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Са же так
УрадуауторинастоједапротумачеприликеуЕвро-
пиинаБалкануудеценијамакојесунаразмеђувекова
претходилеПрвомсветскомратуивременуњеговог
одвијањаиисхода.Каопочетниизавршниреперипе-
риодаукомесуакумулиранесупротностикојесудо-
веледосветскогсукоба,истакнутисуБерлинскикон-
грес1878.иСарајевскиатентатнааустроугарског
престолонаследника28.јуна1914.године.Испитујући
замршенудијалектикуодносаснагавеликихевропских
империјаињиховихсавезаипротивсавеза,ауториу
првиплананализе стављају положаји улогуКраље-
винеСрбије,тј.укупногсрпскогчиниоцаујужносло-
венским, балканским и европским приликама, али и
осталатринезаобилазнаактера:Аустроугарску(са
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Немачкомупозадини),ТурскууопадањуиРусијуупо-
литичкој,социјалнојиреволуционарнојконфузији.
Кључниплананализејегеополитичкосаодношење,на-
рочитоаустроугарскогинемачкогширењана југои-
сток,ирускабалканскаполитикаподршкесловенским
иправославнимнародимауњиховимнапоримастица-
ња независности од два велика царства. Разлагање
инестанакАустроугарске,ТурскеиРускогЦарства
посматра се кроз дипломатске осцилације и бурну
деструкцијутрадиционалног империјалног и колони-
јалногпореткауЕвропи.Оцртавајућиконтуреприја-
тељскихисавезничкихсрпско/рускиходносапредПр-
висветскиратауториозначавајурускеставовепре-
мадругачијем устројствуБалкана, проблематичном
одржањуТурскеиАустроугарске,алиибитнеруске
интересеурегионуиЕвропи.Учитавомрадуаутори
имају на уму снагу етничке и духовне али и религиј-
ско-црквенесродностиипривлачењасрпскогируског
народа, који су деловали чак и онда када политичке
приликеипонашањенационалнихелитанијебилона
потребномнивоу и у складу вредностима и поукама
историје.
Кључнеречи:Србија,Русија,Аустроугарска,Немач-
ка,Турска,великесиле,Европа,Балкан,Првисветски
рат, либерални капитализам, колонијализам, Версај-
скипоредак,геополитичкипростор.

1.

Sта	ро	кон	ти	нен	тал	на	 про	шлост	 је	 ду	бо	ко	 про	бле	ма	тич	на,	 на
пор	на	и	спо	ра	дич	но	спор	на,	та	ман	оно	ли	ко	ко	ли	ко	и	за	мр	ше	на	

про	јек	ци	ја	ње	не	 хар	мо	нич	не	 бу	дућ	но	сти	 и	 за	јед	нич	ке	 са	да	шњо
сти.	При	ме	ри	по	ве	за	не	по	ли	тич	ке	и	ге	о	по	ли	тич	ке,	те	кул	тур	не	и	
ци	ви	ли	за	циј	ске	 суд	би	не	ма	ле	Ср	би	је	 и	 ве	ли	ке	 Ру	си	је	 не	 ука	зу	ју	
са	мо	на	ја	ке	и	по	сто	ја	не	срп	ско/ру	ске	ве	зе,1)	не	го	и	на	бо	ја	зни	пра
ће	не	по	до	зри	во	шћу	За	пад	них	Евро	пља	на	пре	ма	европ	ском	Ис	то	ку	
и	сло	вен	ском	и	пра	во	слав	ном	све	ту	уоп	ште.	Тач	но	вре	ме	и	ме	сто	

1) О	срп	скору	ским	од	но	си	ма	и	ве	за	ма	по	сто	ји	обим	на	исто	ри	о	граф	ска	и	дру	га	на	уч	на	
ли	те	ра	ту	ра.	Ви	де	ти,	три	ус	пе	ла	при	ме	ра	ин	тер	пре	та	ци	је	ра	зних	исто	риј	ских	се	квен	ци:	
По	по	вић	Ни	ко	ла,	СрбијаиЦарскаРусија,	гла	ва	„Ср	би	и	Ру	си	кроз	ве	ко	ве	(XIIXIX)“,	
стр.	732,	и	„На	пре	ло	му	ве	ко	ва“,	стр.	3373,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ,	Бе	о	град,	1997.	За	тим:	
Пе	тра	но	вић	 Бран	ко,	 Да	у	то	вић	 Са	ва,	 Југословенска револуција и СССР (1941-1945), 
„Увод	на	реч“,	стр.	512,	На	род	на	књи	га		На	уч	на	књи	га,	Бе	о	град,	1988.	Та	ко	ђе:	Југо-
славија–СССР.СусретииразговоринанајвишемнивоуруководилацаЈугославијеи
СССР,1946-1964,	том,	1,	До	ку	мен	ти	о	спољ	ној	по	ли	ти	ци	Ју	го	сла	ви	је,	Ар	хив	Ју	го	сла
ви	је,	Бе	о	град,	2014.
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Евро	пе	но	вог	ве	ка	и	ми	ле	ни	ју	ма	не	мо	же	се	раз	у	ме	ти	без	ува	жа	ва
ња	ево	лу	ци	је	уну	тра	шњих	од	но	са	и	бит	них	еле	ме	на	та	ње	ног	про
шло	ве	ков	ног	хро	но	то	па.

По	ли	тич	ка	 исто	ри	ја	 Евро	пе	 за	сно	ва	на	 је	 на	 пар	ти	ку	лар	ним	
исто	ри	ја	ма	ње	них	ет	но	са,	на	ци	ја	и	др	жа	ва,	 али	и	скуп	ним	исто
ри	ја	ма	 ви	ше	на	ци	о	нал	них	 и	 над	на	ци	о	нал	них	 по	ли	тич	ких	 тво	ре
ви	на,	кне	же	ви	на,	кра	ље	ви	на,	цар	ста	ва	или	им	пе	ри	ја.2)	Исто	риј	ска	
де	о	ни	ца	им	пе	ри	јал	них	кон	фи	гу	ра	ци	ја	у	Евро	пи	у	два	де	се	том	ве	ку	
све	до	чи	о	знат	ним	екс	пан	зив	ним	енер	ги	ја	ма	ко	је	су,	исто	вре	ме	но	
и	на	из	ме	нич	но,	ис	ка	зи	ва	ле	нај	сна	жни	је	европ	ске	на	ци	је.	Европ	ске	
им	пе	ри	је,	та	ко	ђе,	ука	зу	ју	на	ја	ке	по	бу	де	те	ри	то	ри	јал	не,	ре	сурс	не,	
али	 и	 ет	но	на	ци	о	нал	не	 ин	те	гра	ци	је	 европ	ских	 на	ро	да	 у	 круп	ним	
де	ло	ви	ма	и	де	ли	мич	ним	це	ли	на	ма.	Евро	па	се	ши	ри	ла	на	два	на	чи
на:	уну	тар	се	бе,	кроз	пре	ва	гу	и	пре	власт	не	ког	од	ње	них	им	пе	ри
јал	них	де	ло	ва,	и	из	ван	гра	ни	ца	Ста	рог	кон	ти	нен	та,	пу	тем	ко	ло	ни
јал	них	осва	ја	ња.3)

У	де	вет	на	е	стом	и	два	де	се	том	ве	ку	ме	тро	пол	ски	ко	ло	ни	ја	ли
зам	европ	ских	им	пе	ри	ја	очи	та	вао	је	пла	не	тар	не	учин	ке	вр	хун	ске	и	
не	по	бит	не	ге	о	е	ко	ном	ске,	ге	о	по	ли	тич	ке	и	ге	о	кул	тур	не	мо	ћи.	Евро
по	цен	трич	ни	им	пе	ри	ја	ли	зам	оли	ча	ва	ле	су	еко	ном	ска	до	ми	на	ци	ја,	
по	ли	тич	ка	хе	ге	мо	ни	ја	и	кул	тур	на	над	моћ	нај	ма	њег	кон	ти	нен	та	на	
ши	ро	ким	свет	ским	про	стран	стви	ма.	Чак	и	не	у	је	ди	ње	на	и	из	ну	тра	
не	мир	но	ри	ва	ли	зо	ва	на	Евро	па	је	успе	ва	ла	да	ду	го	и	уме	шно	вла	да	
гло	бал	ним	ша	ром.	Али,	ни	европ	ска	ко	ло	ни	јал	на	вла	да	ви	на	ни	је	
се	од	ви	ја	ла	хар	мо	нич	но	и	без	от	по	ра	јер	се	уну	та	ре	вроп	ска	су	ко
бље	ност	пре	но	си	ла	на	ва	не	вроп	ски	план.	Бор	ба	за	ко	ло	ни	је	пре
тва	ра	ла	се	у	ко	ло	ни	јал	ну	пре	ра	спо	де	лу	и	ан	ти	ко	ло	ни	јал	ну	бор	бу	
по	тла	че	них	на	ро	да.	Нај	зад,	европ	ске	им	пе	ри	је	су	до	жи	ве	ле	ан	ти
ко	ло	ни	јал	не	устан	ке	и	ра	то	ве	ко	ји	су	у	дру	гој	по	ло	ви	ни	два	де	се	тог	
ве	ка	окон	ча	ни	де	ко	ло	ни	за	ци	јом.4)

2) О	то	ме:	Мин	клер	Хе	ре	фрид,	Империје.Логикавладавинесветом-одСтарогРима
доСједињенихДржава,	гла	ва	„Шта	је	Им	пе	ри	ја“,	по	гла	вље	„Свет	ска	цар	ства	и	ве	ли	ке	
др	жа	ве“,	стр.	2027,	Ал	ба	трос	плус	–	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2009.

3)	 Ви	де	ти,	као	је	дан	у	мно	штву	при	ме	ра	европ	ског	ши	ре	ња:	Se	ton	Wat	son	Hugh,	Nacijei
države.Ispitivanjeporijeklanacijaipolitikenacionalizma,	гла	ва	„Evrop	ske	na	ci	je	u	pre	ko
mor	skim	ze	mlja	ma“,	по	гла	вље	„Eks	pan	zi	ja	Evro	pe“,	стр.	191193,	Glo	bus,	Za	greb,	1980.

4)	 О	то	ме:	Wa	re	Ca	ro	li	o	ne,	Pa	nik	kar	K.	M.,	Ro	mein	J.	M.,	Historijačovječanstva.Dvadeseto
stoljeće,	sve	zak	šest,	knji	ga	tre	ća,	dru	gi	dio,	Preobražajdruštva,	gla	va	„Ko	lo	ni	jal	ni	si	ste	mi“,	
str.	177181	Na	pri	jed,	Za	greb,	1969.	Та	ко	ђе:	Великаилустрованаповијестсвијета1942-
1962,	гру	па	ауто	ра,	том	17,	гла	ва	„Ју	го	и	сточ	на	Ази	ја:	осло	ба	ђа	ње	од	вла	сти	Евро	пља
на“,	стр.	80058048,	„Ото	кар	Кер	шо	ва	ни“,	Ри	је	ка,	1979.
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Про	шли	век	се	сма	тра	вре	ме	ном	опа	да	ња	и	не	ста	на	ка	по	след
њих	 европ	ских	 им	пе	ри	ја.	 Су	мрак	њи	хо	ве	мо	ћи	 и	 де	им	пе	ри	ја	ли
зо	ва	ње	Ево	пе,	по	че	так	па	да	и	слом	ве	ли	ких	цар	ста	ва	до	го	дио	се	
упра	во	у	дра	ма	тич	ном	вре	ме	ну	Пр	вог	свет	ског	ра	та.	У	дру	гој	де
це	ни	ји	про	шлог	ве	ка	са	по	ли	тич	ке	кар	те	Евро	пе	 јед	на	за	дру	гом	
не	ста	ле	 су	Аустро	у	гар	ска,	дру	ги	Не	мач	ки	Рајх,	Ру	ско	Цар	ство	и	
Ото	ман	ска	Им	пе	ри	ја.

Про	паст	 европ	ских	 им	пе	ри	ја	 ни	је	 озна	чи	ла	 са	мо	 по	ме	ра	ње	
гра	ни	ца	и	пре	кра	ја	ње	др	жа	ва	на	дра	стич	но	из	ме	ње	ној	по	ли	тич	кој	
кар	ти	Евро	пе,	не	го	и	за	вр	ше	так	јед	не	ду	ге	тра	ди	ци	је,	ге	о	по	ли	тич
ки	пре	о	бра	жај	ста	рог	у	но	во	до	ба.	За	ма	ле	европ	ске	на	ро	де	про	па
да	ње	и	не	ста	нак	ста	рих	цар	ста	ва	озна	чи	ло	је	сва	ну	ће	на	ци	о	нал	не	
сло	бо	де,	 ствар	ну	 мо	гућ	ност	 да	 се	 исто	риј	ски	 про	блем	 вла	сти	те	
на	ци	је	раз	ре	ши	у	соп	стве	ној	на	ци	о	нал	ној	др	жа	ви.5)	На	аро	гант	ни	
им	пе	ри	јал	ни	на	ци	о	на	ли	зам	ма	ли	на	ро	ди	су	од	го	во	ри	ли	сна	жним	и	
бор	бе	ним	на	ци	о	нал	ним	осе	ћа	њи	ма.6)

Срп	ски	на	род	у	це	ли	ни	ми	ле	ни	јум	ског	бив	ства	на	не	мир	ном	
про	сто	ру	 Бал	кан	ског	 по	лу	о	стр	ва,	 био	 је	 не	пре	ста	но	 у	 ак	тив	ном	
од	но	су	пре	ма	ве	ли	ким	европ	ским	цар	стви	ма.	За	Ср	бе	у	ду	бљој	и	
ско	ри	јој	 про	шло	сти	 од	нос	 пре	ма	 Ви	зан	ти	ји,	 Тур	ској,	 Ве	не	ци	ји,	
Аустри	ји	(ка	сни	је	Аустро	у	гар	ској),	Не	мач	кој	и	Ру	си	ји,	оцр	та	вао	се	
у	ег	зи	стен	ци	јал	ним	кон	ту	ра	ма	бор	бе	за	оп	ста	нак,	пре	жи	вља	ва	ња,	
те	очу	ва	ња	вер	ског	и	ја	ча	ња	на	род	ног	иден	ти	те	та.	На	ро	чи	та	осе
тљи	вост	у	ре	а	го	ва	њу	на	ме	сне	им	пул	се	и	агре	сив	не	ак	ци	је	нај	ја	чих	
европ	ских	и	евро	а	зиј	ских	др	жа	ва	угра	ђе	на	је	у	сло	бо	до	љу	би	ви	и	
бун	тов	ни	срп	ски	по	ли	тич	ки	мен	та	ли	тет	и	ка	рак	тер.7)

Слич	на	осе	тљи	вост	и	от	пор	ност	пре	ма	ауто	ри	тар	ним	и	ауто
крат	ским	 по	те	зи	ма	 вла	да	ра	 у	 Ср	би	ји,	 ни	је	 ме	ђу	тим	 ар	ти	ку	ли	са

5) Ви	де	ти:	Јан	ко	вић	Дра	го	слав,	„Срп	ска	др	жа	ва	и	на	ста	ја	ње	срп	ске	на	ци	је“,	стр.	4557,	
збор	ник	Постанакиразвојсрпскенације.(Некиметодолошко-теоријскипроблемиу
изучавањупостанкаиразвојасрпскенације),	На	род	на	књи	га	–	Марк	си	стич	ки	цен	тар	
Ср	би	је,	Бе	о	град,	1979.

6) О	то	ме:	Хоб	сба	ум	Ерик,	Нацијеинационализамод1870.Програм,мит,стварност, 
гла	ва	„Тран	сфор	ма	ци	ја	на	ци	о	на	ли	зма	18701918“,	стр.	115149,	„Фи	лип	Ви	шњић“,	Бе
о	град,	1996.	Та	ко	ђе:	Бо	дро	жић	Ђу	ро,	Националнадржава,гла	ва	„На	ци	о	нал	на	др	жа
ва“,	стр.	3960,	и	„На	ци	о	на	ли	зам	у	Евро	пи	–	усло	ви	на	стан	ка“,	стр.	8894,	СКЗ		Пар
те	нон,	Бе	о	град,	2008.	

7) Ви	де	ти:	 Јо	ва	но	вић	Бо	јан,	Карактеркаосудбина.Студијеизетнопсихологије,	 гла	ва	
„Ср	би	у	кљу	чу	на	ци	о	нал	не	ка	рак	те	ро	ло	ги	је“,	стр.	2351,	На	род	на	би	бли	о	те	ка	„Сте	фан	
Пр	во	вен	ча	ни“,	Кра	ље	во,	2002.	Од	истог	ауто	ра,	та	ко	ђе:	Пркосиинат.Етнопсихоло-
шкестудије,	гла	ва	„Ле	по	та	пр	ко	са“,	стр.	7999,	и	„Ис	ку	ше	ња	хи	бри	са“,	стр.	133149,	
За	вод	за	уџ	бе	ни	ке,	Бе	о	град,	2008.
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на	 до	 по	жељ	ног	 ни	воа	ши	ро	ко	 при	хва	ће	ног	 по	ли	тич	ког	 обра	сца	
по	на	ша	ња	и	де	ло	ва	ња	у	ре	ал	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту.	Од	нос	тзв.	
спо	ља	шње	сло	бо	де	очи	то	ва	не	у	не	за	ви	сно	сти	зе	мље,	и	уну	тра	шње	
сло	бо	де	и	осло	ба	ђа	ња,	ис	по	ље	ног	у	мо	дер	ном	иде	а	лу	вла	да	ви	не	
на	ро	да,	ни	је	био	ускла	ђен.	У	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	је	још	увек	сна
жно	де	ло	ва	ло	ори	јен	тал	но	на	сле	ђе,	по	да	нич	ки	и	ра	је	тин	ски	мен	та
ли	тет	ко	ји	је	омо	гу	ћа	вао	де	спот	ску	вла	да	ви	ну	ди	на	ста.8)

Сна	же	ње	др	жа	ве	и	раст	и	раз	вој	при	вре	де	све	до	1903.	го	ди	не	
ни	је	у	до	вољ	ној	ме	ри	пра	тио	устав	ни	и	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	раз	вој	
де	мо	кра	ти	је	 у	 Ср	би	ји.	Мо	дер	не	 по	ли	тич	ке	 вред	но	сти	 и	 обра	сци	
су	че	ља	ва	ли	 су	 се	 са	 тра	ди	ци	о	на	ли	змом	 и	 де	фан	зив	ним,	 тач	ни
је	ре	че	но	под	ре	ђе	ним	спољ	но	по	ли	тич	ким	по	ло	жа	јем.	Ода	тле	је	у	
из	град	њи	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве	би	ло	нео	п	ход	но	са	чу	ва	ти	и	оја	ча	ти	
иден	ти	тет	за	сно	ван	на	ду	бо	кој	тра	ди	ци	ји,	али,	у	исто	вре	ме	би	ти	
у	до	вољ	ној	ме	ри	отво	рен	за	мо	дер	ни	за	циј	ске	про	це	се	ко	ји	су	Ср
би	ју	за	пљу	ски	ва	ли	са	про	сто	ра	европ	ског	За	па	да.9)	На	ци	о	нал	но	и	
др	жав	но	сна	же	ње	Ср	би	је	до	го	ди	ће	се	у	пе	ри	о	ду	од	1903.	до	1914.	
го	ди	не,	што	ће	ре	зул	ти	ра	ти	раз	во	јем	пар	ла	мен	тар	не	де	мо	кра	ти	је	и	
по	бе	да	ма	над	Тур	ском	и	Бу	гар	ском	у	бал	кан	ским	ра	то	ви	ма	1912.	
и	1913.	го	ди	не.	Не	по	сред	на	по	сле	ди	ца	крат	ких	али	успе	шно	во	ђе
них	ра	то	ва	би	ће	по	бољ	ша	ни	ге	о	по	ли	тич	ки	по	ло	жај,	зна	чај	на	те	ри
то	ри	јал	на	про	ши	ре	ња,	де	мо	граф	ско	уве	ћа	ње	и	ре	сурс	но	обо	га	ће
ње	Ср	би	је.10)

2.

Као	и	 у	 прет	ход	ном	раз	до	бљу	и	 то	ком	де	вет	на	е	стог	 сто	ле	ћа	
ус	по	ста	вљен	 је	 по	ре	дак	 рав	но	те	же	ме	ђу	др	жав	них	 од	но	са	 ко	ји	 је	
из	де	це	ни	је	у	де	це	ни	ју	ме	њао	ка	рак	тер	али	ипак,	из	у	зев	же	сто	ких	
али	ипак	огра	ни	че	них	ме	ђу	на	ци	о	нал	них	и	ме	ђу	др	жав	них	су	ко	ба,	у	
том	сто	ле	ћу	ни	је	до	вео	до	оп	штег	европ	ског	ра	та.	Ако	се	као	ва	жна	
тач	ка	ту	ма	че	ња	ис	так	не	по	че	так	по	след	ње	че	твр	ти	не	прет	про	шлог	
ве	ка	(18751900),	упра	во	у	том	раз	до	бљу	на	го	ми	ла	не	су	су	прот	но

8) О	то	ме:	Јо	ва	но	вић	Бо	јан,	Пркосиинат,	гла	ва	„Удво	ри	штво	и	удво	рич	ко	по	на	ша	ње“,	
стр.	185209.

9) Ви	де	ти:	Ма	тић	Ми	лан,	Осрпскомполитичкомобрасцу,	гла	ва	„Обе	леж	ја	срп	ске	по	ли
тич	ке	тра	ди	ци	је“,	стр.	15107,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ	–	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	
Бе	о	град,	2000.

10) О	то	ме:	Ра	до	је	вић	Ми	ра,	Ди	мић	Љу	бо	драг,	СрбијауВеликомрату1914-1918.Кратка
историја,	 гла	ва	„Успон	Кра	ље	ви	не	Ср	би	је“,	 стр.	2240,	СКЗ	–	Бе	о	град	ски	фо	рум	за	
свет	рав	но	прав	них,	Бе	о	град,	2014.
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сти	и	не	при	ја	тељ	ства	из	ме	ђу	нај	сна	жни	јих	ге	о	по	ли	тич	ких	бло	ко	ва	
мо	ћи	у	Евро	пи.	Европ	ска	по	ли	ти	ка	тог	вре	ме	на	би	ла	је	сме	ша	ре	а
ли	стич	них	и	уто	пич	них	про	јек	ци	ја,	ствар	них	и	има	ги	нар	них	ин	те
ре	са,	ре	ал	по	ли	тич	ких	 за	хва	та,	 скло	пље	них	ме	ђу	др	жав	них	уго	во
ра,	по	стиг	ну	тих	ди	на	стич	ких	до	го	во	ра	о	ме	ђу	соб	ним	га	ран	ци	ја	ма	
и	са	ве	зи	ма,	али	и	не	у	мор	не	тај	не	ди	пло	ма	ти	је	и	не	пре	стал	них,	че
сто	и	бес	кру	пу	ло	зних	крип	то	по	ли	тич	ких	ма	не	ва	ра.11) 

По	на	ша	ње	и	по	ступ	ци	нај	ве	ћих	европ	ских	зе	ма	ља	у	тим	де
це	ни	ја	ма	 су	 се	 раз	ли	ко	ва	ли.	Ен	гле	ска	 се	на	шла	пред	ис	ку	ше	њи
ма	на	пу	шта	ња	по	ли	ти	ке	тзв.	сјај	не	изо	ла	ци	је	при	ко	јој	је,	и	по	ред	
упа	дљи	вог	ме	ша	ња	у	уну	та	ре	вроп	ске	по	сло	ве,	на	сто	ја	ла	на	над
моћ	ном	ими	џу	свет	ске	ко	ло	ни	јал	не	си	ле.	Фран	цу	ска	је	по	вре	ђе	на	
из	гу	бље	ним	ра	том	са	Не	мач	ком	1871.	на	сто	ја	ла	да	на	док	на	ди	сво	ју	
кон	ти	нен	тал	ну	фру	стра	ци	ју	ко	ло	ни	јал	ном	екс	пан	зи	јом	у	Афри	ци	
и	Ин	до	ки	ни.12)

По	се	бан	европ	ски	при	мер	пру	жа	не	мач	ка	по	ли	ти	ка	при	кра	ју	
ве	ка.	По	чет	ку	 два	де	се	тог	 ве	ка	Не	мач	ка	 се	 при	бли	жа	ва	ла	 на	ци	о
нал	но	и	др	жав	но	ује	ди	ње	на	и	еко	ном	ски	ве	о	ма	осна	же	на.	Би	змар
ко	ва	ера	се	за	вр	ши	ла	ра	стом	са	мо	у	ве	ре	но	сти	и	за	до	вољ	ства	по	ло
жа	јем	и	пер	спек	тив	ном	уло	гом	нај	сна	жни	је	 зе	мље	на	 европ	ском	
кон	ти	нен	ту.	Би	змар	ков	ска	по	ли	ти	ка	Не	мач	ке	за	сни	ва	ла	се	на	иде
ји	одр	жа	ња	кон	ти	нен	тал	не	рав	но	те	же,	на	ро	чи	то	пре	ма	ри	вал	ској	
Фран	цу	ској	и	опре	зној	дис	тан	ци	пре	ма	Ве	ли	кој	Бри	та	ни	ји.	У	Би
змар	ко	вој	„ис	точ	ној	по	ли	ти	ци“	ни	је	се	уоча	ва	ла	пре	ве	ли	ка	же	ља	
за	 су	ко	бом	 са	 Ру	си	јом.	 По	сто	је,	 на	и	ме,	 зна	чај	ни	 до	ка	зи	 да	 се	 у	
том	ти	пу	не	мач	ке	по	ли	ти	ке,	за	зи	ра	ло	од	не	са	вла	ди	ве	и	ап	сор	бу	ју
ће	сна	ге	ру	ског	ге	о	по	ли	тич	ког	чи	ни	о	ца,	па	се	и	су	коб	са	Ру	си	јом	
за	Би	змар	ко	вог	кан	це	лар	ског	де	ло	ва	ња,	ко	ли	ко	год	је	би	ло	мо	гу	ће	
из	бе	га	вао.	Та	кво	уви	ђав	но	и	за	зор	но	ста	но	ви	ште	је	под	ра	сту	ћим	
при	ти	ском	вој	ноин	ду	стриј	ског	ком	плек	са	и	све	сна	жни	јих	не	мач
ких	вој	них	ка	ма	ри	ла,	пре	свих	агре	сив	ног	ге	не	рал	штаб	ног	вр	ха	и	
Кај	зе	ра,	убр	зо	на	пу	ште	но,	да	би	пре	о	бра	же	но	у	отво	ре	ну	ан	ти	ру

11) О	то	ме:	Грин	берг	Да	ни	јел,	„Од	‘игре	ве	ли	ких	си	ла’	до	‘Вер	сај	ског	ми	ра’.	Усло	вља	ва	ња	
ди	пло	ма	ти	је	и	европ	ске	по	ли	ти	ке	од	1815.	до	1919.	го	ди	не“,	стр.	307315,	у	Европска
цивилизација,	збор	ник,	уре	дио	Ма	чеј	Ко	жмин	ски,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2009.

12) О	то	ме:	Гуч	Џ.	П.	ДипломатскаисторијамодернеЕвропе1878-1919,	 гла	ва	„Двој	ни	
са	вез:	Фран	цу	ска	 уса	мље	на	 –	 Ру	си	ја	 по	ма	же	Фран	цу	ску...“,	 стр.	 131158,	 	 „Ага	дир:	
Фран	цу	ска	у	Ма	ро	ку“,	стр.	387412,	Ге	ца	Кoн,	Бе	о	град
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ску	су	прот	ност	по	том	иза	зва	ло	низ	ка	та	стро	фал	них	по	сле	ди	ца	по	
европ	ски	мир.13)

Не	мач	ка	је	у	ра	сту	свог	кон	ти	нен	тал	ног	ути	ца	ја	и	мо	ћи	упор
но	тра	жи	ла	и	успе	ва	ла	да	про	на	ђе	са	ве	зни	ке.	Пре	свих	то	је	би	ла	
Аустро	у	гар	ска,	али	се	исто	та	ко	ра	чу	на	ло	и	на	зе	мље	по	пут	Тур
ске,	Ру	му	ни	је,	Бу	гар	ске,	Ита	ли	је,	Грч	ке...	Кон	ти	нен	тал	на	Не	мач	ка	
ни	је	од	по	чет	ка	би	ла	у	су	ко	бу	са	тран	скон	ти	нен	тал	ном	Ру	си	јом.	О	
то	ме	све	до	чи	Тројецарскисавез	скло	пљен	1872.	из	ме	ђу	Не	мач	ке,	
Аустро	у	гар	ске	 и	 Ру	си	је	 у	 те	жњи	 одр	жа	ња	 не	про	ме	ње	ног	 ста	ња.	
О	то	ме	да	је	одр	жа	ње	рав	но	те	же	и	statusqua,	при	ис	по	ље	ним	те
ри	то	ри	јал	ним	 апе	ти	ти	ма	 нео	ства	ри	во	 по	све	до	чи	ће	 Ру	скоТур	ски	
рат	во	ђен	1877/8.	го	ди	не.	Не	мач	ка	ни	је	успе	ва	ла,	а	мо	жда	ни	је	ни	
же	ле	ла,	да	одр	жи	под	јед	на	ко	до	бре	од	но	се	са	Ру	си	јом	и	Аустро	у
гар	ском		мо	нар	хи	јом.	То	што	се	Ру	си	ја	по	ста	ви	ла	у	ди	пло	мат	ски	
по	ло	жај	 моћ	не	 за	штит	ни	це	 бал	кан	ских	 пра	во	слав	них	Сло	ве	на	 у	
скло	пу	ње	них	нај	ду	бљих	ин	те	ре	са	ни	је	од	го	ва	ра	ло	екс	пан	зи	о	ни
стич	ким	ам	би	ци	ја	ма	Аустро	у	гар	ске.	У	све	ви	дљи	ви	јем	су	че	ља	ва
њу	аустро	у	гар	ских	и	ру	ских	ин	те	ре	са	на	По	лу	о	стр	ву	Не	мач	ка	се	
без	ве	ћих	дво	у	мље	ња	опре	де	ли	ла	за	да	ле	ко	ко	о	пе	ра	тив	ни	ји	и	по	
стра	те	шким	ци	ље	ви	ма	срод	ни	ји	Беч.14)

Ти	ме	је	у	нај	ве	ћој	ме	ри	угро	же	на	ка	квата	ква	рав	но	те	жа	ко	ја	
је	гра	ђе	на	на	осно	ву	ру	ско/европ	ске	по	де	ла	ин	те	ре	сних	сфе	ра	на	
Бал	кан	ском	по	лу	о	стр	ву.	У	но	вом	са	ме	ра	ва	њу	сна	га	За	па	ду,	оли	че
ном	у	Аустро	у	гар	ској	са	Не	мач	ком	у	не	из	бе	жној	по	за	ди	ни,	при	пао	
је	у	над	ле	жност	и	упра	ву	тзв.	за	пад	ни	део	Бал	ка	на	у	ко	ји	је	пре	ма	
та	да	шњим	ме	ри	ли	ма	ути	ца	ја	и	мо	ћи	спа	да	ла	и	Ср	би	ја	под	ди	на
сти	јом	Обре	но	вић.15) 

13) Ви	де	ти:	Шу	лек	Вла	ди	мир,	Дипломатскахисторијацентралнихсила1882-1915.,	гла	ва	
„Од	од	ла	ска	Би	смар	ко	ва	до	аустрору	ског	спо	ра	зу	ма,	март	1890		мај	1897“,	стр.	99
100,	Ти	ска	ра	Ју	ри	ша	и	Сед	мак,	За	греб,	1938.

14) О	то	ме:	Ми	тро	вић	Ан	дреј,	ПродорнаБалкан.СрбијауплановимаАустроугарскеиНе-
мачке,1908-1918,	гла	ва	„‘Не	мач	ка	сто	ји	иза	Мо	нар	хи	је	као	њен	са	ве	зник	и	при	ја	тељ’“,	
стр.	4858,	НО	ЛИТ,	Бе	о	град,	1981.

15) Ви	де	ти:	По	пов	Че	до	мир,	„Не	мир	не	го	ди	не	и	ве	зи	ва	ње	за	АустроУгар	ску“,	стр.	5095;	
на	истом	ме	сту:	Ђор	ђе	вић	Ди	ми	три	је,	 гла	ва	„У	сен	ци	АустроУгар	ске“,	стр.	95135,	
Историја српског народа. Од Берлинског конгреса до уједињења 1878-1918,ше	ста	
књи	га,	пр	ви	том,	Срп	ска	књи	жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град,	1983.
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3.

По	сле	Бер	лин	ског	кон	гре	са	Аустри	ја	је	за	крат	ко	вре	ме	ус	пе
ла	да	оства	ри	пу	ну	ин	стру	мен	тал	ну	и	кон	трол	ну	моћ	над	обре	но
ви	ћев	ском	Ср	би	јом.	Пот	чи	ња	ва	ње	Ср	би	је	се	до	го	ди	ло	ква	зи	прав
ним	пу	тем,	кри	о	мич	ним	скла	па	њем	Тај	не	кон	вен	ци	је	1881.	го	ди	не.	
Охо	лим	ак	том	пре	ма	соп	стве	ном	на	ро	ду,	а	пре	ма	ино	стра	ном	чи
ни	о	цу	снис	хо	дљи	вим,	по	да	нич	ким	и	за	плот	њач	ким	чи	ном	вла	да
ра,	 и	ње	му	ло	јал	ног	ми	ни	стра	ино	стра	них	де	ла,	Ср	би	ја	 је	 ско	ро	
у	пот	пу	но	сти	под	вла	шће	на	Аустро	у	гар	ској.	Од	ри	ца	њем	од	са	мо
стал	не	спољ	не	по	ли	ти	ке	и	со	ли	дар	но	сти	са	де	ло	ви	ма	соп	стве	ног	
на	ро	да	се	пре	ко	Дри	не,	Са	ве	и	Ду	на	ва,	Ср	би	ја	се	за	пра	во	пре	да	ла	
аустро	у	гар	ским	при	вред	ним,	вој	ним	и	ге	о	по	ли	тич	ким	ин	те	ре	си	ма	
на	ју	жно	сло	вен	ском	и	срп	ском	про	сто	ру.16)

Не	што	пре	то	га	за	пад	не	си	ле	су	бр	зо	и	успе	шно	осу	је	ти	ле	ру
ски	 за	штит	нич	ки	по	ку	шај	 ства	ра	ња	Ве	ли	ке	Бу	гар	ске	 у	Сан	Сте
фа	ну.17)	Раз	ли	чи	то	мо	ти	ви	са	ни	европ	ски	 за	пад	ња	ци	су	би	ли	про
тив	би	ло	ка	квог	трај	ни	јег	ру	ског	при	су	ства,	а	по	го	то	ву	учвр	шће	ња	
вој	не	над	мо	ћи	на	Бал	ка	ну	и	ста	ци	о	ни	ра	ња	пло	ви	ла	ру	ске	фло	те	у	
Сре	до	зем	ном	мо	ру.	По	што	се	Тур	ска	по	сле	Бер	лин	ског	кон	гре	са	
ко	нач	но	по	ву	кла	из	Бо	сне,	на	ста	ло	је	над	ме	та	ње	за	што	бо	ље	по
зи	ци	је	и	тур	ску	на	кло	ност	на	пре	о	ста	лом	про	сто	ру.	Над	ме	та	ње	се	
ни	је	ин	тен	зи	ви	ра	ло	са	мо	због	стра	те	шки	ва	жне	кон	тро	ле	Бос	фо	ра	
и	Дар	да	не	ла,	не	го	и	бал	кан	ског	де	ла	тра	се	бу	ду	ће	Баг	дад	ске	же	ле
зни	це	на	ко	ју	је	да	ле	ко	се	жно	ра	чу	на	ла	Не	мач	ка.

У	по	гле	ду	ме	ђу	соб	них	од	но	са	и	стра	те	шких	ин	те	ре	са	Аустро
у	гар	ске	и	Не	мач	ке	на	раз	ме	ђу	ве	ко	ва	ис	по	ља	ва	ла	се	из	ве	сна	бал
кан	ска	ам	би	ва	лен	ци	ја.	Док	је	за	Беч	и	Пе	шту	Бал	кан	био	про	стор	
не	по	сред	ног	те	ри	то	ри	јал	ног	ши	ре	ња,	за	Бер	лин	је	тај	про	стор	от

16)	 О	озло	гла	ше	ној	Тај	ној	кон	вен	ци	ји	скло	пље	ној	из	ме	ђу	Кра	ље	ви	не	Ср	би	је	и	Хаб	сбур
шке	мо	нар	хи	је	1881.	го	ди	не,	ви	де	ти:	Ћо	ро	вић	Вла	ди	мир,	ИсторијаСрба,део	„Но	во	
до	ба“,	гла	ва	„Аустроугар	ска	пре	власт“,	на	ро	чи	то	стр.	658659,	БИГЗ,	Бе	о	град,	1993.	
Са	ви	ше	ин	тер	пре	та	тив	не	уви	ђав	но	сти	и	об	зи	ра	пре	ма	кра	љу	Ми	ла	ну	Обре	но	ви	ћу	и	
по	те	зи	ма	ди	рект	ног	по	ли	тич	ког	и	еко	ном	ског	ве	зи	ва	ња	Ср	би	је	за	К	унд	К	мо	нар	хи	ју,	
пи	ше:	Мар	ко	вић	Г.	Сло	бо	дан,	ГрофЧедомиљМијатовић.ВикторијанацмеђуСрбима, 
гла	ва	„У	Пи	ро	ћан	че	вој	вла	ди	као	ми	ни	стар	ино	стра	них	де	ла	–	Скла	па	ње	Тај	не	кон	вен
ци	је“,	стр.	8898,	Прав	ни	фа	кул	тет	Уни	вер	зи	те	та	у	Бе	о	гра	ду	–	До	си	је,	Бе	о	град,	2006.

17) Ћо	ро	вић	Вла	ди	мир,	ИсторијаЈугославије,	гла	ва	„Пут	на	Бер	лин	ски	кон	грес“,	по	гла
вље	„Све	то	сте	фан	ски	уго	вор“,	стр.	529,	(ре	принт	пр	вог	из	да	ња	1.	ја	ну	а	ра	1933),	Про
све	та,	 Бе	о	град,	 1989.	 Та	ко	ђе:	 Ек	ме	чић	Ми	ло	рад,	Стварање Југославије 1790-1918., 
дру	га	 књи	га,	 гла	ва	 „Срп	ски	 на	ци	о	нал	ни	 ра	то	ви,	 18761878.“,	 по	себ	но	 стр.	 319321,	
БИГЗ,	Бе	о	град,	1989.
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пр	ва	озна	ча	вао	нај	кра	ћу	са	о	бра	ћај	ни	цу	ка	пред	њој	Ази	ји	и	да	ље	ка	
ори	јен	тал	ном	Ис	то	ку.	Ипак,	са	по	сто	ја	ње	не	мач	ко/аустроугар	ских	
ин	те	ре	са	на	истом	бал	кан	ском	про	сто	ру	ни	је	би	ло	из	ра	зи	то	су	коб
но	ни	ти	не	по	мир	љи	во	јер	их	је	збли	жа	вао	и	ује	ди	ња	вао	исти	циљ	
–	што	енер	гич	ни	је	и	што	трај	ни	је	су	зби	ја	ње	Ру	си	је.

С	дру	ге	стра	не	и	су	прот	но	та	квој	по	ли	ти	ци,	Ру	си	ја	је	по	сва	ку	
це	ну	на	сто	ја	ла	да	се	уста	ли	у	цр	но	мор	ској	Бу	гар	ској	ко	ја	је	би	ла	
њој	 нај	бли	жа	 зе	мља	 на	 бал	кан	ском	Ис	то	ку.	 Ру	ско/аустриј	сконе
мач	ка	„бор	ба	за	ду	шу“	Ср	ба	и	Бу	га	ра	ни	је	се,	ме	ђу	тим,	од	ви	ја	ла	
са	мо	на	не	у	рал	гич	ном	бал	кан	ском	пла	ну,	не	го	и	у	ши	рим	окви	ри
ма	по	ма	ља	ња	оди	ста	дру	га	чи	јег	и	но	вог	европ	ског	по	рет	ка.

4.

Ма	ко	ли	ко	би	ли	не	у	по	ре	ди	ви,	и	Ср	би	и	Ру	си	су	у	осет	ној	ме	ри	
оп	те	ре	ће	ни	ге	о	гра	фи	јом,	за	пра	во	кључ	ним	свој	стви	ма	про	стор	ног	
по	ло	жа	ја	на	ро	да	и	ве	ли	чи	не	те	ри	то	ри	је	на	ко	јој	оби	та	ва	ју.	У	ру
ском	слу	ча	ју	реч	је	о	упа	дљи	вом	свој	ству	нај	про	стра	ни	је	зе	мље	са	
нај	ве	ћом	др	жав	ном	те	ри	то	ри	јом	на	све	ту,	чи	је	раз	ме	ре	се	очи	ту	ју	
вре	мен	ским	зо	на	ма	и	мак	си	мал	ним	тран	скон	ти	нен	тал	ним	пру	жа
њем.18)

Не	са	гле	ди	ва	огром	ност	про	сто	ра,	не	про	ход	ност	и	те	шко	пре
ва	љи	ве	са	о	бра	ћај	не	раз	да	љи	не	уз	не	ис	цр	пан	ре	сурс	ни	по	тен	ци	јал,	
на	та	ло	жи	ле	су	у	ру	ској	ко	лек	тив	ној	све	сти	ам	би	ва	лент	не	осе	ћа	је.	
Док	је,	с	јед	не	стра	не,	ис	по	ља	ва	на	од	го	вор	на	бри	га	одр	жа	ња	те	ри
то	ри	јал	не	ком	пакт	но	сти	и	ко	хе	зи	је	ве	ли	ке	др	жа	ве,	с	ду	ге	стра	не	је	
спо	ра	дич	но	очи	то	ва	на	нео	пре	зност,	уз	за	чу	ђу	ју	ћу	не	мар	ност	при	
гу	би	ци	ма	зна	чај	них	де	ло	ва	др	жав	не	те	ри	то	ри	је.	Ка	да	не	ка	оди	ста	
ве	ли	ка	зе	мља	про	тив	соп	стве	не	во	ље	из	гу	би	или	се	сво	је	вољ	но	ли
ши	не	ког	де	ла	сво	је	те	ри	то	ри	је,	гу	би	так	ни	је	за	чу	ђе	ње	са	мо	уко
ли	ко	је	тај	део	не	зна	тан,	не	ва	жан,	или	пак	пред	мет	нео	д	бра	њи	вог	
оти	ма	ња.

Ру	ски	 ге	о	по	ли	ти	ко	лог	 и	 по	ли	ти	чар	 Се	ре	геј	 Ба	бу	рин	 је	 про
стор	не	ди	ле	ме	и	те	ри	то	ри	јал	не	при	о	ри	те	те	Ру	си	је	ис	ка	зао	на	сле
де	ћи	на	чин:	„Да	би	смо	из	бе	гли	упро	шћа	ва	ње,	а	при	зна	ју	ћи	ге	о
граф	ски	де	тер	ми	ни	зам	со	ци	јал	них	по	ја	ва,	мо	ра	се	при	ме	ти	ти	да	су	

18) Ви	де	ти:	Кљу	чев	ски	В.	О.	ИсторијаРусије,	део	„При	ро	да	ис	точ	но	е	вроп	ске	рав	ни	це“,	
гла	ве	„По	вр	ши	на“,	стр.	57,	„Кли	ма“,	стр.	78,	„Зе	мљи	ште“,	812,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ,	
Бе	о	град	–	ЦИД,	Под	го	ри	ца,	1997.
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ру	ској	др	жа	ви	про	стра	ни	те	ри	то	ри	јал	ни	пре	де	ли	увек	по	ста	вља	ли	
пред	на	ро	дом	и	др	жав	ном	вла	шћу	два	пи	та	ња:	ка	ко	очу	ва	ти	је	дин
ство	зе	мље	и	ка	ко	обез	бе	ди	ти	ефи	ка	сност	вр	ше	ња	др	жав	не	вла	сти	
на	та	ко	ве	ли	кој	те	ри	то	ри	ји?“19)

Исто	ри	ја	не	са	мо	два	про	те	кла	не	го	и	ви	ше	прет	ход	них	ве	ко	ва	
ука	зу	је	да	је	Ру	си	ја	гу	би	ла	и	за	до	би	ја	ла	про	сто	ре	ко	ји	у	укуп	ној	те
ри	то	ри	јал	ној	ма	си	др	жа	ве	ни	су	угро	жа	ва	ли	њен	оп	ста	нак,	али	би	
у	би	ло	ком	дру	гом	слу	ча	ју	не	ке	чак	и	ве	ли	ке	европ	ске	зе	мље	би	ли	
ка	та	стро	фал	ни	 и	 ис	хо	ди	ли	ње	ним	не	стан	ком.	То	 се	 ни	је	 до	га	ђа
ло	са	Ру	си	јом	јер	је	огром	ност	ње	не	те	ри	то	ри	је	омо	гу	ћа	ва	ла	та	кве	
вр	сте	 при	вре	ме	них	 стра	те	гиј	ских	 од	ри	ца	ња	 и	 по	вла	че	ња	 ко	ја	 су	
на	па	да	че	на	 раз	ву	че	ним	по	ход	ним	ли	ни	ја	ма	до	во	ди	ли	до	 за	мо	ра	
и	по	су	ста	ја	ња,	пре	ки	да	про	до	ра	и	сло	ма.20)	У	исто	риј	ском	по	гле	ду,	
као	стал	ни	коп	не	ни	ре	сурс	и	по	вре	ме	но	во	ји	ште,	Ру	си	ја	је	би	ла	и	
оста	ла	оди	ста	иза	зов	но	али	и	опа	сно	је	дин	стве	на.

Ру	си	ја	 је	 до	 сво	је	 са	да	шње	 ве	ли	чи	не	 до	шла	 ви	ше	ве	ков	ним	
ши	ре	њем,	 пи	о	нир	ским	 от	кри	ћи	ма	 и	 на	ро	чи	том	 вр	стом	 коп	не	не	
екс	пан	зи	је.	 Ко	ло	ни	зо	ва	ње	 Си	би	ра,	 Сред	ње	 Ази	је	 и	 Да	ле	ког	 Ис
то	ка,	сва	ка	ко	се	раз	ли	ку	је	од	за	пад	не	ко	ло	ни	за	ци	је	дру	гих	кон	ти
не	на	та.21)	Ши	ре	ње	Ру	си	је	на	 азиј	ским	про	сто	ри	ма	до	вр	ше	но	 је	у	
де	вет	на	е	стом	ве	ку,	чи	ме	 је	ујед	но	син	те	ти	зо	ва	на	и	кри	ста	ли	са	на	
ње	на	дво	стру	ка	евро	а	зиј	ска	кон	ти	нен	тал	на	при	ро	да.22)

За	пад	ни	Евро	пља	ни	су	че	сто	пре	ви	ђа	ли	и	зло	на	мер	но	ту	ма	чи
ли	дво	кон	ти	нен	тал	ни	ка	рак	тер	Ру	си	је,	не	ли	бе	ћи	се	чак	да	јој	не
ги	ра	ју	европ	ску	при	пад	ност	и	ка	рак	тер.	И	по	ред	то	га,	знат	но	ве	ћу	
па	жњу	Ру	си	ја	 је	по	кла	ња	ла	сво	јим	за	пад	ним	не	го	ис	точ	ним	гра
ни	ца	ма,	по	себ	но	оном	де	лу	др	жав	ног	про	те	за	ња	ко	ји	се	до	ти	цао	

19) Ви	де	ти:	Сер	геј	Ба	бу	рин,	Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак,	гла	ва	
„По	јам	те	ри	то	ри	је“,	стр.	17,	Пре	синг,	Бе	о	град,	2009.

20) По	ме	ну	ту	исто	риј	ску	схе	му	ре	чи	то	пред	ста	вља	ви	ше	пу	та	по	но	вље	ни	ре	до	след:	на
пад	на	Ру	си	ју	>	ру	ско	по	вла	че	ње	>	кон	со	ли	да	ци	ја	од	бра	не	>	успе	шан	про	тив	на	пад	>	
по	бе	да	на	агре	со	ром.	Нај	и	зра	зи	ти	ји	ак	те	ри	та	квог	по	ход	ног	ре	до	сле	да	су	На	по	ле	он	и	
Су	во	ров,	те	Хи	тлер	и	Ста	љин.

21) Ви	де	ти:	Ра	дић	Стје	пан,	МодернаколонизацијаиСлавени,	гла	ва	„Под	руч	је	сла	вен	ске	
ко	ло	ни	за	ци	је“,	по	гла	вље	„Ру	ска	ко	ло	ни	за	ци	ја	у	сје	вер	ној	и	сред	њој	Ази	ји“,	стр.	260
278,	Ма	ти	ца	Хр	ват	ска,	За	греб,	1904.

22) О	то	ме:	Да	ни	лев	ски	Ни	ко	лај,	РусијаиЕвропа,	гла	ва	„Да	ли	је	Ру	си	ја	Евро	па?“,	по	гла
вље	„Шта	је	Евро	па	–	Ве	штач	ка	по	де	ла	на	кон	ти	нен	те“,	стр.	8087,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ	
–	До	си	је,	Бе	о	град,	1996.	За	тим:	Ду	гин	Алек	сан	дар,	МистеријеЕвроазије,	гла	ва	„Евро
а	зиј	ско	не	све	сно“,	стр.	2943,	Ло	гос,	Бе	о	град,	2008.	Та	ко	ђе:	Кне	же	вић	Ми	лош,	„Евро	па	
пре	ма	Ази	ји	–	Евро	а	зи	ја.	При	лог	мо	гу	ћем	раз	у	ме	ва	њу	Евро	а	зи	је	и	евро	а	зиј	ства“,	стр.	
1569,	збор	ник,	при	ре	ди	ли	Ми	ло	мир	Сте	пић,	Жи	во	јин	Ђу	рић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	
сту	ди	је,	Бе	о	град,	2013.
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и	спа	јао	се	са	Ис	точ	ном	и	Сред	њом	Евро	пом.	Нај	те	жи	и	нај	по	губ
ни	ји	ра	то	ви	ко	је	Ру	си	ја	во	ди	ла	у	де	вет	на	е	стом	и	два	де	се	том	ве	ку	
во	ђе	ни	су	упра	во	у	европ	ском	де	лу	соп	стве	не	зе	мље	и	у	Евро	пи	
За	па	да,	а	не	у	Евро	а	зи	ји.

Уло	га	и	сми	сао	ве	ли	ке	ру	ске	др	жа	ве	у	очи	ма	за	пад	них	Евро
пља	на	 ва	ри	ра	ли	 су	 од	 ре	ал	по	ли	тич	ког	 под	ра	зу	ме	ва	ња	 ње	ног	
европ	ског	ка	рак	те	ра,	до	дис	кри	ми	на	ци	је	и	„из	ба	ци	ва	ња“	из	за	јед
ни	це	европ	ских	на	ро	да.	Без	об	зи	ра	на	све,	Ру	си	ја	је	би	ла	и	оста
ла	кон	сти	ту	тив	ни	део	укуп	ног	европ	ског	по	рет	ка,	час	као	па	сив	ни	
час	као	ак	тив	ни	чи	ни	лац	уну	тар	кон	ти	нен	тал	них	од	но	са.

Ру	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	и	по	ли	ти	ча	ри	су	се	под	ва	ја	ли	у	ис	точ	не,	
сла	во	но	фил	ске,	тј.	евро	а	зиј	ске	и	про	за	пад	не	атлан	ти	стич	ке	сме	ро
ве.	Евро	па	на	За	па	ду	је	до	жи	вља	ва	на	час	као	уз	ви	ше	ни	иде	ал	ко
ме	је	по	треб	но	стре	ми	ти,	час	као	мр	ски	не	при	ја	тељ	ко	ме	се	свим	
си	ла	ма	ва	ља	су	прот	ста	ви	ти.23)	У	од	но	су	пре	ма	дру	гим	европ	ским	
си	ла	ма	Ру	си	ја	се	у	пу	ној	ме	ри	ис	ка	зи	ва	ла	као	европ	ски	и	евро	а	зиј
ски	Ис	ток,	по	себ	но	за	ин	те	ре	со	ван	за	она	под	руч	ја	ко	ја	су	нај	бли	жа	
ње	ним	за	пад	ним	ју	го	за	пад	ним	гран	ци	ма.	У	та	под	руч	ја	су	пре	свих	
спа	да	ли	Сред	ња	Евро	па	и	на	ро	чи	то	Бал	кан.24)

Бал	кан	ско	по	лу	о	стр	во	је	би	ло	од	оп	штег	ин	те	ре	са	за	Ру	си	ју	из	
ви	ше	по	себ	них	раз	ло	га.	Сми	сао	до	га	ђа	ја	у	два	де	се	том	ве	ку	и	са
вре	ме	на	ме	ђу	на	род	на	си	ту	а	ци	ја	те	шко	да	мо	гу	да	се	раз	у	ме	ју	без	
ува	жа	ва	ња	ди	ја	лек	ти	ке	ру	ске	за	пад	не	и	бал	кан	ске	по	ли	ти	ке,	као	и	
за	пад	не	„ис	точ	не	по	ли	ти	ке“,	не	са	мо	пре	ма	Ср	би	ји	(и	Ју	го	сла	ви	ји)	
не	го	пре	свих	и	све	га	пре	ма	Ру	си	ма	и	Ру	си	ји.25) 

Уз	то,	по	треб	но	је	под	се	ти	ти	се	да	је	ру	ски	ге	о	по	ли	тич	ки	ин
те	рес	пла	си	ран	на	Бал	ка	ну	био	де	тер	ми	ни	сан	ру	ском	сре	до	зем	ном	
аген	дом	и	фа	мо	зним	„из	ла	ском	на	то	пла	мо	ра“.	Ру	ска	спољ	на	по
ли	ти	ка	је	ду	го	би	ла	оп	сед	ну	та	пре	вла	да	ва	њем	за	тво	ре	не	ску	че	но
сти	Цр	ног	мо	ра,	осва	ја	њем	Кон	стан	ти	но	по	ља	(Ин	стан	бу	ла)	и	ус
по	ста	вља	њем	нео	ме	та	ног	про	ла	ска	 сво	је	 цр	но	мор	ске	фло	те	 кроз	

23) 	О	то	ме:	Кан	тор	Вла	ди	мир,	Русијајеевропсказемља.Мукотрпанпуткацивилизацији, 
гла	ва	„За	пад	ња	штво	про	блем	'ру	ског	пу	та'“,	стр.	1142,		XX	век	–	књи	жа	ра	Круг,	Бе	о
град,	2001.

24)	 Ви	де	ти:	Сте	пић	Ми	ло	мир,	„Ср	би	ја	у	евро	а	зиј	ској	и	нео	е	вро	а	зиј	ској	кон	цеп	ци	ји	–	упо
ред	на	ге	о	по	ли	тич	ка	ана	ли	за“,	стр.	2351,	збор	ник	РусијаиБалкан–питањабезбедно-
стиисарадње,	при	ре	дио	Зо	ран	Ми	ло	ше	вић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	
2008.

25) 	О	то	ме:	Лон	гворт	Фи	лип,	СтварањеИсточнеЕвропе.Одпреисториједопосткому-
низма,	гла	ва	„До	ба	про	све	ће	но	сти	и	ро	ман	ти	зма	(17701848)“,	стр.	212249.	и	„Кри	ву
дав	пут	до	Са	ра	је	ва	(18481914)“,	стр.	171212,	Клио,	Бе	о	град,	2002.
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Бос	фор	и	Дар	да	не	ле.	Кон	стан	ти	но	пољ	(Ца	ри	град	или	Ис	тан	бул),	
ни	је	до	жи	вља	ван	са	мо	као	ге	о	граф	ска,	тј.	ма	ри	тим	на	по	жељ	ност	
и	та	ла	со	крат	ски	ге	о	по	ли	тич	ки	циљ,	не	го	и	као	мит	ско	и	са	крал	но	
ме	сто	об	но	ве	и	сна	же	ња	пра	во	сла	вља	и	сло	вен	ског	ви	зан	ти	зма.26)

Има	ју	ћи	 у	 ви	ду	 при	мар	не	 ци	ље	ве	 чи	ни	 се	 ло	гич	ним	 ру	ско	
пре	фе	ри	ра	ње	од	но	са	са	Тур	ском	и	Бу	гар	ском,	зе	мља	ма	ко	је	су	по	
по	ло	жа	ју	 и	 раз	да	љи	на	ма	 би	ле	 нај	бли	же	 цр	но	мор	ским	 и	 про	ме
ди	те	ран	ским	 ко	му	ни	ка	ци	о	ним	 тра	јек	то	ри	ја	ма	 ру	ског	 про	те	за	ња.	
Ода	тле	 је	 схва	тљи	ви	ја	и	 срп	ска	уз	не	ми	ре	ност	и	увре	ђе	ност	дру
га	чи	јим	ска	ли	ра	њем	бал	кан	ских	при	о	ри	те	та	Пе	тро	гра	да,	сва	ка	ко	
дру	га	чи	јих	од	оних	ко	је	је	оче	ки	вао	Бе	о	град.	Још	од	1878.	го	ди	не	
па	све	до	по	чет	ка	Пр	вог	свет	ског	ра	та	Бу	гар	ска	је	би	ла	у	жи	жи	ру
ске	па	жње,	сва	ка	ко	ви	ше	од	Ср	би	је.27)	Тек	по	сле	укла	ња	ња	по	след
њег	Обре	но	ви	ћа	и	дра	стич	ног	пре	о	кре	та	срп	ске	спољ	не	по	ли	ти	ке	
од	ма	ја	1903.	те	ни	за	бу	гар	ских	из	не	ве	ра	ва	ња	и	са	ве	знич	ког	и	рат
ног	при	кла	ња	ња	Цен	трал	ним	си	ла	ма,	Ру	си	ја	ће	нај	зад	про	ме	ни	ти	
став,	али	доц	кан.

Ти	ме	се	по	ка	за	ло	као	уза	луд	но	оно	у	шта	су	ду	го	ве	ро	ва	ли	не
ки	 ру	ски	 ди	пло	ма	ти	 да	 је	 за	Ру	си	ју	 ва	жни	ја	 при	вр	же	на	 „Ве	ли	ка	
Бу	гар	ска“	 од	би	ло	 ко	је	 дру	ге	 бал	кан	ске	 зе	мље,	па	и	Ср	би	је.	На
по	слет	ку	 се	 по	ка	за	ло:	 ни	ти	 је	 оства	ре	на	 Ве	ли	ка	 Бу	гар	ска,	 ни	ти	
је	Бу	гар	ска	у	ре	ал	ним	ди	мен	зи	ја	ма	европ	ских	од	но	са	би	ла	ло	јал
на	Ру	си	ји	(јер	је	у	два	нај	зна	чај	ни	ја	на	вра	та	пре	шла	у	не	мач	ки	и	
аустро	у	гар	ски	рат	ни	та	бор),	ни	ти	су	оства	ре	ни	нај	ва	жни	ји	ру	ски	
ге	о	по	ли	тич	ки	ци	ље	ви	кон	тро	ле	мо	ре	у	за.	Ру	ска	Им	пе	ри	ја	је	по	том	
не	ста	ла	у	ре	во	лу	ци	о	нар	ном	ви	хо	ру,	а	да	ни	је	ус	пе	ла	да	иза	ђе	на	
Ме	ди	те	ран.

5.

Евро	по	цен	трич	на	ста	но	ви	шта	о	мар	ги	нал	ном	ге	о	е	ко	ном	ском	
и	ге	о	по	ли	тич	ком	ка	рак	те	ру	Ср	ба	и	срп	ског	про	сто	ра,	упор	но	пла
си	ра	на	 из	 Бе	ча,	Пе	ште	 и	 Бер	ли	на,	 би	ла	 су	 не	скри	ве	но	 су	прот	на	
срп	ским	и	ру	ским	ту	ма	че	њи	ма	при	ро	де	Ис	точ	ног	пи	та	ња	ко	ја	су	

26)	 	При	мер	та	ла	со	крат	ске	и	нео	ро	меј	ске	но	стал	ги	је	са	сло	ве	но	фил	ног	ста	но	ви	шта	пру	жа	
исто	ри	о	зоф	ско	де	ло	Ни	ко	ла	ја	Фјо	до	ро	ва,	ТугазаКонстантинопољем,	(на	слов	из	да	ва
ча),	Ло	гос		Ант,	Бе	о	град,	1997.

27) 	Ви	де	ти:	То	до	ров	Ко	ста,	ПолитичкаисторијасавременеБугарске,	гла	ва	„Вла	да	док	то
ра	К.	Сто	и	ло	ва	и	из	ми	ре	ње	са	Ру	си	јом“,	стр.	134142,	Бе	о	град,	1938.	(без	озна	ке	из	да
ва	ча)
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у	ар	гу	мен	та	ци	о	ном	сре	ди	шту	за	сту	па	ла	све	ја	сни	је	ин	те	ре	се	срп
ског	на	ро	да,	али	и	Ру	си	је	као	ве	ли	ке	и	зна	чај	не	европ	ске	зе	мље.28) 
Упра	во	у	три	де	се	так	го	ди	на	ко	је	су	прет	хо	ди	ле	из	би	ја	њу	Ве	ли	ког	
ра	та	 (18781914)	 до	ћи	 ће	 до	 за	вр	шног	 об	ли	ко	ва	ња	 и	 учвр	шће	ња	
на	ци	о	нал	не	и	др	жав	не	све	сти	у	срп	ском	на	ро	ду.29)

Ни	јед	но	од	два	оку	па	ци	о	на	цар	ства	Ср	би	ма	и	Ју	жним	Сло	ве
ни	ма	ни	је	хте	ло	да	до	бро	вољ	но	при	у	шти	по	ли	тич	ко	осло	бо	ђе	ње	
у	из	ра	зу	њи	хо	ве	соп	стве	не	по	ли	тич	ке	во	ље,	а	ка	да	се	нај	зад	оно	и	
до	го	ди	ло	зби	ло	се	из	ну	ђе	но,	су	прот	но	фун	да	мен	тал	ним	им	пе	ри
јал	ним	те	жња	ма	Аустро	у	гар	ске	и	Тур	ске.	Ни	јед	на	од	тих	им	пе	ри	ја,	
сва	ка	из	соп	стве	них	по	ли	тич	ких	раз	ло	га	и	стра	те	шких	ин	те	ре	са,	
ни	је	до	зво	ља	ва	ла	осло	ба	ђа	ње	Ср	ба	и	дру	гих	Ју	жних	Сло	ве	на,	бар	
не	пре	не	го	што	су	Ср	би	бор	бом	ус	пе	ли	да	за	до	би	ју	нео	п	ход	не	на
ци	о	нал	не	сло	бо	де,	а	по	том	и	др	жав	ну	са	мо	стал	ност.

У	Тур	ској	и	про	тив	Тур	ске	еман	ци	па	ци	ја	се	до	га	ђа	ла	од	по	чет
ка	до	пред	крај	де	вет	на	е	стог	ве	ка,	пу	тем	му	ко	трп	не	ево	лу	ци	је	од	
па	ша	луч	ког	и	ва	зал	ског	кне	же	вин	ског,	пре	ко	ауто	ном	ног	и	про	тек
ти	ра	ног	ста	ту	са,	до	пу	не	и	ме	ђу	на	род	но	прав	но	га	ран	то	ва	не	не	за
ви	сно	сти	Ср	би	је.30)

Тур	ска	 у	 тој	 епо	хи	ни	је	ма	лак	са	ла	и	 опа	ла	до	нео	д	луч	но	сти	
са	мо	пред	на	ле	том	срп	ске	др	жа	во	твор	не	енер	ги	је	не	го	и	услед	све	
ве	ћих	при	ти	са	ка	и	ам	би	ци	ја	Аустро	у	гар	ске	да	је,	уз	одо	бре	ње	ве
ли	ких	си	ла,	јед	но	став	но	за	ме	ни	на	Бал	ка	ну.

Аустро	у	гар	ска	не	са	мо	да	ни	је	хте	ла	би	ло	ка	кву	по	себ	ну	 ју
жно	сло	вен	ску	др	жа	ву	 у	 свом	 су	сед	ству	не	го	ни	је	 искре	но	же	ле
ла	ни	ус	по	ста	ву	три	ја	ли	зма	ко	ји	би	гер	ман	скоугар	ском	др	жав	ном	

28)	 	О	то	ме:	Кне	же	вић	Ми	лош,	„Срп	ски	на	род	пре	и	по	сле	Ју	го	сла	ви	је.	Срп	ско	пи	та	ње	у	
ре	тро	спек	ти	ви	и	пер	спек	ти	ви“,	стр.	959,	гла	ва	„То	пи	ка	и	то	по	ло	ги	ја	срп	ског	пи	та	ња“,	
по	гла	вље	„Срп	ско	пи	та	ње	је	ис	точ	но	и	ју	го	и	сточ	но	пи	та	ње“,	стр.	2628,	збор	ник	Срп-
скопитањенаБалкану,	уре	дио	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	ИПС,	Бе	о	град,	сеп	тем	бар	2013.

29) 	Ви	де	ти:	Ћир	ко	вић	Си	ма,	Србимеђуевропскимнародима,	гла	ва	„За	на	ци	о	нал	ну	др	жа
ву	и	про	тив	ње“,	стр.	208255,	по	себ	но	по	гла	вља	„Вла	да	ју	ћа	на	ци	ја“,	стр.	215221,	и	
„Ма	њин	ска	на	род	ност“,	стр.	221226,	Equ	i	li	bri	um,	Бе	о	град,	2004.	Та	ко	ђе:	Ба	зић	Јо	ван,	
Српскопитање.Политичкеконцепцијерешавањасрпскогнационалногпитања,	по
гла	вље	„Основ	ни	чи	ни	о	ци	кон	сти	ту	и	са	ња	срп	ске	на	ци	је“,	стр.	2333,	Слу	жбе	ни	лист	
СЦГ	–	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2003.

30) 	О	то	ме:	Јев	тић	Дра	гош,	По	по	вић	Дра	го	љуб,	Правнаисторијајугословенскихнарода, 
гла	ва	 „Ср	би	ја	 од	 1804.	 до	 1914.	 го	ди	не“,	 по	себ	но	 по	гла	вља	 „Др	жав	но	прав	ни	 раз	вој	
Ср	би	је	од	1870.	до	1903.	го	ди	не“,	стр.	141178.	и	„Основ	не	ка	рак	те	ри	сти	ке	раз	вит	ка	
срп	ске	др	жа	ве	у	пе	ри	о	ду	19031914.	го	ди	на“,	стр.	178186,	Из	да	вач	ка	ку	ћа	„Дра	га	нић“,	
Бе	о	град,	1996.
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скло	пу	на	до	дао	и	тре	ћу,	че	шкосло	вач	ку	и	ју	жно	сло	вен	ску	др	жав
ну	ком	по	нен	ту.31)

Осе	ћа	ју	ћи	опа	сност	по	пут	Не	мач	ке,	 да	 је	Ру	си	ја	 као	нај	ве	ћа	
сло	вен	ска	зе	мља	у	пре	те	ћој	по	за	ди	ни	ње	них	екс	пан	зи	о	ни	стич	ких	
пла	но	ва,	Аустро	у	гар	ска	 је	 те	жи	ла	ути	ша	ва	њу	иоле	чуј	ни	јег	 сло
вен	ског	 гла	са	 у	 ка	то	лич	кој	 „хар	мо	ни	ји“	 вла	сти	тог	 им	пе	ри	јал	ног	
устрој	ства.	Се	бич	на	не	у	ви	ђав	ност	пре	ма	„аустро	у	гар	ским	Сло	ве
ни	ма“,	на	по	слет	ку	се	осве	ти	ла	Аустро	у	гар	ској	мо	нар	хи	ји.	За	пад	ни	
и	Ју	жни	Сло	ве	ни	на	пра	ви	ли	су	сво	је	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве	на	раз	ва
ли	на	ма	мул	ти	на	ци	о	нал	не	Аустро	у	гар	ске.32)

Раз	ла	га	ње	сред	ње	е	вроп	ске	и	бал	кан	ске	Аустро	у	гар	ске	има	ло	
је	сво	је	ду	бо	ке	раз	ло	ге.	Док	су	срп	ске	те	жње	би	ле	у	до	ме	ну	уки
да	ња	оку	па	ци	је	и	де	ко	ло	ни	зо	ва	ња,	 те	на	ци	о	нал	не	 еман	ци	па	ци	је,	
мо	дер	ни	за	ци	је	и	др	жав	не	из	град	ње,	до	тле	је	Аустро	у	гар	ска	сво	је	
бал	кан	ске	пла	но	ве	те	ме	љи	ла	на	ко	ло	ни	јал	ној	екс	пан	зи	ји,	еко	ном
ској	до	ми	на	ци	ји	и	им	пе	ри	јал	ној	хе	ге	мо	ни	ји.	Док	је	Ср	би	ја	же	ле	ла	
да	 по	ти	сне	 ар	ха	ич	ну	 Тур	ску	 са	 свог	 ет	но	на	ци	о	нал	ног	 про	сто	ра,	
Аустри	ја	је	на	сто	ја	ла	да	за	ме	ни	тур	ску	вла	да	ви	ну	сво	јом	би	ро	кра
ти	јом	и	ад	ми	ни	стра	ци	јом	на	пре	у	зе	тим	под	руч	ји	ма	и	да,	при	том,	
ко	ли	ко	ви	ше	мо	же,	ума	њи	и	ану	ли	ра	сва	ки	срп	ски	ути	цај	су	прот
ног	сме	ра.

Раз	ли	ке	у	исто	риј	ским	пер	спек	ти	ва	ма	Ср	би	је	и	ње	ног	аустро
у	гар	ског	су	пар	ни	ка	би	ле	су	оди	ста	пре	ве	ли	ке	и	чак	и	на	кра	ћи	рок	
не	из	др	жљи	ве.	Исто	ри	ча	ри	Љу	бо	драг	Ди	мић	и	Ми	ра	Ра	до	је	вић	су	
при	ме	ти	ли:	„Стра	ху	ју	ћи	од	мо	гу	ћег	ути	ца	ја	Ср	би	је	на	њих	(ми	сли	
се	на	Ср	бе,	при	мед	ба	ауто	ра)	и	сла	бо	скри	ва	не	те	жње	да	оку	пља	
‘ра	су	то	срп	ство’,	Аустро	у	гар	ска	је	от	по	че	ла	са	пра	вље	њем	пла	но
ва	за	уни	ште	ње	срп	ске	др	жа	ве	и	ком	про	ми	то	ва	ње	по	ли	ти	ке	ју	го
сло	вен	ског	по	кре	та.	У	њи	хо	вој	осно	ви	би	ла	је	про	це	на	да	је	по	сле	
гу	бит	ка	хе	ге	мо	ни	је	у	Не	мач	кој	и	Ита	ли	ји,	ре	ша	ва	ње	пи	та	ња	Бал
ка	на	по	ста	ло	од	жи	вот	ног	зна	ча	ја	за	Мо	нар	хи	ју.	Ис	ти	ски	ва	ње	са	
про	сто	ра	Цен	трал	не	Евро	пе	оста	вља	ло	је	Хаб	сбур	шкој	мо	нар	хи	ји	
је	ди	ну	мо	гућ	ност	да	се	на	Бал	ка	ну	оства	ри	као	ве	ли	ка	си	ла.	Упра

31)	 	Ви	де	ти:	Ек	ме	чић	Ми	ло	рад,	„Ју	жни	Сло	ве	ни	под	хаб	сбур	гов	ци	ма	(19031914)“,	стр.	
352365,	ИсторијаЈугославије,	Иван	Бо	жић,	Си	ма	Ћир	ко	вић,	Ми	ло	рад	Ек	ме	че	ић,	Вла
ди	мир	Де	ди	јер,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1972.

32)	 	О	то	ме:	Taylor	A.	J.	P.	Habsburškamonarhija1809-1918,	gla	va	„Epi	log:	na	ro	di	bez	di	na
sti	je“,	str.	313325,	Zna	nje,	Za	greb,	1990.
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во	 то	 је	 чи	ни	ло	 при	род	ним	 не	при	ја	те	љем	 Ср	би	је.“33)	 Оди	ста,	 од	
1903.	до	1914.	ан	та	го	ни	зо	ва	не	Ср	би	ја	и	Аустро	у	гар	ска	су,	у	ства
ри,	би	ли	још	са	мо	на	крат	ко	не	за	ра	ће	ни	не	при	ја	те	љи	ко	је	је	раз	два
ја	ла	 не	тр	пе	љи	вост	 и	мр	жња.34)	 Ве	ћи	 део	 по	ли	тич	ке	 и,	 на	ро	чи	то,	
ра	то	бор	не	вој	не	ели	те	Аустро	у	гар	ске	же	лео	је	пот	пу	но	уни	ште	ње	
Ср	би	је	као	др	жа	ве.35) 

У	 Аустро	у	гар	ској	 је	 ју	жно	сло	вен	ско	 осло	бо	ђе	ње	 из	о	ста	ја	ло	
прак	тич	но	све	до	ње	ног	не	слав	ног	им	пе	ри	јал	ног	кра	ха	но	вем	бра	
1918.	 го	ди	не.	 Сте	пе	но	ва	но	 ин	тен	зи	те	том	 ге	о	по	ли	тич	ког	 про	ти
вље	ња,	Ср	би	ју	 је	нај	сна	жни	је	 оспо	ра	ва	ла	и	осу	је	ћи	ва	ла	Аустро
у	гар	ска	ко	ја	је,	у	ства	ри,	од	Бер	лин	ског	кон	гре	са	1878.	до	по	чет	ка	
Пр	вог	 свет	ског	 ра	та	 би	ла	не	пре	кид	но	на	ро	гу	ше	ни	 ге	о	по	ли	тич	ки	
ан	та	го	ни	ста	Ср	би	ји.	У	ма	њој	ме	ри	се	као	про	тив	ник	ју	жно	сло	вен
ског	осло	бо	ђе	ња	ис	по	ља	ва	ла	већ	те	мељ	но	по	љу	ља	на	и	осла	бље	на	
Тур	ска,	док	је	бал	кан	ска	уло	га	и	по	ли	ти	ка	Ру	си	је	би	ла	са	свим	дру
га	чи	ја,	за	пра	во	су	прот	на.

6.

И	за	пад	на	и	ис	точ	на	европ	ска	по	ли	ти	ка	у	про	шлом	и	прет	про
шлом	ве	ку	во	ди	ла	 се	у	ослон	цу	на	ус	по	ста	вља	ње	и	раз	вр	га	ва	ње	
ме	ђу	др	жав	них	са	ве	за.	Не	до	вољ	на	по	је	ди	нач	на	при	вред	на	и	вој	на	
моћ	на	го	ни	ла	је	чак	и	нај	ве	ће	др	жа	ве	са	европ	ске	сце	не	на	до	пу
ња	ва	ње	не	до	стат	ка	хе	ге	мо	ни	јал	не	сна	ге,	ра	зно	вр	сним	са	ве	зи	ма	и	
са	ве	зни	ци	ма.	 Си	нер	гич	на	 ди	мен	зи	ја	 по	на	о	соб	 су	прот	ста	вље	них	
али	јан	си	па	да	у	очи	упра	во	у	вре	ме	ну	пре	из	би	ја	ња	Пр	вог	свет	ског	
ра	та.	У	три	де	ка	де	ко	је	су	прет	хо	ди	ле	ве	ли	ком	су	ко	бу	као	на	фил	му	
про	ми	ца	ли	су	су	сре	ти,	оку	пља	ња	и	ра	зи	ла	же	ња,	са	ве	зи	и	са	ве	зни
ци,	сти	ца	ње	по	ве	ре	ња	и	раз	о	ча	ра	ња	због	парт	нер	ске	не	ло	јал	но	сти	

33) 	О	то	ме:	Ра	до	је	вић	Ми	ра,	Ди	мић	Љу	бо	драг,	СрбијауВеликомрату1914-1918.Кратка
историја,	гла	ва	„Ви	нов	ни	ци	ра	та	и	Кра	ље	ви	на	Ср	би	ја“,	стр.	50,	СКЗ	–	Бе	о	град	ски	фо
рум	за	свет	рав	но	прав	них,	Бе	о	град,	2014.

34)	 	Ви	де	ти:	Ка	зи	ми	ро	вић	Ва	са,	СрбијаиЈугославија1914-1945,	књи	га	пр	ва,	гла	ва	„Рат	ни	
пла	но	ви	Аустри	је	про	тив	Ср	би	је“,	стр.	3848,	и	„Ју	жни	Сло	ве	ни	у	ра	ту	про	тив	Ср	би	је“,	
по	гла	вља	„Ра	то	ва	ње	Хр	ва	та	и	Му	сли	ма	на	у	Ср	би	ји“,	стр.	6180,		и	„Се	ја	чи	мр	жње	пре
ма	Ср	би	ји“,	стр.	8095,	При	зма,	Кра	гу	је	вац		Цен	тар	филм,	Бе	о	град,	Кра	гу	је	вац,	1995.

35) 	О	рас	пра	ва	ма	о	суд	би	ни	вој	но	по	ра	же	не	и	оку	пи	ра	не	Ср	би	је	и	Ср	ба,	ко	ја	се	во	ди	ла	
из	ме	ђу	тзв.	анек	си	о	ни	ста	и	њи	хо	вих	не	ис	то	ми	шље	ни	ка	у	Аустри	ји	и	Угар	ској,	као	и	у	
Не	мач	кој,	од	1915.	до	1918.	го	ди	не,	ви	де	ти	по	дроб	ну	ана	ли	зу:	Ми	тро	вић	Ан	дреј,	Про-
дорнаБалкан.СрбијауплановимаАустроугарскеиНемачке,1908-1918,	део	„Не	моћ	
19161918“,	на	ро	чи	то	гла	ва	„Су	коб	око	пле	на	(де	цем	бар	1915	–	јул	1916)“,	стр.	303339	
,	НО	ЛИТ,	Бе	о	град,	1981.



	16	

ОСВРТ НА РАС ПАД ИМ ПЕ РИ ЈА ...Жи во јин Ђу рић, Ми лош Кне же вић

и	про	ме	не	стра	не.	До	ка	зе	вер	но	сти	пра	ти	ла	су	ола	ка	из	не	ве	ра	ва	ња,	
ве	ли	ке	на	де	још	ве	ћа	оча	ја	ња	због	ус	кра	ће	них	раз	вој	них	пер	спек
ти	ва	и	по	ли	тич	ког	и	еко	ном	ског	без	из	ла	за.	На	ве	ли	ке	осци	ла	ци	је	у	
гру	пи	са	њу	ри	вал	ских	и	ко	о	пе	ра	тив	них	стра	на	нај	ре	чи	ти	је	ука	зу	је	
вре	ме	по	сле	Бер	лин	ског	кон	гре	са	1878.	го	ди	не,	све	до	коб	ног	ле	та	
1914.	го	ди	не	ка	да	је	по	чео	Ве	ли	ки	рат.

Тројецарскиспоразум	је	при	вре	ме	но	на	пу	штен,	да	би	га	1879.	
го	ди	не	 за	ме	нио	Двојни савез,	 то	 јест	 тај	ни	 спо	ра	зум	 Не	мач	ке	 и	
Аустро	у	гар	ске	о	ме	ђу	соб	ној	по	мо	ћи	и	од	бра	ни,	пре	све	га	од	мо
гу	ћег	на	па	да	Ру	си	је.	По	след	ње	на	сто	ја	ње	би	змар	ков	ске	по	ли	ти	ке	
услов	не	кон	ти	нен	тал	не	рав	но	те	же	би	ло	је	об	на	вља	ње	Тројецарског
споразума	1881,	али	и	тај	по	ку	шај	су	убр	зо	пре	га	зи	ле	про	ме	ње	не	
окол	но	сти.	Фран	цу	ском	по	ли	ти	ком	на	се	ве	ру	Афри	ке	не	за	до	вољ	на	
Ита	ли	ја	се	1882.	при	дру	жи	ла	двој	ном	са	ве	зу	Не	мач	ке	и	Аустро	у
гар	ске.	Та	ко	 је	на	стао,	 ка	ко	ће	 се	ка	сни	је	по	ка	за	ти,	да	ле	ко	се	жно	
зна	чај	ни	Тројнисавез.

Крх	ке	и	не	из	ве	сне	при	ли	ке	на	Бал	ка	ну	на	ве	ле	су	цар	ску	Ру
си	ју	1887.	го	ди	не	на	по	ку	шај	да	пу	тем	Уговораореосигурању	ко
ли	кото	ли	ко	урав	но	те	жи	и	уса	гла	си	од	но	се	са	кључ	ним	ге	о	по	ли
тич	ким	 чи	ни	о	ци	ма	 Цен	трал	не	 Евро	пе.	 Од	ред	бе	 су	 се	 од	но	си	ле	
на	не	у	трал	ни	став	Ру	си	је	у	слу	ча	ју	да	Не	мач	ка	бу	де	на	пад	ну	та	од	
Фран	цу	ске	и	обр	ну	то:	не	у	трал	ност	Не	мач	ке	уко	ли	ко	би	до	шло	до	
аустро	у	гар	ског	на	па	да	на	Ру	си	ју.	У	сва	ком	слу	ча	ју,	овај	уго	вор	је	
био	ко	ли	ко	не	са	о	бра	зан	ствар	ним	на	ме	ра	ма	об	у	хва	ће	них	др	жа	ва,	
то	ли	ко	ре	ал	ним	при	ли	ка	ма	ко	је	 су	во	ди	ле	Евро	пу	у	 са	свим	дру
гом	 ко	а	ли	ци	о	ном	 прав	цу.	 Упра	во	 то	 се	 и	 де	си	ло	 за	кљу	чи	ва	њем	
Француско-Рускогсавеза	1894.	го	ди	не	ко	ји	је,	са	мо	на	из	глед,	био	
упе	рен	про	тив	бри	тан	ске	ко	ло	ни	јал	не	до	ми	на	ци	је	на	свет	ским	мо
ри	ма	у	Афри	ци	и	у	Ази	ји,	а	за	пра	во	био	усме	рен	на	огра	ни	че	ње	и	
су	зби	ја	ње	све	из	ра	зи	ти	је	не	мач	ке	опа	сно	сти	по	одр	жа	ње	европ	ске	
рав	но	те	же	сна	га.	Не	мач	ка	је,	на	и	ме,	сво	јим	ми	ли	та	ри	змом	и	екс
пан	зи	о	ни	змом	 по	ста	ја	ла	 све	 из	ра	зи	ти	ји	 про	блем	 урав	но	те	же	ног	
од	но	са	сна	га	у	Евро	пи	и	све	ту.

На	пре	ло	му	ве	ко	ва	не	мач	ко	хла	ђе	ње	од	но	са	пре	ма	Ве	ли	кој	Бри
та	ни	ји	пра	ти	ло	је	по	гор	ша	ње	од	но	са	Фран	цу	ске	пре	ма	Не	мач	кој.	
На	осно	ву	от	кла	ња	ња	не	спо	ра	зу	ма	на	ко	ло	ни	јал	ним	под	руч	ји	ма	у	
Афри	ци	и	Ази	ји	из	ме	ђу	Фран	цу	ске	и	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	 је	 1904.	
го	ди	не	 скло	пље	на	СрдачнаАнтанта.	 	Иако	 је	 би	ла	 пот	пи	сни	ца	
Тројногспоразума	Ита	ли	ја	је	не	што	ра	ни	је	(1902)	скло	пи	ла	тај	ни	
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пакт	са	Фран	цу	ском.	Ма	ро	кан	ска	кри	за	1905.	уз	не	мач	ко	упли	та	ње	
у	на	по	ре	Фран	цу	ске	да	ус	по	ста	ви	про	тек	то	рат	тој	зе	мљи,	убр	за	ла	
је	пре	гру	пи	са	ва	ње	ве	ли	ких	европ	ских	си	ла.	Из	гу	бље	ни	рат	Ру	си	је	
про	тив	Ја	па	на	1905.	до	вео	је	до	по	тре	бе	пре	ци	зи	ра	ња	и	ре	ор	га	ни
зо	ва	ња	ру	ских	и	бри	тан	ских	ин	те	ре	са	и	сфе	ра	ути	ца	ја	у	Ази	ји,	па	
је	1907.	скло	пљен	Енглеско-Рускипакт.	Не	ду	го	по	том,	у	са	вез	две	
др	жа	ве	ушла	је	и	тре	ћа	чи	ме	је	на	ста	ла	ТројнаАнтанта	ко	ју	су	са
чи	ња	ва	ле	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја,	Фран	цу	ска	и	Ру	си	ја.	Ком	пле	ти	ра	њем	
и	учвр	шће	њем	дру	гог	ве	ли	ког	са	ве	за	у	пр	вој	де	це	ни	ји	два	де	се	тог	
ве	ка	 сли	ка	 ан	та	го	ни	зо	ва	них	 европ	ских	 бло	ко	ва	 мо	ћи	 по	ста	ла	 је	
пот	пу	но	ја	сна.	Ве	ли	ки	су	коб	у	Евро	пи	мо	гао	је	да	поч	не	сва	ки	час,	
што	се	и	до	го	ди	ло!

7.

Ду	бљи	 узро	ци	 Пр	вог	 свет	ског	 ра	та,	 са	др	жа	ни	 су,	 за	пра	во	 у	
раз	до	бљу	бре	ме	ни	том	су	прот	но	сти	ма	и	су	ко	би	ма	из	ме	ђу	др	жа	ва	
и	на	ци	ја	у	Евро	пи	де	вет	на	е	стог	и	по	чет	ком	два	де	се	тог	ве	ка.36)	Реч	
је	о	ду	гом	вре	ме	ну	ко	је	је,	по	кри	ва	ју	ћи	пре	ко	сто	го	ди	на,	се	за	ло	од	
ве	ли	ке	Фран	цу	ске	ре	во	лу	ци	је	1789.	 го	ди	не,	пре	ко	На	по	ле	о	но	вих	
ра	то	ва	 окон	ча	них	1815,	 све	 до	по	чет	ка	Ве	ли	ког	 ра	та	 1914.	 го	ди
не.	Ду	жи	ну	 јед	ног	ве	ка	исто	ри	ча	ри	не	од	ре	ђу	ју	 са	мо	де	ци	мал	но	
као	сто	ле	ће	не	го	и	при	ме	ном	дру	гих	ме	ри	ла	ко	јим	оме	ђу	ју	епо	ху.	
Ода	тле,	у	очи	ма	исто	ри	ча	ра	сто	ле	ће	мо	же	би	ти	и	кра	ће	и	ду	же	од	
ње	го	ве	сто	го	ди	шње	хро	нич	ке	ди	мен	зи	је.	Ве	ли	ки	рат,	ко	ји	је	из	био	
и	про	те	као	у	дру	гој	де	це	ни	ји	два	де	се	тог	ве	ка,	че	сто	се	узи	ма	као	
пре	суд	на	де	мар	ка	ци	ја	епо	ха.	У	том	сми	слу,	епо	ха	прет	ход	ног	ве	ка	
је	ду	бо	ко	за	шла	у	сле	де	ће	сто	ле	ће,	као	што	се	„скра	ће	ни“	два	де
се	ти	век,	по	ми	шље	њу	бри	тан	ског	исто	ри	ча	ра	Ери	ка	Хоб	сба	у	ма,	
за	вр	шио	и	пре	до	слов	ног	ка	лен	дар	ског	ис	те	ка.37)

У	пре	до	че	ном	не	по	ду	да	ра	њу	ду	жи	не	сто	ле	ћа	и	тра	ја	ња	исто
риј	ске	 епо	хе	 у	 ње	ном	 кон	зи	стент	ном	 од	ре	ђе	њу,	 као	 сим	бо	лич	ко	

36) О	то	ме	исто	ри	чар	Ан	дреј	Ми	тро	вић	пи	ше:	„Ка	да	је	реч	о	од	лу	ци	вођ	ства	две	ју	ца	ре	ви
на	да	по	ву	ку	нај	ри	скант	ни	ји	по	тез,	исто	риј	ска	ис	тра	жи	ва	ња	от	кри	ва	ју	да	је	она	би	ла	
ре	зул	тат	де	ло	ва	ња	ви	ше	узро	ка,	ши	рих	и	ду	бљих	не	го	што	је	то	Са	ра	јев	ски	атен	тат,	
узро	ка	ко	ји	су	се	обра	зо	ва	ли	то	ком	ни	за	го	ди	на,	има	ли	сво	ја	из	во	ри	шта	у	по	себ	ним	
по	тре	ба	ма,	про	бле	ми	ма	и	ин	те	ре	си	ма	ових	две	ју	си	ла	и	би	ли	без	ика	кве	су	штин	ске	
ве	зе	са	Ср	би	јом.“	Ми	тро	вић	Ан	дреј,	СрбијауПрвомсветскомрату,	гла	ва	„Ју	ли	1914“,	
по	гла	вље	„Уз	ро	ци“,	стр.	36,	Бе	о	град,	Сту	бо	ви	кул	ту	ре,	1984.

37) 	Ви	де	ти:	Хоб	сба	ум	Ерик,	Добаекстрема.ИсторијакраткогДвадесетогвека1914-
1991,„Пред	го	вор.	Век:	по	глед	из	птич	је	пер	спек	ти	ве“,	стр.	920,	и	„Пре	ма	ми	ле	ни	ју
му“,	стр.	419439,	Де	ре	та,	Бе	о	град,	2002.
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зна	чај	но	ме	сто	по	чет	ка	и	 за	вр	шет	ка	про	шлог	ве	ка,	ука	зу	је	се	 ју
жно	сло	вен	ско	Са	ра	је	во.	Вре	мен	ски	лук	два	де	се	тог	ве	ка	по	чео	 је	
ак	ци	јом	Мла	до	бо	са	на	ца	и	Прин	ци	по	вим	пуц	њи	ма	28.	 ју	на	1914.	
на	оба	ли	Ми	љац	ке,	да	би	се	на	истом	ме	сту	у	ха	о	тич	ним	се	це	си	о
ним	су	ко	би	ма	за	вр	шио	1992.	го	ди	не.38)

Пре	то	га,	у	ду	гом	де	вет	на	е	стом	сто	ле	ћу	од	ви	ја	ло	се	по	Ста
ри	кон	ти	нент	и	свет	не	ко	ли	ко	зна	чај	них	про	це	са.	Уко	ли	ко	се	узму	
у	 об	зир	 уну	тра	шњи	 и	 спо	ља	шњи	 аспек	ти	 европ	ског	 при	вред	ног	
ра	ста,	за	па	жа	се	да	су	ја	ча	ње	ин	ду	стри	је	и	тр	го	ви	не	би	ли	пра	ће
ни	осва	ја	њи	ма	ва	не	вроп	ских	ре	сурс	них	про	сто	ра	и	уве	ћа	њем	по
је	ди	нач	них	еко	ном	ских	мо	ћи.	Кон	ти	нент	је	по	сто	јао	те	сан	за	пу	ни	
раз	вој	еко	ном	ских	по	тен	ци	ја	ла	па	је	Евро	па	ушла	у	епо	ху	ин	тен
зив	ног	ко	ло	ни	јал	ног	ши	ре	ња.	Ве	ли	ке	и	ма	ле	европ	ске	зе	мље,	по
пут	 Ве	ли	ке	 Бри	та	ни	је,	 Фран	цу	ске,	 Хо	лан	ди	је,	 Бел	ги	је,	 Ита	ли	је,	
Не	мач	ке,	Ру	си	је,	осва	ја	ле	су,	де	ли	ле	и	рас	по	де	љи	ва	ле	ко	ло	ни	је	на	
дру	гим	кон	ти	нен	ти	ма.	

У	прет	ход	ном	де	вет	на	е	стом	ве	ку	је,	за	пра	во,	до	вр	шен	свет	ски	
си	стем	 ме	тро	пол	ског	 ка	пи	та	ли	зма,	 тј.	 ко	ло	ни	ја	ли	зма	 на	 евро	по
цен	трич	ној	осно	ви.	Си	стем	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	 је	имао	пр	вен
стве	но	мор	ски,	пре	ко	мор	ски	и	оке	ан	ски	ка	рак	тер,	а	нај	и	зра	зи	ти	је	
су	га	очи	то	ва	ле	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	и	Фран	цу	ска.	Европ	ске	зе	мље	
по	пут	 Ру	си	је,	Аустро	у	гар	ске	 и	Не	мач	ке	 пре	 и	 по	сле	 ује	ди	ње	ња,	
ни	су	то	ли	ко	ис	по	ља	ва	ле	ма	ри	тим	ни	и	мер	кан	тил	ни	ко	ло	ни	ја	ли	зам	
ди	љем	зе	маљ	ског	ша	ра,	ко	ли	ко	европ	ске	и	евро	а	зиј	ске	кон	ти	нен
тал	не	те	лу	ро	крат	ске	по	ри	ве	по	ли	тич	ких	и	вој	них	ели	та	и	на	ци	о
нал	них	еко	но	ми	ја.

О	то	ме	ути	цај	ни	ру	ски	ге	о	по	ли	ти	чар	Алек	сан	дар	Ду	гин	пи	ше:	
„Ро	вов	ски	 рат	 Ен	гле	ске	 са	 кон	ти	нен	тал	ним	 др	жа	ва	ма	 	 Аустро
Угар	ском	 им	пе	ри	јом,	Не	мач	ком	 и	 Ру	си	јом	 	 пред	ста	вљао	 је	 ге	о
по	ли	тич	ки	са	др	жај	18.	и	19.	ве	ка	(+	пр	ва	по	ло	ви	на	20.	ве	ка),	а	од	
сре	ди	не	на	шег	сто	ле	ћа	глав	ни	бра	ник	та	ла	со	кра	ти	је	по	ста	ју	САД.	
У	хлад	ном	ра	ту	19461991.	го	ди	не	ве	чи	та	ге	о	по	ли	тич	ка	двој	ност	
до	сти	же	крај	ње	раз	ме	ре:	та	ла	со	кра	ти	ја	се	по	и	сто	ве	ћу	је	са	САД,	а	
те	лу	ро	кра	ти	ја	са	СССР...“39)

38) О	Га	ври	лу	Прин	ци	пу	 и	Мла	дој	 Бо	сни,	 ви	де	ти:	Па	ре	жа	нин	 Рат	ко,	ГаврилоПринцип
уБеограду,МладаБоснаиПрвисветскират,	гла	ва	„Ви	дов	дан	1914.“,	стр.	139145,	
Ca	te	na	Mun	di,	Бе	о	град,	2013.	О	Мла	дој	Бо	сни,	та	ко	ђе:	Га	ћи	но	вић	Ра	до	слав,	МладаБо-
сна,	гла	ва	„Ко	ре	ни	на	стан	ка	по	кре	та	Мла	да	Бо	сна“,	стр.	199215,	и	„Ка	рак	тер	Мла	де	
Бо	сне“,	стр.	215225,	,	Ме	ди	ја	цен	тар	Од	бра	на,	Бе	о	град,	2014.

39) На	истом	ме	сту	Ду	гин	на	ста	вља:	 „У	овом	слу	ча	ју	мо	же	се	 го	во	ри	ти	о	оства	ри	ва	њу	
у	прак	си	два	ти	па	'ре	дук	ци	о	ни	зма:	еко	ном	ски	ре	дук	ци	о	ни	зам	се	свео	на	су	че	ља	ва	ње	
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Основ	ни	про	стор	ни	по	ло	жај	и	мо	гућ	но	сти	те	лу	ро	крат	ских	си
ла	Евро	пе	и	Евро	а	зи	је,	ко	ји	је	у	скла	ду	са	сво	јим	ка	те	го	ри	јал	ним	
апа	ра	том	и	исто	риј	ским	све	то	на	зо	ром	ски	ци	рао	Ду	гин,	у	овом	и	
про	шлом	ве	ку	ни	је	су	штин	ски	про	ме	њен.	Ипак,	у	вре	ме	ну	пре	из
би	ја	ња	и	то	ком	од	ви	ја	ња	Ве	ли	ког	ра	та,	пре	те	жне	ори	јен	та	ци	је	на	
коп	не	на	рас	про	сти	ра	ња	не	мач	ког	и	ру	ског	чи	ни	о	ца	би	ла	су	раз	ли
чи	та.	Док	је	цар	ска	Ру	си	ја	уну	тра	шњим	тран	скон	ти	нен	тал	ним	ши
ре	њем	би	ла	за	о	ку	пље	на	од	бра	ном	и	са	мо	о	др	жа	њем	оди	ста	огром
не	др	жа	ве,	до	тле	је	Не	мач	ка	сво	јим	све	сна	жни	јим	ин	ду	стриј	ским	
по	тен	ци	ја	ли	ма	бр	зо	пре	ра	ста	ла	те	ри	то	ри	јал	ни	оквир	у	ко	ме	се	на
ла	зи	ла.	Док	се	Ру	си	ја,	ре	ла	ци	о	но	узев	ши,	при	ми	ца	ла	Евро	пи	Цен
тра	и	Евро	пи	За	па	да,	до	тле	је	Не	мач	ка	из	Цен	тра	кон	ти	нен	та	же	ле
ла	да	се	про	ши	ри	на	оста	так	Евро	пе	али	не	са	мо	на	европ	ски	не	го	
и	на	не	е	вроп	ски,	тј.	азиј	ски	Ис	ток,	да	ле	ко	пре	ко	за	пад	них	и	ју	го
за	пад	них	ру	ских	гра	ни	ца.	Не	мач	ки	циљ	је	био	обез	бе	ђе	ње	бо	љег	
по	ло	жа	ја	на	ши	рем	про	сто	ру	у	но	вом	европ	ском	по	рет	ку	мо	ћи.40)

*

Им	пе	ри	јал	ни	оквир	чак	пет	цар	ста	ва	у	европ	ским	од	но	си	ма	на	
пре	ло	му	ве	ко	ва	ука	зи	вао	је	на	не	раз	ре	ше	ну	кон	тра	дик	ци	ју	кон	ти
нен	тал	не	мо	ћи	ко	ја	је	озбиљ	но	угро	жа	ва	ла	крх	ку	рав	но	те	жу	сна	га	
и	иза	зи	ва	ла	су	ко	бе	ко	ји	ће,	из	ме	ђу	оста	лог,	до	ве	сти	до	Пр	вог	свет
ског	ра	та.	Ко	ло	ни	јал	но	над	ме	та	ње	са	мо	 је	при	вре	ме	но	из	ме	шта
ло	 и	 од	ла	га	ло	 по	тен	ци	јал	но	 оп	шти	 су	коб,	 из	ван	 гра	ни	ца	Ста	рог	
кон	ти	нен	та.	Ни	је	би	ло	мо	гу	ће	да	се	ри	вал	ство	у	бор	би	за	не	до	ста
ју	ћу	си	ро	вин	ску	осно	ву	соп	стве	них	при	вре	да,	не	ре	пер	ку	ти	ра	на	
осе	тљи	ве	од	но	се	нај	ја	чих	европ	ских	др	жа	ва.	Раз	ли	чи	ти	еко	ном	ски	
и	ге	о	по	ли	тич	ки	ин	те	ре	си	су,	ми	мо	ди	пло	мат	ске	уч	ти	во	сти	и	па	ци
фи	стич	ког	фра	зи	ра	ња,	по	ти	ски	ва	ли	европ	ске	др	жа	ве	ка	бру	тал	ним	
ме	ђу	соб	ним	су	ко	би	ма.

Сми	то	вих	и	Марк	со	вих	иде	ја,	а	ге	о	по	ли	тич	ки	на	–	на	по	де	лу	сек	то	ра	пла	не	те	на	зо
не	под	кон	тро	лом	та	ло	со	кра	ти	је	(Но	ва	Кар	та	ги	на,	САД)	и	те	лу	ро	кра	ти	је	(Но	ви	Рим,	
СССР).	Ге	о	по	ли	тич	ко	ви	ђе	ње	исто	ри	је	пред	ста	вља	мо	дел	раз	во	ја	пла	не	тар	не	двој	но
сти	крај	њих	раз	ме	ра.	Коп	но	и	Мо	ре	про	ши	ру	ју	сво	ју	искон	ску	су	че	ље	ност	на	чи	тав	
свет.“	Ду	гин	Алек	сан	дар,	Основигеополитике.ГеополитичкабудућностРусије,	књи	га	
1,	гла	ва	„Те	лу	ро	кра	ти	ја	и	та	ла	со	кра	ти	ја“,	стр.	2829,	Еко	прес,	Зре	ња	нин,	2004.

40) О	исто	риј	ској	ди	ја	лек	ти	ци	у	ге	о	по	ли	тич	кој	ви	зу	ри	не	мач	ког	те	ри	то	ри	јал	ног	ши	ре	ња,	
ви	де	ти:	 Про	ро	ко	вић	 Ду	шан,	Немачка геополитика и Балкан. О циљевима средњое-
вропскогконтинентализма,	гла	ва	„Те	лу	ро	крат	ска	ге	о	по	ли	тич	ка	кон	цеп	ци	ја	сред	њо	е
вроп	ског	кон	ти	нен	та	ли	зма“,	стр.	141179,	Ca	te	na	Mun	di,	Бе	о	град,	2014.
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У	ду	бље	и	древ	не	мо	ти	ве	су	че	ља	ва	ња	спа	да	ле	су	кул	тур	не	и	
ре	ли	гиј	скоцр	кве	не	раз	ли	ке	ра	зних	ти	по	ва	хри	шћан	ства	на	За	па	ду,	
и	из	ме	ђу	За	па	да	и	Ис	то	ка	Евро	пе.	Прин	ци	пи	им	пе	ри	јал	ног	са	зда
ња,	ко	ји	су	се	се	за	ли	од	ан	тич	ких	вре	ме	на	до	са	вре	ме	ног	до	ба	(Грч
ка,	Рим,	Ви	зан	ти	ја,	Све	то	Рим	ско	Цар	ство,	Шпа	ни	ја,	На	по	ле	о	но	ва	
Фран	цу	ска,	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја,	цар	ска	Ру	си	ја,	ка	сни	је	и	фа	ши	стич
ка	Ита	ли	ја,	Тре	ћи	Рајх...)	до	пу	ња	ва	ни	су	цр	кве	новер	ским	рас	ко
ли	ма	 и	 су	ко	би	ма	 ка	то	ли	чан	ства,	 про	те	стан	ти	зма	 и	 пра	во	сла	вља.	
По	себ	ни	вер	скоцр	кве	ни	чи	ни	лац	део	 је	сло	же	ног	скло	па	узро	ка	
и	мо	ти	ви	шу	ћих	раз	ло	га	ко	ји	су	до	ве	ли	до	Ве	ли	ког	ра	та	19141918.	
го	ди	не.41)

Иако	 је	Евро	па	од	вај	ка	да	пред	ста	вља	ла	мул	ти	ет	нич	ки,	мул
ти	кул	тур	ни,	му	лит	кон	фе	си	о	нал	ни	кон	ти	нент,	а	им	пе	ри	је	ма	ка	кве	
и	ма	 ко	ли	ке	 би	ле,	 оли	ча	ва	ле	 тек	 хе	те	ро	ге	ну	 де	мо	граф	ску	 ствар
ност,42)	у	де	струк	тив	ним	и	ре	кон	струк	тив	ним	на	сто	ја	њи	ма	би	ле	су	
уоч	љи	ве	те	жње	ка	на	сил	ном	хо	мо	ге	ни	зо	ва	њу	при	ме	ном	пар	ти	ку
лар	них	обра	за	ца	им	пе	ри	јал	не	до	ми	на	ци	је	и	хе	ге	мо	ни	је.	Европ	ски	
ко	ло	ни	ја	ли	зам	и	им	пе	ри	ја	ли	зам	су	по	нај	ви	ше	очи	то	ва	ли	хе	ге	мо
ни	јал	ну	прак	су	ко	ја	је	зло	слут	но	и	дар	ви	ни	стич	ки	во	ди	ла	у	ра	то
ве	за	„пре	жи	вља	ва	ње	нај	ја	чих“.	Ре	ли	гиј	ска,	кул	ту	рал	на	и	ху	ма	ни
стич	ка	опла	та	ко	јом	су	без	у	спе	шно	ма	ски	ра	ни	го	ли	ге	о	по	ли	тич	ки	
ин	те	ре	си,	ни	је	би	ла	до	вољ	на	да	у	де	вет	на	е	стом	ве	ку	при	кри	је	не
ми	нов	ност	при	бли	жа	ва	ња	„раз	ре	шу	ју	ћем	су	ко	бу“.	Та	опла	та	се	у	
ле	то	1914.	на	гло	рас	па	ла.

Али,	пре	тог	од	суд	ног	чи	на	би	ло	је	ну	жно	до	вр	ши	ти	оно	што	
је	 за	о	ста	ја	ло	 и	 ка	сни	ло.	 Би	ла	 су	 то	 два	 кон	струк	тив	на	 и	 ре	кон
струк	тив	на	про	це	са:	на	ци	о	нал	но	и	др	жав	но	ује	ди	ње	ње	значајнiх	
европ	ских	 на	ро	да,	 Не	ма	ца	 и	 Ита	ли	ја	на,	 под	 Би	змар	ком	 и	 Га	ри
бал	ди	јем,	а	он	да	и	уну	та	ре	вроп	ска	де	ко	ло	ни	за	ци	ја,	тј.	осло	ба	ђа	ње	
ма	лих	европ	ских	вер	ских	и	кул	тур	них	гру	па,	ет	но	са	и	на	ро	да	од	
им	пе	ри	јал	не	сте	ге	Аустро	у	гар	ске	и	Тур	ске.

41) О	то	ме:	Ек	ме	чић	Ми	ло	рад,	Огледиизисторије,	гла	ва	„Ге	о	граф	ски	не	при	ја	тељ	Ср	би	је'	
(Уло	га	ка	то	лич	ке	по	ли	тич	ке	иде	о	ло	ги	је	у	Ис	точ	ном	пи	та	њу	18441878)“,	стр.	53110,	
Слу	жбе	ни	лист	СРЈ,	Бе	о	град,	1999.	Та	ко	ђе:	Риз	Ани	Ла	кроа,Ватикан,ЕвропаиРајх.
ОдПрвогсветскогратадохладнограта,	гла	ва	„Увод	“,	стр.	1719,	део	„Ва	ти	кан	у	
Пр	вом	свет	ском	ра	ту:	кар	та	Цен	трал	них	си	ла“,	по	себ	но	гла	ва	„Од	но	си	са	Цен	трал	ним	
си	ла	ма	у	оче	ки	ва	њу	по	бе	де:	ак	тив	ност	Ва	ти	ка	на	у	слу	жби	Цен	трал	них	си	ла“,	стр.	34
62	,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2006.

42)	 	Ви	де	ти:	Taylor	A.	J.	P.	Habsburškamonarhija1809-1918,	gla	va	„Do	da	tak:	po	li	tič	ki	i	na	ci
o	nal	ni	sa	stav	Hab	sbur	ške	Mo	nar	hi	je“,	str.	325335,	Zna	nje,	Za	greb,	1990.
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Ду	ги	де	вет	на	е	сти	век	је	оди	ста	био	вре	ме	ја	ча	ња	и	ри	вал	ства	
ве	ли	ких	др	жа	ва	и	им	пе	ри	ја,	али	и	вре	ме	бу	ђе	ња	и	фор	ми	ра	ња	на
ци	ја,	осло	бо	ди	лач	ке	бор	бе	и	из	град	ње	ни	за	на	ци	о	нал	них	др	жа	ва	
ма	ле	 и	 сред	ње	 ве	ли	чи	не.	Пред	ју	го	сло	вен	ска	 исто	ри	ја	 из	ра	ста	ња	
не	за	ви	сне	Ср	би	је	на	срп	ском	и	бал	кан	ском	про	сто	ру	пру	жа	мно
штво	 све	до	чан	ства	 о	 из	у	зет	ним	 ин	ди	ви	ду	ал	ним	 и	 ко	лек	тив	ним	
прег	ну	ћи	ма.	 На	ро	чи	то	 је	 су	ге	стив	на	 срп	ска	 од	брам	бе	на	 спо	соб
ност,	 по	жр	тво	ва	ње,	 па	три	о	ти	зам	 и	 хе	ро	и	зам	 ис	по	љен	 у	 Пр	вом	
свет	ском	ра	ту.

Ка	сни	ја	суд	би	на	срп	ског	на	ро	да		у	пр	вој,	дру	гој	и	тре	ћој	Ју	го
сла	ви	ји	као	у	и	крат	ко	трај	ној	ДЗСЦГ		не	по	сред	но	је	по	ве	за	на	са	
исто	риј	ским	ре	зул	та	ти	ма	Ве	ли	ког	ра	та.	Ода	тле,	из	ис	хо	да	и	по	сле
ди	ца	Ве	ли	ког	ра	та,	као	и	ме	ђу	на	род	но	прав	ног	и	ре	ал	по	ли	тич	ког	
уоб	ли	че	ња	Вер	сај	ског	по	рет	ка,	из	ни	кла	је	по	тре	ба	стал	ног	кри	тич
ког	про	ми	шља	ња	пре	суд	них	до	га	ђа	ја	 то	га	вре	ме	на.	 Јер,	до	га	ђа	ји	
из	вре	ме	на	Ве	ли	ког	ра	та	од	ре	ди	ли	су	ју	го	сло	вен	ску	и	пост	ју	го	сло
вен	ску	суд	би	ну	Ср	би	је	на	Бал	ка	ну	и	у	Евро	пи	у	про	шлом	и	овом	
ве	ку.
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ОБЗОРПРОВАЛАИМПЕРИЙИВОЗНИКНОВЕНИЕНО-
ВОГОЕВРОПЕЙСКОГОПОРЯДКА

-РоссияиСербиявовремяПервоймировойвойны-

Ре зю ме
Глубинные причины Первой мировой войны содер-
жатся в непреодолённых противоположностях ме-
жгосударственныхимежнациональныхотношенийв
Европе19века.Речьидётопериоде,продолжавшемся
почти сто лет: с конца наполеоновских войн в 1815
годудоначалаПервоймировойвойныв1914году.В
этомпериодеконтинентоказалсятеснымдляразви-
тияэкономическогопотенциала,поэтомуЕвропаво-
шлавэпохуинтенсивногоколониальногорасширения.
Евроцентричная система международных отноше-
нийимелавпервуюочередьзаморскийхарактер,ко-
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торый наиболее отчётливо проявляли Великобрита-
нияиФранция.Европейскиестраны,такиекакРос-
сияиГермания (дои после объединения) не втакой
мере проявляли морской и меркантильный колониа-
лизм, ателлукратические стремления национальных
экономик. Пока Российская империя во внутреннем
трансконтинентальномрасширениибыласосредото-
чена на поддержание огромного государства, в это
времяГерманияпереросласвоимвсёбольшимпромы-
шленным потенциалом территориальные рамки, в
которыхонанаходилась.ПокаРоссияприближалась
кЕвропеЦентраиЗапада,Германияжелалаизтого
жеЦентрарасширитьсяпоЕвропе,ноидальшена
Восток,зазападныероссийскиеграницы.
Империальныерамкиевропейскойжизнитоговреме-
ниуказывалинаэлементарнуюпротивоположность,
угрожавшую слабому балансу сил и обусловившую
конфликты,которыеприведуткПервоймировойво-
йне(1914-1918).Соперничествовборьбезасырьевую
основу своей промышленности не могло не отрази-
ться на чувствительные отношения самых сильных
европейских государств. Различные экономические и
геополитическиеинтересывелиевропейскиегосудар-
стваккровавымконфликтам.
Средидревнихмотивовконфронтацииможноприве-
стиещёикультурныеикультурно-религиозныераз-
ницы между разными типами христианства на За-
падеимеждуЗападомиВостокомЕвропы.Европе-
йскийколониализмиимпериализмпроявлялисьбольше
всеговпартикулярнойпрактикегегемонии,зловещеи
дарвинистскиведущейквойнеза,,выживаниесамых
сильных“.Потомприходитивнутриевропейскаяде-
колонизация, т.е. освобождение малых европейских
религиозныхикультурныхгрупп,южнославянскихэт-
носов и народов от империального зажимаАвстро-
ВенгриииТурции.
Атакованнаянамногобольшейиввоенномпланебо-
леесильнойАвстро-Венгрией,Сербиянебылаответ-
ственнойзаначаловойныивиноватойвэтом.Сара-
евскоеубийствобылоиспользовановкачествепово-
дадлявоенныхрешений,принятыхвенской,,военной
партией“гораздораньшеубийстваиобъявленияво-
йны. Австро-Венгрия своей дискриминационной по-
литикой к ,,габсбургским славянам“ стала главной
помехойнациональномуразвитиюисамоодержанию
многочисленной группы славянских народов. Кон-
фликт венской и пештанской военной группировки с
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этиминародами,средикоторыхсвоейэнергиейитя-
гойкединствувыделялисьсербыисоседняяСербия,
былстольконужным,сколькоиожидаемым.
Ключевые слова: Сербия, Россия, Австро-Венгрия,
Германия,Турция,великиедержавы,Европа,Северная
Америка,Перваямироваявойна,либеральныйкапита-
лизм,колониализм,версальскийпорядок,геополитиче-
скоепространство.
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