшумииу
вишенавратаупозоришту,где јеимаоприликедавидии
НаполеонаIII.57

Поједине„Паризлије”суоставилиизабелешкеоутисцима
сапредавањанаУниверзитету.Ревносан,ЈованАвакумовић
јепочеодаслушаизлагањапрофесораПравногфакултета
одмахподоласкууфранцускупрестоницу.Присуствоваоје
предавањима из предметаКазнено право кодЖозефаОр
толана (JosephLouisElzéarOrtolan), ЈавнодржавноиМе
ђународно право кодАнселма Батбија (Anselme Batbie) и
францускогГрађанскогправакодЛероа(Leroy).Поредтога,
Авакумовићје,каованреднислушалац,похађаопредавања
изпредметаМеничноправо,ЕнциклопедијаправаиГрађан
скипоступак.Засвепрофесореовајпитомацјесматраода
суврлодобри,акаонајбољегговорникајеиздвајаоБатбија,
који је 1873. године постаоминистар просвете.Драгомир
РајовићиМиланБогићевићсуусвојимполугодишњимиз
вештајимаМинистарствупросветенаводилипојединостиу
везиспредметимакојеуче,именапрофесорапредавачаи
уџбеникепокојимапредају.ТакоодРајовићасазнајемодасу
удругојгодиниПравногфакултетастудентиучилиГрађан
скизаконик(Codecivil),Казненизаконик,Јурисдикцијука
знителну,СудскипоступакуграђанскимпарницамаиРим
скоправо,аодБогићевићадасупрофесориупрвојгодини
предавали француски Грађански законик (Code Napoléon)
иРимскоправо.Францускиграђанскизаконикјепредавао
професорБинва(Bunvat)поуџбеникуФредерикаМурлона
(FrédéricMourlon,Répe ti ti ons écri tes sur les examens du co de 
Na poléon , vol.3,Paris1858).58

Слободновремеишколскераспусте српскипитомцисуу
Паризу проводили обилазећи знаменитости града. Јован

55Крстић, Н. (2006) Днев ник. При ват ни жи вот I, 9. април 1864 – 31. 
децем бар 1866, приредила Вулетић, А., Београд: Завод за уџбенике,
стр.201.

56Крстић,Н.Јав ни жи вот I,стр.139.
57КрстићН.При ват ни жи вот I,стр.194,196,199.
58АС,МПсП,1864,ФX,Р1536.
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Авакумовићјесматраодајезаупознавањефранцускепре
стоницепотребнонајмањетримесеца.Поредобиласкаму
зеја,онјеодлазиодаслушапознатеговорнике,адвокатеи
посланике, токомсудскихпроцесаиупарламенту.Напо
ротнимсуђењимапитомацјечестослушаоадвокатаЖила
Фавракојисепрославиокаобранилациталијанскогреволу
ционараФеличеаОрсинијазавремесудскогпроцеса1858.
године, вођеног због атентата наНаполеона III. Тадашњу
опозицијууфранцускомпарламентупредстављалајегрупа
одпетпосланикакојусучинили:АдолфТјер(AdolpheThi
ers),ЖилФавр(GillesFavre),ГарнијеПажес(LouisAntoine
GarnierPagès),ЕмилОливје(EmileOllivier)иЕрнестПикар
(ErnestPicard).ЗаразликуодТјеракојијебиопристалица
династијеОрлеана,осталачетворицасубилирепубликан
ци.ЊиховиговорибилисууперенипротивполитикеНапо
леонаиДругогцарства.Преконовинаупознатасонимшто
ћеговоритипредставнициопозиције,публикајеувеликом
броју долазила да их слуша,што је чинио иАвакумовић.
Говори„петорице”остављалисуснажанутисакпајеујав
ностистворенјакпокретпротивЦарства.Утомдухуписа
лајеифранцускаштампа,наравноуонојмериукојојјето
допушталаполицијскавласт,аидејаорепублиципродирала
јесвевишеуслојевеграђанства.Међусвојимдоживљајима,
српскипитомацјеиздвојиодружењесатадашњимчувеним
адвокатомиправникомДезиреДалоом(VictorAlexisDésiré
Dalloz) ињеговомпородицом.Наконшто јеАвакумовића
случајно упознао у Луксембуршком парку, стекавши ути
сакдајевреданиревносан,Далојепозваостудентаусвој
дом.Свакогпеткаувечеоваугледнапородицајеприређива
лапријемезасвојезванице.Одевенуелегантноцрнооде
ло,Авакумовићјетадапрвипутушаоусалонједнеотмене
францускекућеуПаризу.ОнјетуупознаоДалоовусупругу,
кћериисинове,правникаиправногписцаЕдуара(Edouard
Dalloz)ипублицистуПола(PaulDalloz).Водећисасрпским
студентомразговореправнеприроде,францускиадвокатје
увидеодаондобропознајекривичноправоиизнеозакљу
чакдабизнањанатомпољумогаоприменитииунауцииу
пракси.Авакумовићјеоставиодобарутисакначитавупо
родицупајесведоодласкаизПаризабиоредовангостДа
лоових.ПоповраткууСрбијусрпскипитомацједосмрти
адвоката1869.годиневодиопрепискусаовомпородицом.59

ЗавремеборавкауПаризуНиколаКрстић јеразговараос
питомцимаополитициидржавномуређењуСрбије,оче
мујеоставиозанимљивезаписеусвомДнев ни ку.60Готово

59Авакумовић,Ј.нав.дело,стр.4750.
60Јагодић,М.нав.дело, стр.179.
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свистудентисусматралида јестањеуземљилоше,да је
политика владе погрешна и да не постоји слобода говора
иштампе.Међутим,Крстићјеприметиода,углавномзбог
неискуства,некиодњихнемајујаснепојмовеодржави(Јо
ванМаксимовић)доксукоддругих(ДрагомирРајовић)та
знањавеомаповршна.КаобившипрофесорЛицеја,Крстић
јенекеодовихстуденатаодранијепознавао.Либерализам,
као идеологија младе генерације српске интелигенције, је
пустиокоренаикод„Паризлија”.ДрагомирРајовићиЂор
ђеСимићсупредњачилиуслободоумљу,доксуДимитри
је Јовановић,МиланБогићевићи ЈованАвакумовићбили
умеренији.Вероватно због одређеног искуства као бивши
секретарсуда,Јовановићјебољеодосталихумеодауочи
недостаткеурадудржавнихслужби.Најумеренији,аујед
ноијединимеђупитомцимакојинијезаступаолиберална
начелабио јеМилутинГарашанин,накога су,претпоста
вљамо,утицалаочеваконзервативнасхватања.КадајеКр
стићстудентимаскретаопажњуначињеницудасуиСрби
којисусеранијешколовалиуиностранствукаомладибили
присталицелиберализмаалисукаснијепроменилимишље
ње, питомци су одговарали да суњихови претходници то
чинилидабизадржаливисокедржавничкеположаје.„Па
ризлије”нисукритиковаликнезаМихаила,алисунападали
режимунутрашњеполитичкестеге,полицију,злоупотребе,
прогоне и забране.61 Њихова повика била је превасходно
усмеренапротивминистраунутрашњихделаНиколеХри
стића.62Питомци су критиковали радминистара алинису
моглидапредложеникогакојибињиховпосаообављаона
стручнијииодговорнијиначин.Онисусматралидабида
вањемслободештампииувођењемзаконодавнескупштине
било побољшано унутрашње стање уКнежевини. Крстић
имје,међутим,умногочемудаваозаправо.Онјесматрао
дабибиогрехназиватиихнепатриотимазатоштосукри
тичкинастројенипремавлади.Крстићјезаправопариским
студентиманајвишезамераотоштостањеуСрбијинеса
гледавајунадовољнојасан,реаланиразложанначин.Онје
сматраодаблагодејанцинеувиђајудауземљинемадовољ
но образованих, стручних иљуди од искуства, способних
да спроведу реформе.63 Иако су тадашњимминистрима и
угледнициманекадашњимсрпскимпитомцимауиностран
ству,замералидасусезбогположајаодреклисвојихрани
јихставова,овимпарискимстудентимајетакођенапрвом
местубилапрофесионалнаафирмација.Уодносуналичне

61Крстић,Н.Днев ник. Јав ни жи вот I, стр.146150.
62Јагодић,М.нав.дело, стр.180.
63Крстић,Н.Днев ник. Јав ни жи вот I, стр.148149.
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интересењихов патриотизам је ипак био у другом плану.
Свакиодпитомацајесматраодамуприпадаиочекиваопо
повраткууземљуместоудржавнојслужби.64

Каопрестижнисинонимзацивилизацијуикултуру,алии
као пожељни модел у освајању политичких и грађанских
слободаФранцуска заузима посебно место у развоју срп
ског друштва уXIXвеку.65ПоповраткуизПариза крајем
1865.годинеовагенерацијасрпскихпитомацаималајеве
ликиутицајудруштвеномиполитичкомживотуСрбијена
крајуXIXипочеткуXXвека.Некиодњихсу,бавећисепо
литикомидипломатијом,постализначајнеличностисрпске
историједоксудругиизградилизавиднекаријерекаоправ
ницииинжењери.Овиинтелектуалци,носиоцифранцуског
политичкогикултурногутицаја,супредстављалинајвиши
слојсрпскогграђанскогдруштва,чијеобликовањејезапо
челоосамдесетихгодинадеветнаестогвека.Отомесведоче
биографије„Паризлија”.

Јован Авакумовић је био члан и председник Либералне
странке, министар унутрашњих дела 1873. и 1880, мини
стар правде 1887, и председник владе 1892–1893. године.
Именован за судијуКасационог суда 1881. године, интен
зивносебавиостудијамаказненогправа.Објављујућивише
књига и расправа из области казненог права, он је стекао
гласнајбољегкривичарамеђусрпскимправницима.Захва
љујући томе је 1893. године постао редовни чланСрпске
краљевске академије. Међу његовим делима издвајају се
следећа:Ва жност кри вич ног за ко на, Београд1882;Ну жна 
од бра на, Београд 1884; Те о ри ја ка зне ног пра ва, IX, Бео
град 1887–1897; Фран цу ска и ен гле ска по ро та, III, Бео
град1885–1890;Проме на ва лу те и про тив прав ни по сло ви, 
Београд1924.66

ГргурМиловановић је по повратку уСрбију обављао ду
жност секретара Окружног суда у Ужицу, Пожаревцу и
Ћуприји да би 1871. године биоименован за судијуКња
жевачког окружног суда. У периоду 1875–1890. године је
био професор Казненог права и Казненог поступка у Ве
ликојшколи.Аутор једвауџбеникаизобластикривичног

64Исто,стр.139140.
65Батаковић,Д.(1997)ФранцускиутицајиуСрбији1835–1914.Четириге

нерације„Паризлија”,Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју бр.56,Нови
Сад:Матицасрпска,стр.7395.

66Попов, Ч. и Авакумовић, Ј. Ђ, у: Срп ски би о граф ски реч ник, том 1
(2004),НовиСад:Матицасрпска,стр.4345.
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права:Кри вич ни по сту пак, Београд1890.иКри вич но пра во,
(Београд1897).67

Милан Дамјановић је 1866. године био судија Трговачког
суда, секретар у Министарству правде, а затим управник
Апсеничког завода уБеограду 1869–1874. године.Имено
ван је 1870. за судијуНеготинског окружног суда а 1881.
годинезачланаКасационогсуда.Послесрпскотурскихра
това(1876–1878)истицањанезависностибиојечланвла
динеКомисијезаутврђивањеграницесаБугарском.Бавио
сепитањемказненогсистемаипутовао јеуиностранство
проучавајућиказненезаводеуНемачкој,АустроУгарскоји
Белгији.ЈеданјеодпрвихправникакојијепокушаодауСр
бијиприменидостигнућапенологије,аписаојеирадовеиз
овеобласти.68Преводиојесанемачкогиенглескогјезикаде
ластручнелитературе:Прав на пут нич ка пи сма о Ен гле ској, 
Београд1866;АлбертФридрихБернер,О уки да њу смрт не 
ка зне, Београд1866;КарлМитермајер,Нај но ви ја ис пи ти ва
ња од но са пи та ња о уки да њу смрт не ка зне, Београд1866;
ЧезареБекарија,О пре сту пи ма и ка зна ма, Београд1866.69

Јован Максимовић је био судија Суда вароши Београ
да1870–1871,судијаТрговинскогсудауБеограду1873.и
председниковогсуда1875–1876.и1880–1881,чланАпела
ционог 1877–1879. и Касационог суда 1882–1887. године.
Именованје1880.годинезакраљевогпосланикауНарод
нојскупштини.Биојеугруписудијакојисусудилиубицама
кнезаМихаила.70

ЉубомирКаљевић је на студијама стекаомнога знања из
политичких,економскихиисторијскихнаукаиширокуоп
штукултуру.Онсеизиностранствавратиосаучвршћеним
либералнимполитичкимпогледима.Осопственомтрошку
покренуоје1867.годинелибералнилистСр би ја.Уњемује
сагрупомистомишљеникаопрезнокритиковаоаутократски
режимкнезаМихаила.Каснијејепостаоблизакмладокон
зервативцима (будућимнапредњацима) и постао 1874. го
динеминистарфинансијаувладиАћимаЧумића,а затим
1875–1876.ипредседниквладе.Био је једанодпокретача
листаВи де ло и оснивачаНапредне странке, посланикСр
бије у Букурешту 1881–1886. и уАтини 1886–1889. годи
не.ЗавремекраљаАлександраОбреновићапостаоје1895.

67Јагодић,М.нав.дело, стр.181.
68Наукаосредствимазакажњавање.
69Кркљуш, Љ. и Дамјановић, М. у: Срп ски би о граф ски реч ник, том 3

(2007),НовиСад:Матицасрпска,стр.82.
70Николић,В.М.иМаксимовић,Ј.А.у:Срп ски би о граф ски реч ник,том5

(2011),НовиСад:Матицасрпска,стр.782.
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државни саветник а 1901. председник Сената. Одмах по
убиствубрачногпараОбреновић1903.годинепреузеојере
сорминистраиностранихпослова.Биојеод1870.редовни
чланСрпскогученогдруштваа1893.именованзапочасног
чланаСрпскекраљевскеакадемије.Написаојемемоарепод
насловомМо је успо ме не, Београд1908.71

РударскиинжењерМанојлоМарићјерадиоуМајданпекуи
Управиподрињскихрудникаиобављаогеолошкаистражи
вањауоколиниБора.Заступаојеконзервативнаполитичка
уверења.УвладиДанилаСтефановића1875.годинебиоје
министарграђевиназадужензасаобраћај.72

МиланКујунџић је1866.постаопрофесорФилозофијена
Великојшколи,агодинуданакаснијеименованјенајпреза
чланаазатим1873.годинеизасекретараСрпскогученог
друштва.БиојеуредникГла сни ка срп ског уче ног дру штва. 
Биојенароднипосланик,првисекретар(1874),потпредсед
ник (1880–1881)ипредседник (1882–1885)Народне скуп
штине.ЈеданјеодоснивачаНапреднестранке1881.ичлан
њеногглавногодбора.БиојепосланикуРиму(1882–1886),
министар просвете (1886–1887) и члан Српске краљевске
академије. НаВеликојшколи је предаваоИсторију фило
зофије,Психологију,ЛогикуиЕстетику.УСрбији јепрви
започеопредавањаизИсторијефилозофије,утемељиоисто
риографијусрпскефилозофије(Фи ло со фи ја код Ср ба, Бео
град1868),атимеиистраживањеИсторијефилозофијеуоп
ште. Започео је истраживања појединихфилозофских ди
сциплинакодСрба(По глед на пси хо ло ги ју код нас Ср ба, Бе
оград1867;Шта је и ко ли ко ра ђе но у нас на ло ђи ци, Београд
1871).ЊеговглавнифилозофскисписносиназивКрат ки 
пре глед хар мо ни је у све ту, III,Београд1867–1872.73

МиланБогићевићјебиосекретаркнежевогдвора1872,ми
нистарправде1874–1875,министариностранихдела1875,
1883–1884.и1894–1895.икасационисудија1879–1883.го
дине.ОбављаоједужностсрпскогпосланикауБечу1883–
1888,Берлину1895–1900.иРиму1896–1897.године.Биоје
једанодоснивачаНапреднестранке.Сапапскимнунцијем
уБечуизрадиојенацртконкордатазаКраљевинуСрбију.74

71Попов,Ч.иКаљевић,Љ.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том4 (2009),
НовиСад:Матицасрпска,стр.802804.

72Радовић,С. иМарић,М. у:Срп ски би о граф ски реч ник, том6 (2015),
НовиСад:Матицасрпска,стр.99100.

73Марић,И.иКујунџић,М.А.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том5(2011),
стр.422423.

74Новаков,А.иБогићевић,М.у:Срп ски би о граф ски реч ник, том1(2004),
стр.624625.
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ДрагомирРајовић је1881.постаочланКасационогсудаа
четиригодинекаснијепредседникпрекогсудакојијесудио
учесницимауТимочкојбуни.БиојечланНапреднестранке
иминистарнароднепривреде1884–1886.годинеукабинету
МилутинаГарашанина.75

Димитрије Јовановић је био председник Крагујевачког
окружног суда1867–1873,чланАпелационог суда1874.и
чланКасационог суда 1875–1877. године.Као чланЛибе
ралнестранкеизабранјезапосланика,апотомсекретараи
председникаНароднескупштине.Написао јемонографију
Не што о кру гу рад ње Ка са ци о ног су да, Београд1866.

Милутин Гарашанин је био један од оснивача Напред
не странке и њеног органа Ви де ло, народни посланик
1874–1875, 1890–1893. и 1894, министар унутрашњих де
ла1880–1883.ипредседниквладе1884–1885,1885–1886.и
1886–1887.године.ЗавременапредњачкевладеСтојанаНо
ваковића1895–1896.био јепредседникНароднескупшти
не.Удванаврата,1894.и1896,именован језапосланика
СрбијеуФранцуској,гдејеиумро1898.године.Покренуо
је 1889. књижевнополитичкилистПо глед иуњемуобја
вљиваочланке.ЊегованајзапаженијаделасуДва на ме сни
штва, Београд1892.иДо ко ли це, Београд1892.Изабранје
заредовногчланаАкадемије1893.године.

ЂорђеСимићјебиопосланикуСофији,Петрограду,Риму,
БечуиЦариградуиудванаврата1894.и1896–1897.године
председниквладеКраљевинеСрбије.Једанјеодоснивача
ЦрвеногкрстауСрбијиињеговдугогодишњипредседник.
У14књигадневничкихбележаканасловљенихАк та мо је 
ди пло мат ске слу жбе, Ивањ дањ ски атен тат и же нид ба 
кра ља Алек сан дра иПо сла ник на рас по ло же њу изложена
јењеговадипломатскаделатност,алиинеколикодеценија
историјеСрбијеиБалкана.76

ПореднаведенихпитомацауПаризу су се за времедруге
владе кнезаМихаилашколовали и студенти праваНастас
Петровић, Стојан Антић, Светозар Марковић, Димитрије
Новаковић,МилисавМиловановићиУрошКнежевић,буду
ћиличнилекаркраљаМиланаСаваПетровић,официриЉу
бомир Ивановић, Владимир Николић, Стеван Здравковић,
ПетарТопаловић,ДамњанБорисављевић,СтеванПантелић

75Јовановић,С.иРајовић,Д.у:На род на ен ци кло пе ди ја срп скохр ват ско
сло ве нач ка,књ.3(1928),Загреб:Библиографскизаводд.д.Загреб,стр.
659.

76Столић,А.нав.дело, стр.3,7.
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истудентрударстваМихаилоБогићевић.77Већибројњихсе
такођеувеликојмериодужиодржавикојаихјешколовала.

За кљу чак

Слање правитељствених питомаца на студије у иностран
ствопредстављалојенајважнијукомпонентуразвиткасрп
скепросветеинајефикаснијиначинзаусвајањенапредни
јихевропскихкултурнихобразаца.ФранцускајетокомXIX
векабилаједнаоддржавакојусусрпскистудентинајчешће
бираликаоодредиштезапохађањевисокихшкола.Преузи
мањеполитичкихидејаизФранцускепрераслојеутради
цијупосле1840.године,кадасупрвистипендистисрпске
владеупућенинашколовањеинапарискимуниверзитети
ма.Главнипреносилацфранцускогутицајабио јеПравни
факултетуПаризу.Уфранцускупрестоницусушездесетих
година углавном одлазили студенти права, после две или
тригодинепроведененауниверзитетиманемачкогговорног
подручја.Тусурадидопунеобразовањаборавилиисрпски
официри,студентитехничкихнаука‒будућиинжењерии
понеки студент медицине. Трошкови живота и студирања
уПаризу били су знатно већинего у градовима уНемач
којпајестипендијасрпскевладепитомцимачестобилане
довољна.Стога јекнезМихаило,послемолбе једнегрупе
студената, 1861. године донео одлуку да благодејаније за
питомцеуфранцускојпрестонициуместодосадашњих400
убудуће износи 500 талира.Студенти су у град светлости
углавномдолазилидапохађајупраксуизадминистративног
итрговачкогправаидаусавршефранцускијезик.Поједине
„Паризлије”суоставилиизабелешкеоутисцимасапреда
вањанаУниверзитету.Наконборавкаунемачкимградови
ма,Паризјезбогсвојевеличинеилепоте,осветљеностии
динамичногдневногиноћногживотаостављаонасрпске
питомцеснажанутисак.Слободновремеираспустеонису
проводили обилазећи културне установе и знаменитости
града.„Паризлије”сууглавномбилипристалицелиберали
змаикритиковалирежимунутрашњеполитичкестегекоји
јевладаоуСрбијизавремевладекнезаМихаила.
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SERBIANSTUDENTSATPARISUNIVERSITIES
INTHE1860s

Abstract

Thisworkisdedicatedtotheactivitiesandcustomsofstudents,mainly
withgovernmentscholarships,studyingattheuniversitiesinthecapital
ofFrance.Thecommonfeatureoftheseyoungpeopleisthefactthat
theystarted theireducation inGermany,while thefinishing touchof
theireducationwasprovidedinParis.MostofthemwereLawstudents,
andthestrongestideaofthisgenerationwasliberalism.Sincethemid
19thcentury,theinterestofSerbianstudentsforeducationinFrancehas
notsubsided.Thestatestipendholdersofpreviousgenerationsusually
requestedstudyinginParisthemselves.Attheendofthe19thcentury,
Paris was a favourite center of education for the Serbian students.
Duringthe1860s,mainlyLawstudentscametoParisaftertwoorthree
yearsatauniversityinGermany(Vienna,Munich,Berlin,Heidelberg).
In order to complete their education, Serbian officerswere also sent
toParis, aswell as students of technical sciences – future engineers
–aswellasafewmedicalschoolstudents.IntheCityofLight,four
Lawstudentswerestudyinginthe1860s–MilanNedeljković,Đorđe
Pavlović,KostaGrebenarović andKosta Jakovljević. In 1861, there
wasasignificantnumberofSerbianstudentsinParis.ThosewereStojan
Marković,DimitrijeRadović,MarkoLazarević andAćimČumić. In
November 1862, theSerbianGovernment sent its stipend holders in
LawStudiesabroad–JovanAvakumović,GrgurMilovanović,Milan
Damjanović, Jovan Maksimović and Luka Kaljević, the student of
naturalsciencesLjubomirKaljevićandManojloMarić,aswellasthe
studentofphilosophyMilanKujundžić,whileBogićevićandDragomir
RajovićstudiedattheFacultyofLawinParis.BeforearrivingtoParis
inNovember1862,BogićevićwaseducatedinBerlin,whileRajović,
afterappealstotheMinistryofEducationgotthescholarshipandcame
toParisfromBelgradeinthesamemonth.Asaprestigioussynonym
for the civilisation and culture, as well as a desirable model for
conqueringpoliticalandcivilfreedoms,Francehadaspecialplacein
thedevelopmentoftheSerbiansocietyinthe19thcentury.Aftertheir
returnfromParisattheendof1865,thisgenerationofstipendholders
hadastronginfluenceonthepoliticalandsociallifeofSerbiaatthe
endofthe19thandthebeginningofthe20thcentury.Someofthem
whowereinvolvedinpoliticsanddiplomacybecameveryimportant
personsinSerbianhistory,whileothersmadegreatcareersaslawyers
or engineers.These intellectuals, the bearers of French political and
cultural influence, represented the highest stratum of Serbian civil
society,whoseformationhadstartedinthe1880s.Thiswasdocumented

inthebiographiesofthe“Parisians“.
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