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Раде МИЛИЋ1

Милена ЈОКСИМОВИЋ ПАЈЕВИЋ2

„BRITANNIA PACIFICATRIX”
Симболи антике у модерном свету – дешифровање

идентитета
Aпстракт: Наслеђе античке Грчке, у идеализованом облику, постаје узор
за стварање савршеног друштва у XIX в. Образовни и вредносни систем
ондашње Европе слао је будућој елити поруку да класична античка култура
представља извориште њихове цивилизације. У том уверењу стасавају
генерације младих Европљана, међу њима и Срба расутих по европским
универзитетима. У том контектсу настају уметничке представе, често по
владиној наруџбини, на којима су поједини народи представљени одређеним
карактеришућим симболима. Пример приказа особина народа
пројектованих у симболе антике, као одраз оновремених политичких
прилика и предрасуда, преставља мурал Сигисмунда Гецеа „Britannia
Pacificatrix”, насликан у британском Форин офису с краја Првог светског
рата, када је поменути однос према античком наслеђу још био изражен.
Међу приказаним фигурама налази се и персонификација Србије. Представа
Србије међу земљама победницама на месту где пролази велики број
дипломата високог ранга представља наслеђену вредност која изискује
посебну пажњу. Дешифровање симбола поменутог мурала открива нам
ондашње британско виђење светског поретка с краја Првог светског рата и
место Србије унутар њега.
Кључне речи: Србија, Форин офис, Britannia Pacificatrix, класична
иконографија, Сигисмунд Геце. 

1 Раде Милић, дипл. археолог, Мастер студије етнологије и антропологије на
Филозофском факултету у Београду, rademilic@gmail.com.

2 Милена Јоксимовић Пајевић, дипл. класични филолог, Докторант класичних наука на
Филозофском факултету у Београду – асистент, m.joksimovic.pajevic@gmail.com. 
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Значај античког наслеђа превазилази важност осталих елемената који
одређују јединство савременог идентитета европске цивилизације.
Градитељи модерног европског идентитета поставили су класично наслеђе
у саме темеље сопствене цивилизације. Симболизовани ликови преузети из
идеализованих античких митова, посматрају нас са фасада грађевина, са
уметничких платна, са драмске позорнице, чак и са звезданог небеског свода.
Читав низ античких симбола и појмова, експлицитног, скривеног или
измењеног значења, присутан је и актуелан у савременом друштвеном
контексту. Свеприсутност античких симбола одражава значај који су елите
заслужне за формулисање европског идентитета придавале класичном
наслеђу и иконографији. Током дугог периода од ренесансе до савременог
доба, интелектуалне елите широм Европе користиле су античку иконографију
као универзални, наднационални језик симбола за слање политичких порука. 

Добар пример уграђивања класичних симбола у пројектовано наслеђе,
као одраз специфичних политичких околности, са свим оновременим
предрасудама, представља слика Сигисмунда Гецеа (Sigismund Goetze)
„Британија миротворка”, настала непосредно по окончању Првог светског
рата, у доба када је однос према античком наслеђу био веома изражен. На
поменутом муралу, који се и данас налази у британском Форин офису, уз
помоћ античких симбола представљена је тадашња британска визија
светског поретка. У њеном средишњем делу видимо и персонификацију
српске државе. Да бисмо истражили контекст у којем је настала ова слика,
неопходно је утврдити пут којим је класично наслеђе актуелизовано у
животу европских елита.

Савремени идентитет европских држава развијао се током дужег
временског периода, прошавши више етапа које су га мењале и обликовале.
У средњем веку заједнице је на окупу држала локална традиција, заснована
на групном митском сећању које се преносило путем предања. Једини
чинилац који је европском идентитету у оно време давао јединство, било је
хришћанство. Са хуманизмом и ренесансом, жариште европске културе се
преноси у Италију, у географску област тесно повезану са римском
цивилизацијом. Стога је од периода хуманизма, па све до краја XVIII века,
римско наслеђе доминирало у европском културном простору. Античка
баштина, очувана током средњег века превасходно у окриљу хришћанских
институција, постало је са прелазом у модерно доба узор бројним
уметницима и научницима. Класична литература утирала је себи пут међу
образоване слојеве европског друштва, а интелектуалци су почели да
поистовећују сопствену историју са историјом племена која су се спомињала
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у делима античких историографа, нпр. Гала и Германа.3Услед тога, краљеви
и племство на западу Европе почели су да се поистовећују са римским
освајачима који су поменута племена покорили, и да на овој идентификацији
заснивају део свог легитимитета. Ширење ренесансних идеја резултирало је
целином која се, већ у оно време, може назвати европским културним
простором. Хришћанство, до тада главни чинилац јединственог европског
идентитета, добило је са ширењем ренесансних вредности оштру
конкуренцију. Ова промена захватила је све сегменте друштва; појединци су,
свако у свом домену, настојали да примене римске тековине уграђујући их у
општи напредак друштва. Развој технологије штампе омогућио је бржи
проток информација и развој модерних језика, који су постали један од
основних елемената заједништва. Локално становништво тадашње Европе
почиње да препознајe одређене особине које доживљава као заједничке и
почиње да на њима заснива и развија осећај ширег припадања.4 Полако је
почела да се губи крута граница између племства и популације поданика.
Период хуманизма и ренесансе било је доба поновног откривања антике, али
и доба почетака колонизације Новог света. Постављало се само питање
времена када ће се ова два процеса стопити. Колонијална политика европских
држава нашла је узоре и оправдање у римској освајачкој политици.5

У XVII веку државе Западне Европе почињу да се усложњавају.
Државни апарати (судство, војска, полиција) постају све организованији, а
бирократија разгранатија; централна власт успоставља све већу контролу
над територијом којом управља. Модел који су оновремени носиоци
промена примењивали, био је преузет из римског правно-организационог
система. Тренд укључивња античког наслеђа у савремене друштвене токове
наставио се и током барока. Обимно превођење дела античких филозофа,
историчара и песника омогућило је ширење сазнања о античком свету.
Главно надахнуће за успостављање канона укуса елите тог доба
проналазиле су управо у узорима из доба римског царства. Поред
институционалног утицаја, класични узори нашли су своје место и у моди;
формирали су се канони укуса који су уобличавали навике богатог
племства, од њиховог стила одевања, преко избора покућства до начина
уређења вртова. Француска грађанска класа усвојила је током буржоаске
револуције нове погледе на друштво, не одступајући од античких идеала.

3 Geary 2007: 32.
4 Бабић 2008: 56 – 57.
5 Dietler 2005: 33 – 68.
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У својој борби за нови поредак политичка елита која је предводила
револуцију почела је да у Францима, откривеним у делима античких
историчара, види стране елементе, чије је потомке представљало тадашње
племство.6 Идеали антике нашли су своје место и у новим, промењеним
политичким околностима.

Заједно са политичким, културним и друштвеним вредностима преносиле
су се и античке иконографске представе. Узори у уметности створили су
услове за настанак неокласицизма, који је суверено владао првенствено
Италијом и Француском све до половине XIX века. Антички мотиви постају
основни мотиви европске уметности. Заједно са њима антички симболи
постају саставни део живота тадашњег европског културног простора.
Славни ликови антике поново су оживели у песмама, књижевним делима и
позоришту. Иконографија античких споменика постала је главни модел за
представљање одређених политичких идеја, уверења или догађаја. Да би
приказали сопствену моћ, владари преузимају атрибуте из античке
иконографије, чиме они постају средство за приказивање политичке моћи.
Добро је познат портрет Наполеона Бонапарте, приказаног попут римских
императора, са златним победничким ловоровим венцем на глави. 

За разлику од римских узора, који раније побуђују интерес Европљана,
занимање за наслеђе античке Грчке јавља се нешто касније, тек у XVIII веку.
Посебну улогу у популаризацији хеленске културе одиграли су немачки
романтичари. Романтичарска естетска опсесија Грчком настаје као реакција
на француску просветитељску рационалистичку традицију „августовског”
неокласицизма. Грчка у култури романтизма заузима доминантни положај
захваљујући, изнад свега, делатности ватиканског ризничара Јохана Јоакима
Винкелмана (Johann Joachim Winckelmann 1717–1768). Проучавајући грчку
класичну културу Винкелман је, надахнут грађом коју је ревносно сакупљао,
хеленску баштину поставио у сам врх европских цивилизацијских вредности,
претпоставивши је римској традицији. Према Винкелману, опонашање грчке
културе била је морална обавеза свих цивилизованих људи. Сам Гете,
одушевљен античком Грчком, често је понављао „Нека сваки човек буде Грк
на свој начин! Али нека свако буде Грк!”.7 Са отпором Наполеоновим
освајањима, ширили су се и немачки романтичарски идеали, а са њима и
идеја о Грчкој као колевци европске цивилизације. Опчињеност античком
Грчком убрзо је попримила паневропске размере. 

6 Geary 2007: 35.
7 Dietler, 2005: 33 – 68.
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Резултат тога била је својеврсна културна колонизација класичне Грчке
од стране маште већег дела Западне Европе.8 Ипак, реинкарнација се
одвијала у потпуно другачијем контексту. Грчки идеал је погодовао
тадашњим интелектуалним елитама које су га прилагођавале сопственим
идејама. Разлика између значења појединих симбола или појмова у античкој
Грчкој и у модерном добу је велика.9 Убрзо, обновљена класична
заоставштина у „новом руху” ушла је у образовни систем тадашње
Енглеске, а потом и у образовне системе других земаља. Програмима
већине европских универзитата доминирала је класика. Главни образовни
задатак ових универзитета био је да се аристократију снабде знањима
потребним за управљање колонијалним системом. Усвајајући током
школовања колонијална искуства Хелена из VIII и VII века пре не,
поистоветивши их са модерном колонизацијом, службеници империје
примењивали су стечено знање на управљање поседима империје.10

Највиши углед уживали су добри познаваоци грчког језика.11

Наслеђе античке Грчке, у свом идеализованом облику, постало је узор
за стварање савршеног друштва у XIX веку. Опчињеност грчким наслеђем
утицала је на све сегменте друштва: архитектуру, културу, политику, науку
и грађење институција. Здањаширом Европе која подражавају облик грчких
храмова, сведоче о идеалу споменика који је сматран врхунцем уметничког
изражаја са обе стране Атлантика, током XIX и почетка XX века.12

Страствена романса Западне Европе са антиком није се могла задовољити
само споменицима и књижевношћу. У контексту одушевљења античким
наслеђем појавиле су се и идеје о повезивању тадашњих народа са грчко −
римским изворима, тражећи континуитет постављале су се различите
етногенезе. Културно наслеђе у оквиру пејзажа прошараног рушевинама
антике и средњовековним споменицима, представљало је у доба романтизма
незаменљиви приказ националне свести.13 Идеја о етапама у еволуцији, од
племена до цивилизације, подстакла је научну јавност да трага за путевима
развоја сопствених друштава. У научној јавности преовлађивало је уверење
да се сопствено место у историји може одредити реконструисањем тих етапа.

8 Бабић 2008: 37.
9 L. c.: 39.
10 Babić 2010: 264.
11 Dietler 2005: 33 – 68.
12 Ibid.
13 Chastel 1988: 8.
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Водећи историчари и етнолози оног доба урођенике из колонијалних земаља
сврставали су на дно цивилизацијске лествице. Балканске етничке групе
посматране су у то доба као живи етнографски музеј Европе.14 За феудалну
и у себе затворену Европу, словенски народи на Балкану током османске
окупације били су непознаница. Балканологија, настала током XIX века, била
је под сталним утицајем како романтизма, тако и еволуционизма. Сами
балкански народи градили су свој идентитет преузимајући модел већ
распрострањен на западу. Преузете су и области проучавања културе народа,
коју чине језик, историја, етнографија и фолклор. Велики труд уложен је у
сакупљање народног предања, етнографске грађе иописивање фолклора, које
је започео Вук Стефановић Караџић. Колико год се трудили, први
истраживачи нису успели да поправе статус ових народа у замишљеној
хијерархији европских нација. Ипак, нова грађа је успела да обележи место
Србије на европској мапи.15

Спајање античке иконографије и еволутивних теорија резултирало је
низом уметничких дела која за циљ имају преношење политичке поруке
надмоћи и преимућства, односно подређености и заосталости. Поједини
народи бивали су, на тим делима, приказани помоћу симбола или емблема
који их је имао окарактерисати сходно мерилима аутора или наручиоца.
Готово увек је начин на који ће народ бити представљен зависио од
тренутног положаја тог народа на цивилизацијској цивилизације; тај је
положај на еволутивној линији, међутим, превасходно био условљен
интересима великих сила у тренутку настанка дела. 

Међу дела описаног карактера може се сврстати и мурал „Британија
миротворка”. Дело Сигисмунда Гецеа јасно указује на место које је
преовлађујући британски политички миље одређивао Србији по окончању
Првог светског рата. Како бисмо боље разумели контекст у којем је настало
дело Сигисмунда Гецеа, неопходно је да проучимо односе између Велике
Британије и Србије током временског периода који је претходио настанку
овог дела. 

За Велику Британију, потпуно заокупљену напредовањем Наполеонових
трупа широм Европе, Први српски устанак прошао је готово потпуно
неопажено. Прво значајније интерсовање британских званичника за Србију
везује се за период Кримског рата (1853-1856), у ком су се сукобиле Русија и

14 Todorova 1999: 114-115.
15 L. c.: 225.
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алијанса коју су сачињавали Велика Британија, Француска, Османско царство
и италијанска краљевина Пијемонт. Тада су британске власти у складу са
својим интересима почеле сагледавати и преиспитивати положај Србије у
контексту спречавања продора руског утицаја на простор Балкана. Млада
српска кнежевина настојала је да у доба кнеза Михаила (1839-42; 1860-68),
и касније, током Велике источне кризе (1875–1878) посредством званичних
дипломатских посланстава и агитације задобије наклоност британског
јавног мнења и британског политичког естаблишмента. Међутим, прегнућа
српских власти у многоме су осујећивана тренутним политичким
интересима великих сила: у периодима криза влада Велике Британије
упорно се окретала проотоманској политици и често се веома оштро
супростваљала интересима Србије. Чврст став британских власти наилазио
је на противљење у самој Британији, претежно у академским и црквеним
круговима. Путници и интелектуалци који су обилазили Балкан залагали
су се здушно за интересе Србије у Британији и за помоћ српским
устаницима.16 Крај XIX и почетак XX века представља раздобље током
којег шира британска јавност добија прилику да се упозна са Србијом. У
овом периоду, захваљујући, умногоме, залагању грофа Чедомиља
Мијатовића, међу странице Британске енциклопедије (Encyclopedia
Britannica) укључене су одредница које се односе на Србију.17Велика криза
у односима између две земље наступила је после Мајског преврата 1903.
год. Британија је, као заштитница монархистичке традиције, била згрожена
убиством последњих Обреновића, па је стога наступио период прекида у
дипломатским односима који су обновљени 1906. год. До потпуне
нормализације дипломатских односа дошло је тек након Анексионе кризе,
када је трудом заговорника српских интереса поново задобили наклоност
јавног мнења Уједињеног краљевства.

До нагле промене у односима између Србије и Велике Британије, а са
њима и промене у ставовима према Србији у британској јавности, долази
са почетком Првог светског рата, а нарочито након победе српске војске на
Церу и Колубари. Велико страдање и успех српске војске довели су до
својеврсне опчињености Србијом у безмало целокупном британском
друштву. Ова опчињеност попримила је облике еуфорије у јуну и јулу
месецу 1916. год. када је цела Британија на различите начине прославила
Косовски дан (Kossovo Day) у знак подршке српској држави која се борила

16 Марковић 2006: 315 – 319.
17 L. c.: 320.
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за опстанак.18 Током овог периода основана су бројна и утицајна удружења
за помоћ Србији. Међу најзначајнијима је био Српски потпорни фонд
(Serbian Reliеf Fund Committee). Британски виши сталежи здушно су
финансијски подржали оснивање овог фонда, а британска краљица је
постала заштитница и покровитељ свих активности фонда. Из свих делова
империје, укључујући Индију, Индонезију, Нови Зеланд и Аустралију
стизао је новац за помоћ Србији.19 Посебан допринос дала је организација
Болнички одбор шкотских жена (Scottish Women’s Hospitals Committee) чије
су многе чланице прошле албанску голготу лечећи српске рањенике током
читавог рата. Многе од ових храбрих жена остале су у Србији и након рата,
бавећи се хуманитарним радом.

Односи Србије и Велике Британије током времена драстично су
осцилирали: од релативне незаинтересованости, преко представе дивљих
и ратоборних Балканаца и краљоубица, до дивљења вредних бранитеља
слободе и европских вредности. Мурал који се налази у фокусу овог рада
настао је у контексту најбољих односа између поменутих земаља,
непосредно након Првог светског рата. Стога не зачуђује што је Србија на
поменутом платну представљена као једна од централних фигура. 

Анализа садржаја мурала „Britannia Pacificatrix”

Надахнут говором Кентерберијског архиепископа одржаног 4. маја
1912. год. у којем је истакнуто да британска влада ради у једноличном и
неинспиративном амбијенту, за разлику од влада других земаља које имају
седишта у велелепно декорисаним здањима, британски сликар Сигисмунд
Геце понудио је да ослика унутрашњост зграде Форин офиса (Foreign
Office).20 Од пролећа 1914. до новембра 1918. год. уметник је довршио
четири од пет слика које приказују корене, развој, експанзију и тријумф
Британске империје. Пета слика, „Британија миротворка” – „Britannia
Pacificatrix”, велича, као круна читавог низа, победу савезница Антанте у
Првом светском рату и оснивање Лиге народа, имена чијих 32 земље
оснивача красе лукове ходника у које су смештене Гецеове декорације. 

Од израде нацрта у пролеће 1914. год. до довршетка 1921. год. мурал
је, услед бројних крупних политичких промена које су пратиле ратна и

18 L. c.: 321.
19 L. c.: 322.
20 Goetze 1921:6.
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послератна превирања, подвргнут бројним изменама. У средишњем делу
платна је, према првобитном концепту, требало да се нађу персонификације
највећих европских сила: Британије, Француске и Енглеске.21Лик Немачке
је уклоњен са слике, а на њеном месту се обрела друга велика сила која је
управо са Првим светским ратом почела битно да утиче на судбину
европских земаља: биле су то Сједињене Државе. Упркос дипломатском
прегруписавању ликова, опстала је основна тема слике: одлучујућа улога
Велике Британије у очувању светског мира.22 У централном делу
композиције је, стога, приказано руковање две велике англофоне нације,
Велике Британије и САД, као главних гаранта мира. Британија је пригрлила
три фигуре: Белгију, Србију и Црну Гору, а иза ње, на десној страни платна
осунчаној сунцем, представљене су персонификације британских колонија.
Америци уз бок стоје ликови две друге велике земље које су одиграле
истакнуту улогу у рату, Француска и Италија, а иза њих, на левој, осенченој
страни слике стоје савезнице Антанте. Свака нација представљена је
помоћу емблема или симбола онога што је „пружила свету”.23

Велика Британија је приказана као нова Атена, раскошно обучена.
Карактеристични шлем, уобичајени атрибут Атене Предводнице у рату

„Britannia Pacificatrix”

21 Louis 2006: VII; Seldon 2000: 93.
22 Goetze 1921: 6: ... that having won her position in the world, Britannia's influence is for

Peace, and that her sons, whom she has sent in distant lands, are ready to return to the
Motherland, and with counsel and aid be at her side. V. et Bradley 2010: 218.

23 Goetze 1921: 7.
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(Promachos),24 наглашава британске војне успехе. Испод њених ногу, на
истакнутој позицији у нивоу очију посматрача, 25 налази се сломљено
оружје, симбол пораженог непријатеља. Међутим, за разлику од Атене
Предводнице, која у рукама држи друге симболе рата: штит и копље,
Британијина десница пружена је у поздрав Америци, док левицом обгрљује
једну од три девојчице које су јој се привиле уз скуте. Британија је, дакле,
представљена како се од рата окреће миру и међународној сарадњи. 

Фигура Британије је загрлила три златокосе девојчице различитих
узраста. Оне су приказане попут Психе (Душе), симболизујући мале народе
велике душе.26Најстарија од њих, Белгија, настоји да скрене Атенину пажњу
пружајући поломљени мач, знак да се херојски борила. Она у руци држи своју
заставу, чисту и непоцепану, знак да је, упркос томе што је изгубила све,
остала неокаљана и задржала част. 27 Овенчана је круном од трња,
хришћанским симболом патњи и жртви које је поднела. Уз Атенине скуте су
се, огрнуте тробојком, привиле друге две девојчице, персонификације Србије
и Црне Горе. Србија у наручју држи најмлађу Црну Гору која, постиђена због
капитулације, скрива своје лице прививши га уз груди старије сестре. 

Персонификација Сједињених Држава огрнута је у своју заставу, а у
рукама носи Правдине теразије које алудирају на водећу улоге САД у
међународној арбитражи и њену иницијативну улогу у оснивању Лиге
народа. Најупечатљивији атрибут Америке је црвена фригијска капа. 28

Фригијска капа је у римској иконографији симболизовала слободу, и стављала
се на главу робовима приликом њиховог ослобађања. Са Француском
буржоаском револуцијом, фригијска капа, као и црвена капа уопште, почела
је да се користи као симбол слободе. Фригијска капа на муралу Сигисмунда
Гецеа, међутим, можда алудира и на независност од Британије за коју су се
америчке колоније избориле у XVIII веку. 

Америци с десне стране, руковање узбуђено посматра персонификација
Француске. Глава јој је покривена галским шлемом на чијем врху се налази
глава петла, као симбол храбрости.29 Француска у левој руци држи барјак

24 Срејовић/Цермановић-Кузмановић 1992: 63, s.v. Атена.
25 Willsdon 2000: 118.
26 Goetze 1921: 6-7.
27 Ibid.
28 L. c.: 7.
29 Асоцијација петла и Француске заснована је на пошалици из латинског језика: лат.
термин gallus 'петао' има исти облик као и реч која означава Гала (Gallus). Употребљен 
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овенчан победничким венцем, а у десници мач којим показује ка сломљеном
оружју, „крхотинама деспотизма и милитаризма против којих се борила”.30

Међу поменутим крхотинама видимо занимљив детаљ, који аутор
описује као „папирче” (Scrap of Paper).31 Пошто, колико нам је познато,
ниједан од научника који су описивали мурал Британије миротворке
не појашњава о каквом је „папиру” реч, направићемо кратку дигресију
како бисмо указали на значај поменутог детаља.32 „Папирче”
представља Лондонски споразум из 1839. год. којим је призната
независност Белгије, а она проглашена неутралном државом.
Неутралност Белгије остала је од великог значаја у европској
међународној политици све до Првог светског рата, када је управо
нарушавање њене неутралности од стране Немачке представљало повод
да Британија уђе у рат. Немачка је, у намери да изврши инвазију на
Париз, Белгији поставила ултиматум да безусловно пропусти немачке
трупе кроз своју територију; пошто су белгијске власти ово одбиле,
Немачка је напала Белгију. Британија је према Лондонском споразуму
била обавезна да штити неутралност Белгије. Немачки канцелар Вон
Бетман-Холвег (Von Bethmann-Hollweg) је у последњем раговору са
сером Едвардом Гошеном (Edward Goschen), британским амбасадором
у Берлину, назвао Лондонски споразум „папирчетом”. Неколико сати
након поменутог разговора, Британија је прекинула дипломатске односе
са Немачком и објавила јој рат.33Поменути инцидент гласно је одјекнуо
у јавности, а речена синтагма постала једна од најозлоглашенијих и
најчешће употребљаваних ратних фраза, и јављала се у низу британских
извора, од текстова песама до пропагандних постера и памфлета.34Ушла
је и у амерички војнички сленг у коме је могла, иронично, указивати и
на обавештење о смрти борца.35 1918. год. снимљена је комедија,

као француски национални симбол још у доба династије Валоа, симбол певца нарочито
добија на популарности у доба Француске буржоаске револуције. Hayward 2007: 43.

30 Goetze 1921: 7: „...the debris of Despotism and Militarism which she has been fighting to
destroy”.

31 Ibid
32 Willsdon 2000: 118, додуше, погрешно тврди да се синтагма односи на Споразум из
Севра из 1920. год.

33 Harris 2003: 290.
34 Gullace 2002: 20-23. 
35 Dickson 2004: 94, s.v. scrap of paper.
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пропагандни филм против Тројне алијансе, под насловом „Папирче” у
режији Роска Арбакла (Roscoe Arbuckle).
Између Америке и Британије стоји фигура која представља Италију,

одевена у традиционалну одеђу римских матрона, белу тунику и столу. Она
у рукама држи сноп прућа са секиром (fasces), етрурску, а потом римску
инсигнију војног достојанства. Сноп прућа симболизовао је у античко доба
ауторитет државе: њено право да казни (прекршиоци закона могли су бити
претучени прутом из снопа) и да одузме живот (секира). Сноп прућа могао
је симболизовати и (национално) јединство, и ово је значење преовладало
у доба Француске буржоаске револуције. На Гецеовом муралу, овај емблем
указује на римско право које је Италија подарила свету.36

Иза централних фигура великих сила, Америке, Француске и Италије
стоје остале савезнице Антанте, које приносе дарове победничкој
Британији. Грчка иступа носећи статуету Славе. 37 Јапан, у традиционалној
ношњи, носи расцветалу грану дивље трешње, чистог цвета који не даје
плода. Румунија носи велики крчаг са уљем, симбол њених природних
богатстава, док је Португал представљен као девојка са корпом пуном
грожђа. Русија је у црнини, и ожалошћена крије лице. Преко рамена јој пада
медвеђе крзно. 

Десну страну платна заузимају британске колоније, приказане као
полунаги младићи; они подигнутим заставама славе велику победу у рату.
Одмах до Британије стоји дечак, персонификација Њуфаундленда,
најстарије британске колоније. У рукама држи трозубац, атрибут грчког
бога Посејдона, господара мора, који на Гецеовом муралу симболизује
британску поморску снагу. Крај њега видимо четири загрљена младића –
четири велика доминиона: Јужну Африку, Канаду, Аустралију и Нови
Зеланд. Они су ликом готово истоветни, попут близанаца, а разликују се по
атрибутима: Канаду представља момак главе овенчане пшеницом и препона
покривених јаворовим лишћем; атрибут Новог Зеланда је овчја кожа, а
атрибут Јужне Африке лавља кожа. Фигура која представља Аустралију
носи карактеристични шешир. Индију представља тешко наоружани

36 Goetze 1921: 7.
37 Ibid.: Fame. Латинска реч fama припада групи neutralia passiva, одн. речи које
негативно тј. позитивно значење попримају тек у одређеном контексту; fama значи
ѓлас', који, у зависности од околности, може бити добар или лош. У римској
митологији, персонификација Фаме је представљена као зла и опасна сила, в.
Срејовић/ Цермановић-Кузмановић, s.v. Фама. 
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мушкарац у војничком оклопу, који у левици држи штит, док у подигнутој
десници држи исукану сабљу. Војничка спрема симбол је истакнуте улоге
коју је Индија одиграла у рату.38 Уз бок Индији стоји персонификација
„црног контитента” – наги свахили дечак, који носећи на глави корпу пуну
јужног воћа, послужује остале. У крајњем десном углу се налази принц
Фејзал I од Ирака, обучен у традиционалну ношњу.39

Сви ликови који представљају поменуте земље окупљени су под
кружном колонадом од коринтских стубова, на чијем архитраву стоји
почетни стих старе хришћанске химне, на латинском језику: Gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.40 Упркос томе што су
на муралу представљени и припадници других религија (Јапан, Индија,
Арабија), хришћанска вера представљена је као елемент који повезује
народе представљене на слици, док стих асоциран са миром који долази на
земљу са Христовим рођењем, истиче главну тему мурала – Pax Britannica,
односно Британски мир, по узору на Августов мир, из доба највећег
просперитета и највеће експанзије Римског царства. Серија Гецеових слика
имала је за циљ слављење британског империјализма. Британски
политички теоретичари упоређивали су Британску империју и британски
колонијализам са Римским царством и грчком и римском колонизацијом.
Избор латинских натписа и неокласичног визуелног идиома повезује, тако,
британска постигнућа са римским успесима.41

***

Управо је колонијална политика великих сила уродила ратом који је у
многоме изменио свет. Док су поједине велике монархије, попут Аустро-
Угарске, са завршетком рата нестале са политичке позорнице, друге су, међу
њима и Србија, са ратом добиле значајнију улогу на међународној политичкој
сцени. Мурал „Британија миротворка” представља значајно сведочанство о
новој позицији коју је Србија заузела у послератном поретку, а изнад свега о
унапређењу међународних односа Велике Британије и Србије. 

38 Goetze 1921: 8.
39 Ibid.
40 Слава на висини Богу, и на земљи мир људима добре воље. Текст химне заснован је на
стиху из Лукиног јеванђеља 2.14: Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима
добра воља (прев. Вука Караџића). 

41 Bradley 2010: 217-8.
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Слика Сигисмунда Гецеа једна је од последњих представа у којима је
античка иконографија послужила као средство за преношење одређене
политичке поруке. Свет се након Првог светског рата убрзано мењао.
Опчињеност античком баштином почела је да бледи, заједно са пропашћу
колонијалне политике великих светских сила. Алегоријска представа новог
послератног светског поретка, са Србијом у централном делу, нашла је своје
стално место у Холу сећања (Hall of Remembrance) британског Форин
офиса, на месту где је свакодевно посматрају највиши светски званичници,
овековечивши тако значај и допринос који су како српски народ, тако и
класична баштина, одиграли у формирању савремене историје. Углед који
је српска држава стекла својом истакнутом улогом у Првом светском рату
представља значајну културну тековину на којој је могуће градити
позитивну слику о Србији у свету.
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’BRITTANIA PACIFICATRIX’ 
– Ancient Symbols in Modern World – Identity Deciphering

Аbstract: The legacy of the ancient Greece, in idealized form, became a model
for the perfect society in 19th century. Educational system and the predominating
social values of the 19th cent. Europe, would send a message to the prospective
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