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Сажетак
Овајраднаосновусликедругогосветљавапредставу
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умеђународнимодносима(1908–1918).
Кључне речи: Русија,Француска, Србија, српски ин
телектуалци, идеја југословенства, Анексиона криза
(1908), Балкански ратови (1912–1913), Велики рат
(1914–1918).

Gе	не	ра	ци	ја	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	ак	тив	на	у	по	ли	тич	ком	и	јав
ном	жи	во	ту	Ср	би	је	на	пре	ла	зу	из	19.	у	20.	век,	би	ла	је	су	о	че	на	

са	про	бле	ми	ма	очу	ва	ња	не	за	ви	сно	сти	Ср	би	је,	по	тра	ге	за	спољ	но
по	ли	тич	ким	ослон	цем,	пу	те	ви	ма	ин	те	гра	ци	је	на	ци	је	и	да	љег	при
вред	ног,	дру	штве	ног	и	кул	тур	ног	раз	во	ја.	У	овом	пе	ри	о	ду	сло	же
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них	 ме	ђу	на	род	них	 од	но	са,	 им	пе	ри	ја	ли	стич	ких	 пла	но	ва	 и	 не	ста
бил	но	сти,	срп	ска	ин	те	ли	ген	ци	ја,	шко	ло	ва	на	ве	ћи	ном	у	европ	ским	
уни	вер	зи	тет	ским	цен	три	ма,	по	себ	ну	па	жњу	по	све	ти	ла	 је	раз	во	ју	
срп	ске	 кул	ту	ре.	 Про	ме	на	 спољ	но	по	ли	тич	ке	 ори	јен	та	ци	је	 Ср	би	је	
за	по	че	ла	кра	јем	19.	ве	ка,	са	вла	дом	Сто	ја	на	Но	ва	ко	ви	ћа,	оли	че	на	је	
кроз	окре	та	ње	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској.1)	Ве	ро	ва	ње	да	Фран	цу	ска,	по
ред	тра	ди	ци	о	нал	не	са	ве	зни	це	Ру	си	је,	мо	же	од	и	гра	ти	уло	гу	зна	чај
ног	чи	ни	о	ца	у	пру	жа	њу	еко	ном	ске	и	ди	пло	мат	ске	по	др	шке	Ср	би	ји	
од	овог	пе	ри	о	да	за	у	зе	ло	је	трај	но	зна	чај	но	ме	сто	у	спољ	но	по	ли	тич
ком	про	гра	му	Ср	би	је	до	Ве	ли	ког	ра	та.	Сто	га	се,	од	сту	па	ња	на	сна
гу	Фран	цу	скору	ског	са	ве	за	(1894)	до	Ца	рин	ског	ра	та	(1906–1911),	
Анек	си	о	не	кри	зе	(1908),	Бал	кан	ских	ра	то	ва	(1912–1913)	и	Ве	ли	ког	
ра	та	 (1914–1918)	ин	те	ре	со	ва	ње	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	за	по	ли
ти	ку	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	на	Бал	ка	ну	уве	ћа	ва	ло	и	пре	пли	та	ло	 са	
пи	та	њем	раз	во	ја	др	жа	ве	и	на	ци	је,	као	и	иде	је	ју	го	сло	вен	ства.

ОРУСИЈИИФРАНЦУСКОЈУВРЕМЕ
АНЕКСИОНЕКРИЗЕИБАЛКАНСКИХРАТОВА

Срп	ско	 на	ци	о	нал	но	 пи	та	ње,	 од	но	сно	 ко	нач	но	 ре	ша	ва	ње	Ис
точ	ног	пи	та	ња	и	од	у	пи	ра	ње	аустро	у	гар	ским	при	ти	сци	ма,	ко	ји	су	
по	чет	ком	20.	ве	ка	уве	ћа	ни,	де	фи	ни	са	ло	је од	но	се	Ср	би	је	са	ве	ли
ким	си	ла	ма.	Ца	рин	ски	рат,	аустро	у	гар	ски	план	из	град	ње	Но	во	па
зар	ске	же	ле	зни	це,	анек	си	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	Бал	кан	ски	ра
то	ви	об	ли	ко	ва	ли	су	очекивањa	Ср	ба	од	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске.	Ка	ко	је	
Аустро	у	гар	ска	пра	ви	ла	ве	ли	ке	смет	ње	Ср	би	ји	у	ње	ном	са	мо	стал
ном	при	вред	ном	и	фи	нан	сиј	ском	раз	во	ју,	а	Ру	си	ја	ни	је	има	ла	сред
ста	ва	ко	ја	би	мо	гла	уло	жи	ти	у	Ср	би	ју,	већ	се	и	са	ма	за	ду	жи	ва	ла	у	
Фран	цу	ској,	ја	ви	ла	се	иде	ја	о	по	бољ	ша	њу	фи	нан	сиј	ског	по	ло	жа	ја	
Ср	би	је	по	мо	ћу	Фран	цу	ске.2)	Од	но	си	из	ме	ђу	Ру	си	је	и	Аустро	у	гар
ске	на	јед	ној	стра	ни	и	Фран	цу	ске	и	Не	мач	ке	на	дру	гој,	де	фи	ни	са	ли	
су	њи	хо	ву	бал	кан	ску	по	ли	ти	ку.	Ру	си	ја	је	на	ста	ви	ла	ду	гу	тра	ди	ци	ју	
за	шти	те	сво	јих	ин	те	ре	са	на	Бал	ка	ну,	али	на	осла	бље	ним	по	зи	ци	ја

1)	 „Је	дан	срп	ски	ми	ни	стар	ски	про	грам	(1895)“,	Недељнипреглед,	бр.	6	(43),	8.	фе	бру	ар	
1909,	стр.	84–87;	Да	ни	ца	Ми	лић,	„Сто	јан	Но	ва	ко	вић	и	фи	нан	сиј	ски	про	бле	ми	Ср	би	је“,	
у:	СтојанНоваковић–личностидело,	СА	НУ,	Бе	о	град,	1995,	стр.	103–112;	Ми	ха	и	ло	
Вој	во	дић,	 „О	по	ли	тич	ким	и	 еко	ном	ским	од	но	си	ма	Ср	би	је	 и	Фран	цу	ске	 од	 1895.	 до	
1914.	го	ди	не“,у:	Путевисрпскедипломатије,	Clio,	Бе	о	град,	1999,	стр.	219.

2)	 Михаило	Вој	во	дић,	„О	по	ли	тич	ким	и	еко	ном	ским	од	но	си	ма	Ср	би	је	и	Фран	цу	ске	од	
1895.	до	1914.	го	ди	не“,	224;	Ди	ми	три	је	Обо	лен	ски,	Ро	берт	Оти,	ИсторијаРусије,	Clio,	
Бе	о	град,	2003,	стр.	250.
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ма,	ко	је	јој	је	до	нео	рат	са	Ја	па	ном	1905.	го	ди	не.3)	Упо	ре	до,	уве	ћа
ње	не	мач	ке	еко	ном	ске	мо	ћи	и	по	ли	тич	ких	аспи	ра	ци	ја	обез	бе	ђе	ња	
пу	та	за	Ис	ток	ути	ца	ли	су	да	Бал	кан,	као	нео	пре	де	ље	но	под	руч	је	у	
бло	ков	ском	по	гле	ду	ви	ше	не	го	ра	ни	је	оку	пи	ра	па	жњу	Фран	цу	за.4) 
У	овом	пе	ри	о	ду	су	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	укљу	че	ни	у	др	жав	не	по
сло	ве	пред	у	зе	ли	ак	тив	ну	ди	пло	мат	ску	ак	ци	ју,	ко	ја	је	од	ре	ди	ла	њи
хов	од	нос	пре	ма	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској.	

У	пе	ри	о	ду	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	1908.	го	ди	не	срп	ски	
ди	пло	ма	та	 у	Пе	тро	гра	ду	Ди	ми	три	је	По	по	вић	 ука	зу	је	 да	 је	 у	 Ру
си	ји	пре	о	вла	дао	„страх	од	ра	та“	јер	је	би	ла	„вој	но	не	спрем	на“,	а	
и	„ста	ње	у	зе	мљи	би	ло	је	зло,	по	сле	не	срећ	ног	 ја	пан	ског	ра	та“.5) 
Фран	цу	ска	је,	пре	све	га	ра	ди	за	шти	те	сво	јих	еко	ном	ских	ин	те	ре	са	
и	не	спрем	но	сти	за	рат,	та	ко	ђе	на	сто	ја	ла	да	спре	чи	еска	ла	ци	ју	су
ко	ба.	Срп	ски	ми	ни	стар	спољ	них	по	сло	ва	Ми	ло	ван	Ми	ло	ва	но	вић	
је	на	кон	су	сре	та	са	нај	ви	шим	др	жав	ни	ци	ма	ве	ли	ких	си	ла	уви	део	
да	Фран	цу	ска,	Ру	си	ја	и	Ита	ли	ја	не	мо	гу	да	се	кон	фро	ти	ра	ју	пре	ма	
Не	мач	кој	и	Аустро	у	гар	ској	јер	ни	су	спрем	не	за	рат.6)	„Евро	па	не	ће	
рат.	Стра	на	про	тив	на	на	ма	има	ви	ше	по	уз	да	ња	у	се	и	сво	ју	сна	гу	
ако	до	ђе	до	ра	та	[…]	Тре	ба	ан	га	жо	ва	ти	Евро	пу	да	се	за	ло	жи	за	нас	
ди	пло	мат	ски“,	ис	пи	сао	је	на	стра	ни	ца	ма	хар	ти	је	па	ри	ског	хо	те	ла	
Ми	ло	ва	но	вић.7)	Ми	си	је	срп	ских	по	ли	ти	ча	ра	у	пре	сто	ни	ца	ма	ве	ли
ких	си	ла	има	ле	су	за	циљ	да	афир	ми	шу	срп	ско	пи	та	ње	у	Евро	пи.	
Исто	вре	ме	но,	до	шло	је	до	по	тре	бе	за	ду	бљим	оце	на	ма	и	ана	ли	за	ма	
стра	них	ди	пло	ма	та,	вла	да	ра	ме	ђу	на	род	них	од	но	са.	Пре	о	вла	да	ва	ла	
су	уве	ре	ња	да	по	сто	је	две	вр	сте	ру	ских	ди	пло	ма	та,	од	ко	јих	број
ни	ју	гру	пу	чи	не	сло	ве	но	фи	ли.	Дру	гу	гру	пу	чи	не	„за	пад	ња	ци“,	код	
ко	јих	је	та	ко	ђе	би	ло	„сло	вен	ских	осе	ћа	ња,	но	та	осе	ћа	ња	би	ла	су	
по	ти	сну	та	же	љом	да	по	ста	ну	пра	ви	западњаци“.8)	Ру	ски	ми	ни	стар	
спољ	них	по	сло	ва	Из	вољ	ски	оце	њен	је	као	„за	пад	њак“,	док	је	ње
гов	за	ступ	ник	и	по	моћ	ник	Ни	ко	ла	Ва	ле	ри	је	вић	Ча	ри	ков	био	бли	жи	
сло	ве	но	фил	ској	стру	ји	у	ру	ској	ди	пло	ма	ти	ји. 

3)	 Кнез	Тру	бец	ки,	из	ме	ђу	оста	лог,	пи	ше	да	се	Ру	си	је	„по	сле	Ру	скоја	пан	ског	ра	та	вра	ти
ла	ак	тив	ној	по	ли	ти	ци	у	Евро	пи	и	на	Бал	ка	ну“.	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	РатнаБалкану
1914–1917ирускадипломатија,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1994,	стр.	31.

4)	 Џон	Ро	бертс,	Европа1880–1945,	Clio,	Бе	о	град,	2002,	стр.	127.
5)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	

Ге	ца	Кон,	Бе	о	град,	1927,	стр.	21.
6)	 АС,	Лич	ни	фонд	Ми	ло	ван	Ми	ло	ва	но	вић	(ММ),	бр.	32,	28.	ок	то	бар/10.	но	вем	бар	1908.
7)	 АС,	ММ,	бр.	17,	Белешке,	20.	март	1909.
8)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	

стр.	5.	
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Упо	ре	до	са	ство	ре	ном	сли	ком	др	жав	ни	ка	и	оп	штег	по	ли	тич	ког	
рас	по	ло	же	ња	у	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској,	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	се	ин
те	ре	су	ју	и	за	јав	ност	по	ме	ну	тих	зе	ма	ља.	Ру	ска	јав	ност	је	по	др	жа
ва	ла	срп	ске	ста	во	ве,	од	но	сно	Па	ши	ћа,	а	на	па	да	ла	Из	вољ	ског.	Ме
ђу	тим,	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	сма	тра	ли	да	„ру	ска	штам	па	ни	је	
би	ла	оно	што	је	штам	па	у	дру	гим	зе	мља	ма;	Ру	си	ја	ни	је	би	ла	„зе
мља	јав	ног	ми	шље	ња“	као	Ен	гле	ска	и	Фран	цу	ска.	Штам	па	у	њој	
мо	гла	је	до	не	кле	ути	ца	ти	на	вла	ду	[...]	Но	ње	но	пи	са	ње	ни	је	мо	гло	
има	ти	не	по	сред	них	ре	зул	та	та:	про	ме	ни	ти	пра	вац	вла	ди	не	по	ли	ти
ке“.9)	Цен	тар	про	па	ганд	них	ак	тив	но	сти	сто	га	по	ста	је	Па	риз	–	пре
сто	ни	ца	у	ко	јој	је	моћ	јав	не	ре	чи	има	ла	сна	гу	ути	ца	ја.	Већ	по	чет
ком	20.	ве	ка	у	Па	ри	зу	су	по	сто	ја	ли	зна	чај	ни	кон	так	ти	на	ко	је	су	се	
Ср	би	мо	гли	осло	ни	ти.	Из	ме	ђу	оста	лих,	ми	ни	стар	спољ	них	по	сло
ва	Ми	ло	ва	но	вић	био	је	фран	цу	ски	ђак	са	број	ним	по	знан	стви	ма	и	
ве	за	ма	у	кру	го	ви	ма	ви	со	ког	фран	цу	ског	дру	штва,	а	зна	чај	не	при	ја
те	ље	у	на	уч	ним	и	но	ви	нар	скопу	бли	ци	стич	ким	окви	ри	ма	имао	је	
Гр	гур	Јак	шић,	као	и	Ми	лен	ко	Ве	снић	у	ди	пло	мат	ским	са	ло	ни	ма.10) 
Ми	лен	ко	Ве	снић	је	у	сво	јим	из	ве	шта	ји	ма	и	пи	сма	при	ја	те	љи	ма	из	
Па	ри	за	 ана	ли	зи	рао	 спољ	но	по	ли	тич	ки	 по	ло	жај	 Фран	цу	ске,	 уну
тра	шње	по	ли	тич	ке	при	ли	ке	и	став	јав	но	сти.	Чи	та	ју	ћи	фран	цу	ску	
штам	пу	срп	ски	по	сла	ник	за	кљу	чу	је	да	Фран	цу	ска	ни	је	у	при	ли	ци	
„за	те	за	ти	жи	це“	пре	ма	Не	мач	кој	због	„све	ве	ћег	ја	ча	ња	со	ци	ја	ли
стич	ких	и	ин	тер	на	ци	о	на	ли	стич	ких	 те	жњи,	 а	 дру	го	 сто	га	што	би	
сад	већ	би	ло	те	шко	раз	у	ве	ри	ти	Фран	цу	зе	да	Ма	ро	кан	ско	пи	та	ње	
ни	је	 глав	ни	по	вод	евен	ту	ал	ном	су	ко	бу,	 а	опет	ра	ди	ње	га	 је	 го	то
во	не	мо	гу	ће	ра	то	ва	ти	у	овој	зе	мљи	под	да	на	шњим	при	ли	ка	ма“.11) 
Ипак,	гру	па	фран	цу	ских	ин	те	лек	ту	ал	ца,	ко	ју	су	чи	ни	ли	про	фе	со	ри	
и	но	ви	на	ри:	Ал	бер	Ма	ле,	Вик	тор	Бе	рар,	Емил	Оман,	Шарл	Ло	а	зо	
и	Огист	Го	вен	ор	га	ни	зо	ва	ла	је	про	те	сте	про	тив	анек	си	је	и	др	жа	ла	
пре	да	ва	ња	у	ко	рист	Ср	ба.12)	У	Ру	си	ји	се	ак	ци	ја	овог	оби	ма	и	зна	ча
ја	ни	је	мо	гла	по	ве	сти.	Ди	ми	три	је	По	по	вић	на	гла	ша	ва	да	у	срп	ском	
дру	штву	1908.	го	ди	не	ни	је	би	ло	„мно	го	љу	ди	ко	ји	би	одр	жа	ва	ли	
бли	жи	до	дир	са	Ру	си	јом.	За	за	пад	смо	их	има	ли	при	лич	но,	а	за	Ру

9) Исто,	стр.	33–34.	
10)	 Ра	до	слав	Ве	снић	мла	ђи,	ДрМиленкоВеснићгрансењерсрпскедипломатије,	Цен	тар	за	

сту	ди	је	Ју	го	и	сточ	не	Евро	пе,	Фа	кул	тет	по	ли	тич	ких	на	у	ка,	Бе	о	град,	2008,	стр.	219.
11)	 АС,	Ми	ни	стар	ство	ино	стра	них	де	ла	(МИД),	пов.	бр.	180,	М.	Ве	снић	–	Ј.	Жу	јо	ви	ћу,	1.	

ју	ни	1905.	
12)	 Ми	ха	и	ло	Вој	во	дић,	„Емил	Оман	о	срп	ском	и	ју	го	сло	вен	ском	пи	та	њу	уочи	Пр	вог	свет

ског	ра	та“,	у:	Изазовисрпскеспољнеполитике,	Исто	риј	ски	ин	сти	тут,	Бе	о	град,	2007,	
стр.	399.
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си	ју	са	мо	дво	ји	цутро	ји	цу,	и	то	не	у	исто	вре	ме,	већ	јед	но	га	за	дру
гим.	То	је	би	ла	ве	ли	ка	по	гре	шка,	и	ру	ска	и	на	ша“.13)	Иако	су	„ру	ска	
и	сло	вен	ска	осе	ћа	ња“	ути	ца	ла	да	по	ли	ти	ча	ри	из	Ду	ме	тра	же	„да	
Ру	си	ја	по	ка	же	ви	ше	до	сто	јан	ства	и	ви	ше	чвр	сти	не”	и	„да	Ру	си	ја	не	
при	зна	анек	си	ју“	до	ути	ца	ја	ових	зах	те	ва	на	зва	нич	ну	ру	ску	по	ли
ти	ку	ни	је	до	шло.14)	Ве	зе	из	ме	ђу	Ср	ба	и	Ру	са	су	по	чет	ком	20.	ве	ка	
би	ле	на	ни	воу	ко	ји	ни	је	пру	жао	мо	гућ	но	сти	за	оства	ри	ва	ње	срп
ских	оче	ки	ва	ња	да	ће	се	Ру	си	ја	од	луч	ни	је	од	у	пре	ти	анек	си	ји	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не.	Ре	зул	тат	је	био	та	кав	да	је	срп	ски	ди	пло	ма	та	из	Пе
тро	гра	да	за	пи	сао:	„У	тим	те	шким	тре	ну	ци	ма,	Ен	гле	ска	и	Фран	цу
ска	бо	ље	су	се	др	жа	ле	не	го	ру	ска	ди	пло	ма	ти	ја,	и	спе	ци	ал	но	пре	ма	
на	ма.	Ни	јед	на	ни	дру	га	ни	су	хте	ле	од	мах	да	при	зна	ду	анек	си	ју,	већ	
су	обе	тра	жи	ле	да	се	пр	во	ре	ши	наш	су	коб	са	АустроУгар	ском“.15) 

Оду	ше	вље	ност	ве	ли	чи	ном	Ру	си	је	и	кул	ту	ром	Фран	цу	ске	из
ме	ша	не	су	у	ми	сли	ма	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	по	чет	ком	20.	ве	ка.	
Упо	ре	до	су	ис	ти	ца	не	као	узо	ри	„Пра	во	слав	на	и	Сло	вен	ска	Ру	си	ја“	
и	„фран	цу	ске	иде	је“	сло	бо	де,	јед	на	ко	сти,	брат	ства	као	уни	вер	зал
не	те	ко	ви	не	на	прет	ка,	као	и	фран	цу	ски	ра	ди	ка	ли	зам.	Ср	би	су	се	
ди	ви	ли	мо	ћи	Ру	си	је,	ко	ја	се	огле	да	ла	у	ње	ним	при	вред	ним	бо	га
стви	ма	и	ве	ли	чи	ни,	као	и	спо	соб	но	шћу	др	жа	ве	да	овла	да	про	сто
ром.16)	Сна	га	Ру	си	је	ко	ја	је	ле	жа	ла	у	ње	ној	ве	ли	чи	ни	ути	ца	ла	је	на	
ства	ра	ње	ми	шље	ња	да:	„При	род	на	бо	гат	ства	под	зе	мљом,	бо	гат
ство	 и	 ра	зно	ли	кост	фло	ре	 и	фа	у	не	 у	 гра	ни	ца	ма	 ру	ске	Им	пе	ри	је,	
не	из	мер	ни	 су“.17)	Фран	цу	ска	 је	 са	 дру	ге	 стра	не	 у	 истом	пе	ри	о	ду	
по	што	ва	на	 као	 из	вор	 кул	ту	ре	 и	 ци	ви	ли	за	ци	је.	 Је	дан	 од	 бив	ших	
фран	цу	ских	ђа	ка,	на	уч	ник	и	по	ли	ти	чар	Јо	ван	Жу	јо	вић,	ис	ти	цао	је	
ути	цај	„фран	цу	ских	иде	ја“	на	Ср	бе,	од	но	сно	ства	ра	ње	ду	хов	них	и	
мо	рал	них	осо	би	на	 срп	ског	на	ро	да.18)	Бог	дан	По	по	вић	по	себ	но	 је	
на	гла	ша	вао	да	су	Фран	цу	зи	„је	дан	од	три	на	ро	да	у	свет	ској	исто

13)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	
стр.	31.	

14) Исто,	стр.	32.	
15) Исто,	стр.	58.	
16)	 „Ру	ска	 им	пе	ри	ја	 об	у	хва	та,	 по	 про	сто	ру,	 ше	сти	 део	 це	ло	куп	не	 зе	мљи	не	 по	вр	ши	не.	

Европ	ска	Ру	си	ја	је,	по	про	сто	ру,	ве	ћа	од	це	ле	оста	ле	Евро	пе!	По	ко	ри	ти	и	При	ро	ду,	и	
на	ро	де	на	та	ком	про	стран	ству!	И	сто	ле	ћи	ма	др	жа	ти	на	ле	ђи	ма!	И	сто	ле	ћи	ма	ста	ја	ти	на	
но	га	ма!“	Вла	ди	мир	Ста	но	је	вић,	ОРусијииРусима,	Но	ва	штам	па	ри	ја	Да	ви	до	вић,	Бе	о
град,	1912,	стр.	11.

17) Исто,	стр.	45.
18)	 Јо	ван	Жу	јо	вић,	„О	фран	цу	ском	ду	ху	и	ка	рак	те	ру“	у:	Мла	ден	Ра	до	њић,	Причаоприја

тељствуСрбаиФранцуза,	Са	вез	по	то	ма	ка	рат	ни	ка	Ср	би	је	од	1912–1920,	Сиг	на	ту	ре,	
Бе	о	град,	2009,	стр.	83.
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ри	ји	ко	ји	не	зна	ју	за	пре	кид	у	свом	ин	те	лек	ту	ал	ном	и	умет	нич	ком	
раз	во	ју“.19)	Срп	ска	ели	та	по	чет	ком	20.	ве	ка	на	фран	цу	ском	узо	ру	
по	ку	ша	ва	да	ус	по	ста	ви	кон	ти	ну	и	тет	раз	во	ја	срп	ске	кул	ту	ре,	што	је	
има	ло	по	сле	ди	це	не	са	мо	на	од	но	се	Ср	би	је	са	Фран	цу	ском,	већ	и	
дру	гим	др	жа	ва	ма.

Ми	ни	стар	спољ	них	по	сло	ва	Ср	би	је	Ми	ло	ва	но	вић	за	ла	гао	се	за	
чвр	шће	ве	зи	ва	ње	Фран	цу	ске	за	Ср	би	ју,	оце	нив	ши	да	је	Фран	цу	ска	
„ра	на	већ	за	ра	шће	на“	и	сто	га	је	ве	ро	вао	у	моћ	при	бли	жа	ва	ња	Ру	си
је	и	Фран	цу	ске,	а	по	том	и	Ен	гле	ске.20)	Ка	ко	је	ви	зу	ра	ме	ђу	на	род	них	
од	но	са	ука	зи	вао	да	не	ке	од	луч	ни	је	ак	ци	је	пре	ма	Аустро	у	гар	ској,	од	
стра	не	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	не	ће	би	ти,	Ми	ло	ва	но	вић	је	у	са	ве	зу	са	
Бу	гар	ском	ви	део	кључ	спре	ча	ва	ња	про	до	ра	Аустри	је	на	Бал	кан.21) 
Сто	га	су	ди	пло	ма	те,	др	жав	ни	ци	и	јав	но	мње	ње	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	
би	ли	у	сре	ди	шту	ин	те	ре	со	ва	ња	срп	ских	на	уч	ни	ка,	но	ви	на	ра,	ди
пло	ма	та	и	по	ли	ти	ча	ра	у	пе	ри	о	ду	Бал	кан	ских	ра	то	ва	(1912–1913).	
Срп	ски	 по	сла	ник	 у	 Пе	тро	гра	ду	 Ди	ми	три	је	 По	по	вић	 пи	ше	 да	 је	
ства	ра	ње	срп	скобу	гар	ског	са	ве	за,	ко	ји	 је	био	„увек	основ	на	ми
сао	ру	ске	бал	кан	ске	по	ли	ти	ке”,	јед	на	је	од	пр	вих	за	да	та	ка	Ни	ко	ле	
Хен	ри	ко	ви	ча	Хар	тви	га,	ру	ског	по	сла	ни	ка	у	Бе	о	гра	ду.22)	У	Бе	о	гра	ду	
је	Хар	твиг	ужи	вао	по	што	ва	ње	као	пред	став	ник	“ве	ли	ке	сло	вен	ске	
Ру	си	је”	и	у	ње	га	су	Ср	би	по	ла	га	ли	ве	ли	ке	на	де	јер	су	уви	де	ли	да	
“Фран	цу	ска	и	Ен	гле	ска	ни	су	хте	ле	до	кра	ја	да	се	ан	га	жу	ју”	ни	ти	
да	“га	зе	у	рат	због	јед	ног	срп	ског	при	ста	ни	шта”.23)	На	су	прот	Хар
тви	гу	 ми	ни	стар	 спољ	них	 по	сло	ва	 Ру	си	је	 Сер	ги	је	 Ди	ми	три	је	вич	

19)	 Мла	ден	Ра	до	њић,	ПричаопријатељствоСрбаиФранцуза,	Са	вез	по	то	ма	ка	рат	ни	ка	
Ср	би	је	од	1912–1920,	Сиг	на	ту	ре,	Бе	о	град,	2009,	стр.	154.

20)	 АС,	ММ,	бр.	17,	Утисциспута–Општирезиме,	Бе	о	град,	23.	но	вем	бра	1909.
21)	 Ка	ко	се	Фран	цу	ска	пла	ши	ла	по	ре	ме	ћа	ја	на	Бал	ка	ну	због	ка	пи	та	ла	уло	же	ног	у	Осман

ско	цар	ство,	пре	све	га	оног	уло	же	ног	пре	ко	Ото	ман	ске	бан	ке,	циљ	фран	цу	ске	ди	пло
ма	ти	је	био	је	спре	ча	ва	ње	рас	па	да	осман	ске	вла	сти	и	оне	мо	гу	ћа	ва	ње	про	до	ра	Аусто	у
гар	ске	и	Не	мач	ке	на	Ис	ток.	Ве	снић	је	ја	вио	у	Бе	о	град	да	му	је	на	чел	ник	Ми	ни	стар	ства	
спољ	них	по	сло	ва	Фран	цу	ске	Мо	рис	Па	ле	о	лог	ја	сно	ста	вио	до	зна	ња	да	Фран	цу	ска	не	
мо	же	одо	бри	ти	ак	ци	ју	бал	кан	ских	др	жа	ва.	Ка	да	је	до	рат	них	окр	ша	ја	ипак	до	шло	1912.	
го	ди	не,	Па	риз	је	при	хва	тио	по	бе	де	са	ве	зни	ца	и	по	де	лу	тур	ске	те	ри	то	ри	је,	по	ка	зу	ју	ћи	
ин	те	ре	со	ва	ње	да	са	вез	за	др	жи	ан	ти	а	у	стриј	ску	ли	ни	ју.	АС,	ММ17,	БелешкеАугарска
,СрбијаиБугарска,	Бе	о	град,	30.	мај	1909;	Ра	до	слав	Ве	снић	мла	ђи,	нав.дело,	стр.	288.

22)	 Ко	ли	ко	су	Ср	би	по	што	ва	ли	Хар	тви	га	и	сма	тра	ли	га	пра	вим	за	штит	ни	ком	срп	ских	ста
во	ва	ука	зу	је	и	по	да	так	да	су	га	зва	ли	Ни	ко	ла	Хар	твић.	Ди	ми	три	је	По	по	вић,	„Ни	ко	ла	
Хен	ри	хо	вић	Хар	твиг“,	ЛетописМатицесрпске,	књ.	336,	св.	3	 (1933),	стр.	236–251;	
Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	35;	Ва	си	лиј	Штранд	ман,	Балканскеуспомене,	књ.	
1,	1	–	2,	Жа	гор,	Бе	о	град,	2009,	стр.	86–106.

23)	 „Ру	си	ја	и	Фран	цу	ска,	на	кон	јед	ног	дик	та	та	не	мач	ке	вла	де	да	Ру	си	ја	при	зна	анек	си	ју,	
до	шле	су	до	убе	ђе	ња	да	овим	на	чи	ном	Не	мач	ка	отва	ра	пут	за	да	љу	екс	пан	зи	ју	пре	ма	
Бли	ском	ис	то	ку	и	од	лу	чи	ле	да	се	да	ље	не	сме	по	пу	шта	ти.	Из	да	ле	ка	су	по	че	ле	по	др
жа	ва	ти	бал	кан	ске	др	жа	ве	да	скло	пе	уза	јем	ни	са	вез“	Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	Дугокретање
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Са	зо	нов	ни	је	ужи	вао	пу	но	по	ве	ре	ње	срп	ских	др	жав	ни	ка.	Срп	ски	
ин	те	лек	ту	ал	ци	су	сма	тра	ли	да	зва	нич	ни	ди	пло	мат	ски	кон	так	ти	у	
Пе	тро	гра	ду	и	Па	ри	зу	ни	су	до	вољ	ни	и	опре	де	ли	ли	су	се	за	си	сте
мат	ску	про	па	ганд	ну	ак	тив	ност	у	Па	ри	зу.	Као	срп	ски	не	фор	мал	ни	
ата	ше	за	штам	пу	Гр	гур	Јак	шић	је,	уз	са	рад	њу	са	Ал	бе	ром	Ма	ле	ом,	
Еми	лом	Ома	ном,	Ер	не	стом	Де	ни	јем,	Оги	стом	Го	ве	ном	и	но	ви	на
ри	ма	ли	сто	ва	LeTemps, L’EchodeParis,JournaldesDebats, LePetit
JournalиL’Opinion,по	сти	гао	да	срп	ско	пи	та	ње	стек	не	сим	па	ти	је	
фран	цу	ске	 јав	но	сти,	као	и	да	се	ста	во	ви	фран	цу	ских	на	уч	ни	ка	и	
но	ви	на	ра	при	бли	же	кре	а	то	ри	ма	фран	цу	ске	по	ли	ти	ке.24)

Исто	ри	ја	 Ср	би	је	 на	 по	чет	ку	 20.	 ве	ка	 обе	ле	же	на	 је	 су	ко	бом	
Аустро	у	гар	ске	и	Ср	би	је,	што	се	од	ра	зи	ло	и	на	ста	во	ве	срп	ске	ели
те.25)	Ца	рин	ски	рат	и	анек	си	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	усме	ри	ли	су	
па	жњу	срп	ских	ин	те	лек	ту	ал	ца	са	књи	жев	но	сти	и	сло	вен	ских	те	ма	
ка	ди	пло	мат	ским	ана	ли	за	ма	и	ин	те	ре	со	ва	њу	за	кључ	не	лич	но	сти	
епо	хе:	вла	да	ре	и	ди	пло	ма	те.	Пе	ри	од	анек	си	је	и	Бал	кан	ских	ра	то	ва	
је	сте	пе	ри	од	ка	да	се	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	одва	ја	ју	од	сле	пог	ди
вље	ња	и	ве	ли	ких	на	да	ња,	а	исто	вре	ме	но	при	сту	па	ју	објек	тив	ним	
ана	ли	за	ма	по	ли	ти	ке	Ру	си	је	 и	Фран	цу	ске	 у	 ци	љу	до	се	за	ња	прак
тич	них	ре	ше	ња.	Иако	је	Ру	си	ја	би	ла	око	сни	ца	срп	ске	спољ	не	по
ли	ти	ке	у	пе	ри	о	ду	Анек	си	о	не	кри	зе,	срп	ска	ели	та	би	ла	је	ми	шље	ња	
да	ње	на	по	моћ	ни	је	до	вољ	на	и	по	ку	ша	ла	 је	де	ло	ва	ти	и	у	прав	цу	
За	па	да.	

Све	до	Бал	кан	ских	ра	то	ва,	ако	се	из	у	зме	еко	ном	ски	ин	те	рес,	
Фран	цу	ска	ни	је	озбиљ	ни	је	ра	чу	на	ла	на	Ср	би	ју.	Ипак	јед	на	гру	па	
фран	цу	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	са	ко	ји	ма	су	срп	ски	са	ра	ђи	ва	ли,	по	ка
за	ла	је	раз	у	ме	ва	ње	за	срп	ске	ин	те	ре	се.	Они	су	ор	га	ни	зо	ва	ли	про	те
сте	про	тив	анек	си	је	и	др	жа	ли	пре	да	ва	ња	у	при	лог	Ср	би	је,	а	њи	хо	ва	
ак	ци	је	су	има	ле	за	циљ	да	се	ди	пло	мат	ским	сред	стви	ма	по	мог	не	
Ср	би	ма.	Оп	ште	уве	ре	ње	да	се	сва	ка	кри	за	ко	ја	би	мо	гла	да	иза	зо	ве	
рат	европ	ских	раз	ме	ра	мо	ра	ло	ка	ли	зо	ва	ти	и	угу	ши	ти	пре	о	вла	ђу	ју

измеђуклањаиорањаИсторијаСрбауновомвеку(1492–1992),	стр.	336	;	Ди	ми	три	је	
По	по	вић,	„Ни	ко	ла	Хен	ри	хо	вић	Хар	твиг“,	стр.	236–251.

24)	 НБС	 (На	род	на	би	бли	о	те	ка	Ср	би	је),	Хар	ти	је	Гр	гу	ра	 Јак	ши	ћа,	Р558/Х/126,	А.	Ма	ле	–	
Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	5.	 ја	ну	ар	1908;	Исто,	Р558/Х/141,	Е.	Де	ни	–	Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	17.	
ју	ни	1909;	Исто,	Р558/Х/200,	Е.	Оман	–	Г.	 Јак	ши	ћу,	Па	риз	16.	но	вем	бар	1908;	Исто,	
Р558/Х/202,	О.	Го	вен	–	Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	19.	де	цем	бар	1909;	Исто,	Р558/Х/203,	Е.	Оман	
–	Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	26.	де	цем	бар	1909.

25)	 Pi	er	re	Re	no	u	vin,	Evropskakriza iPrvi svjetski rat,	Na	pri	jed,	Vje	snik,	Za	greb	1965,	 стр.	
99;	М.	Ко	вић,	„Цивилизаторскамисија	Аустро	у	гар	ске	на	Бал	ка	ну:	по	глед	из	Бе	о	гра	да	
(1901–1914)“,	Истраживања,	бр.	22	(2011),	стр.	365.	
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ћи	је	став	ру	ске	и	фран	цу	ске	ди	пло	ма	ти	је	на	пре	ла	зу	из	пр	ве	у	дру
гу	де	це	ни	ју	20.	ве	ка.	Спо	ра	зум	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	ко	ји	су	Ср	би	
до	жи	ве	ли	као	по	моћ	но	сред	ство	у	ре	а	ли	зо	ва	њу	срп	ских	на	ци	о	нал
них	ин	те	ре	са	ни	је	за	жи	вео	на	оче	ки	ва	ни	на	чин.	Срп	ски	ин	те	лек	ту
ал	ци	су	би	ли	све	сни	ди	мен	зи	је	огра	ни	че	ног	до	ме	та	са	ве	за	и	пре	ма	
то	ме	су	об	ли	ко	ва	ли	од	но	се	Ср	би	је	са	Ру	си	јом	и	Фран	цу	ском.	

РУСИЈАИФРАНЦУСКА–СРПСКЕСАВЕЗНИЦЕ

Срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	1914.	го	ди	не	ука	зи	ва	ли	на	по	тре	бу	
из	бе	га	ва	ња	су	ко	ба	са	Аустро	у	гар	ском,	ко	ја	је	већ	ду	же	вре	ме	че	ка
ла	при	ли	ку	да	на	пад	не	Ср	би	ју.	„Ни	јед	на	ве	ли	ка	си	ла	не	ма	раз	ло	га	
да	ра	ту	је,	јер	и	нај	у	спе	шни	ји	рат	за	сва	ку	ве	ли	ку	си	лу	био	би	нај
стра	шни	ја	на	род	на	не	сре	ћа.	Фран	цу	ска	је	сре	ђе	на,	бо	га	та	зе	мља,	
са	до	вољ	но	колoнија,	са	огром	ним	ка	пи	та	ли	ма,	ко	ји	ма	кре	ди	ту	је	
цео	свет.	Ру	си	ја	је	мир	ни	ко	лос,	ко	ји	се	сре	ђу	је	и	ко	ји	по	прирoди	
сво	јој	ни	је	 за	 аван	ту	ре“	пи	са	ло	 је	на	 стра	ни	ца	ма	Дела,ча	со	пи	са	
ко	ји	 је	по	угле	ду	на	фран	цу	ске	ли	сто	ве	као	и	Српскикњижевни
гласник,у	скла	ду	са	ду	хом	епо	хе	па	жњу	по	све	ћи	вао	упо	ре	до	кул
тур	ним	 и	 по	ли	тич	ким	 те	ма	ма.26)	 Ра	ди	ка	ли	 и	њи	хов	 во	ђа	Ни	ко	ла	
Па	шић	код	ко	јих	су	„мла	да	лач	ки	за	но	си“	про	шли	„али	је	скло	ност	
ка	Ру	си	ји	оста	ла“	срп	ску	спољ	ну	по	ли	ти	ку	су	и	да	ље	ве	зи	ва	ли	за	
Ру	си	ју.27)

Пра	во	слав	ни	цр	кве	ни	кру	го	ви,	а	по	себ	но	епи	скоп	Ди	ми	три	је,	
ко	ји	је	шко	ло	ван	у	Ру	си	ји,	би	ли	су	и	у	пред	ве	чер	је	Пр	вог	свет	ског	
ра	та	зна	чај	на	спо	на	Ср	би	је	и	Ру	си	је.	Кнез	Гри	го	ри	је	Ни	ко	ла	је	вич	
Тру	бец	ки	опи	су	је	да	је	епи	скоп	Ди	ми	три	је	„жар	ко	во	лео	Ру	си	ју“,	
ко	ја	 је	 за	ње	га	би	ла	 „дру	га	ду	хов	на	до	мо	ви	на“	и	 „За	раз	ли	ку	од	
ве	ћи	не	 сво	јих	 зе	мља	ка	ко	ји	 су	 се	шко	ло	ва	ли	у	Ру	си	ји	и	не	рет	ко	
не	га	тив	но	из	ра	жа	ва	ли	 о	 на	шем	на	чи	ну	жи	во	та,	 епи	скоп	До	си	теј	
усво	јио	је	све	оно	што	је	би	ло	нај	дра	го	це	ни	је	и	нај	ми	ли	је	у	ду	би
ни	на	ше	ре	ли	ги	о	зне	ми	сли	и	на	ше	ве	ре.	Мо	гло	би	се	ре	ћи	да	се	
он	оди	ста	осе	ћао	ко	ли	ко	Ср	би	ном	то	ли	ко	и	Ру	сом.	Он	ни	је	це	нио	
са	мо	спо	ља	шњу	моћ	Ру	си	је,	не	са	мо	ње	ну	спо	соб	ност	да	пру	жи	
по	моћ	у	оства	ре	њу	уских	на	ци	о	нал	них	ци	ље	ва.	Он	 се	по	кло	нио	
ле	по	ти	на	шег	на	род	ног	ду	ха,	ње	го	вој	ду	бо	кој	при	вр	же	но	сти	Цр

26)	 Po	li	ti	cus	 (Мом	чи	ло	 Нин	чић),	 „По	ли	тич	ке	 пер	спек	ти	ве	 у	 но	вој	 го	ди	ни“,	 По	ли	тич	ки	
пре	глед,	Дело,	књ.	70	(1914),	стр.	155.	

27)	 Гри	го	ри	је	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	75.
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кви,	и	ма	штао	о	об	је	ди	ња	ва	њу	сво	је	зе	мље	са	Ру	си	јом	због	ње	не	
скло	но	сти	ка	ру	ској	кул	ту	ри“.28) 

Иако	су	Ср	би	ви	де	ли	Ру	си	ју	као	ве	ли	ку	по	ли	тич	ку	и	ду	хов
ну	за	штит	ни	цу,	у	пе	ри	о	ду	пре	ра	та	кроз	ак	тив	но	сти	срп	ских	ин	те
лек	ту	а	ла	ца	оку	пље	них	око	Бог	да	на	По	по	ви	ћа	и	 Јо	ва	на	Скер	ли	ћа	
срп	ска	кул	ту	ра	се	окре	ну	ла	и	при	бли	жи	ла	Фран	цу	ској.29)	На	овој	
осно	ви	срп	ска	ели	та	је	по	кро	ви	тељ	ство	за	ре	а	ли	зо	ва	ње	рат	них	ци
ље	ва	тра	жи	ла	и	у	Фран	цу	ској.	До	дат	ни	мо	тив	ко	ји	је	срп	ске	ин	те
лек	ту	ал	це	во	дио	под	фран	цу	ску	 за	шти	ту	 је	сте	и	чи	ње	ни	ца	да	су	
још	пре	ра	та	уви	де	ли	да	 је	ста	ње	у	Ру	си	ји	“рђа	во”	да	се	спре	ма	
но	ва	ре	во	лу	ци	ја.30) 

На	кон	 Са	ра	јев	ског	 атен	та	та	 и	 уру	че	ња	 аустро	у	гар	ског	 ул	ти
ма	ту	ма	 Ср	би	ји,	 краљ	 Пе	тар	 Ка	ра	ђор	ђе	вић	 и	 пре	сто	ло	на	след	ник	
Алек	сан	дар,	као	и	срп	ска	ели	та	на	сто	ја	ли	су	да	до	би	ју	по	моћ	пре	
све	га	Ру	си	је.	Пре	сто	ло	на	след	ник	Алек	сан	дар	Ка	ра	ђор	ђе	вић	је	по	
при	мље	ном	ул	ти	ма	ту	му	оти	шао	у	ру	ско	по	слан	ство	где	 је	„из	ра
зио	сво	је	оча	ја	ње	по	во	дом	аустриј	ског	ул	ти	ма	ту	ма“	и	„ка	зао	да	све	
сво	је	 на	де	 по	ла	же	 у	Им	пе	ра	то	ра	 и	 Ру	си	ју,	 је	ди	но	њи	хо	ва	моћ	на	
реч	мо	же	спа	си	ти	Ср	би	ју“.31)	Ул	ти	ма	тум	је	у	Пе	тро	гра	ду	до	че	кан	
као	„иза	зов	Ру	си	ји	пре	ко	ле	ђа	Ср	би	је“	и	иако	ни	ко	ни	је	же	лео	рат	
је	био	не	из	бе	жан.32)	На	род	не	ма	се	оку	пље	не	пред	срп	ским	по	слан
ством	у	Пе	тро	гра	ду	кли	ца	ле	су	Ср	би	ји	и	ство	ре	но	 је	оп	ште	уве
ре	ње	да	„Сви	ко	ји	су	се	у	то	вре	ме	на	шли	у	Ру	си	ји	ни	ка	да	не	ће	
за	бо	ра	ви	ти	не	по	но	вљи	ве	тре	нут	ке	оног	по	ле	та	ко	ји	је	не	по	де	ље	но	
за	хва	тио	чи	тав	на	род“.33)	Ула	зак	Ру	си	је	и	дру	гих	ве	ли	ких	си	ла	у	

28) Исто,	стр.	82.
29)	 Скер	лић	1914.	го	ди	не	пи	ше:	„Срп	ски	књи	жев	ни	стил	се	успе	шно	пре	о	бра	жа	ва	пре	ма	

ве	ли	ком	фран	цу	ском	узо	ру:	ин	тер	пук	ци	ја,	ко	ја	је	до	ско	ра	пре	ма	не	мач	ком	би	ла	гра	ма
тич	ка,	са	да	пре	ма	фран	цу	ском	по	ста	је	ло	гич	на.	Да	на	шња	срп	ска	књи	жев	ност	раз	ви	ја	
се	углав	ном	под	ути	ца	јем	фран	цу	ске	књи	жев	но	сти“.	 (Јо	ван	Скер	лић,	Историјанове
српскекњижевности,Рад,	Бе	о	град,	1914,	из	да	ње	1953,	стр.	430,	Мид	хад	Бе	гић,	Јован
Скерлић.Човекидело,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1966,	стр.	80,	стр.	109;	Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	
РатнициљевиСрбије1914,	СКЗ,	Бе	о	град,	1973,	стр.	201–202).

30)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић	пи	ше:	„Мрач	на	фи	гу	ра	Гри	шке	Рас	пу	ћи	на	ко	ји	ће	доц	ни	је	по	ве	сти	
у	сра	мо	ту	и	про	паст	онај	до	бри,	по	ште	ни,	ду	шев	ни	и	пун	са	мо	о	дри	ца	ња	ру	ски	на	род,	
већ	се	кроз	су	мрак	по	ма	ља”.	(Ди	ми	три	је	По	по	вић,	„Ни	ко	ла	Хен	ри	хо	вић	Хар	твиг“,	стр.	
236–251;	Ди	ми	три	је	Обо	лен	ски,	Ро	берт	Оти,	нав.дело,	стр.	268	–	288).

31)	 Ва	си	лиј	Штранд	ман,	нав.дело,	стр.	301.
32)	 Гри	го	ри	је	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	7.
33)	 Ми	лен	ко	М.	Ву	ки	ће	вић,	„Пе	тро	град	у	по	чет	ку	Ве	ли	ког	ра	та	–	1914.	го	ди	не	(Из	мо	јих	

успо	ме	на)“,	у:	1914–1924КрвСловенстваСпоменицадесетогодишњицесветскогра
та,	Штам	па	ри	ја	Са	ве	Ра	ден	ко	ви	ћа	и	бра	та,	Бе	о	град	1924,	стр.	102;	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец
ки,	нав.дело,	стр.	17.
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рат	оја	ча	ли	су	ве	ру	Ср	би	ма	у	по	во	љан	ис	ход	не	же	ље	ног	су	ко	ба	са	
Аустро	у	гар	ском.	Уред	ник	Дела	Ла	зар	Мар	ко	вић	1915.	го	ди	не	пи
ше:	„Пред	Ср	би	јом	се	отва	ра	ју,	у	слу	ча	ју	срећ	ног	ис	хо	да	ра	та,	вр	ло	
ле	пе	пер	спек	ти	ве.	При	бли	же	ни	и	бо	ље	упо	зна	ти	од	Ру	са,	 у	 ве	зи	
са	Ен	гле	зи	ма	и	Фран	цу	зи	ма,	ми	ће	мо	има	ти	 где	да	цр	пи	мо	под
стре	ке	за	да	ље	на	пре	до	ва	ње.	Фи	не	ин	те	ли	ген	ци	је	и	па	мет	не	гла	ве	
ко	је	наш	на	род	у	до	вољ	ном	бро	ју	про	из	во	ди,	по	у	чи	ће	се	ру	ти	ни	и	
ор	га	ни	за	тор	ском	 да	ру	 код	 Ен	гле	за,	 про	ду	жи	ће	 при	ма	ње	 ду	хов	не	
кул	ту	ре	од	Фран	цу	за	и	одр	жа	ва	ће	сло	вен	ску	ду	шу	и	сло	вен	ско	ср
це	ве	зом	са	Ру	си	ма“.34)	Ху	ма	ни	тар	на	и	вој	на	по	моћ,	стра	не	вој	не	и	
ме	ди	цин	ске	ми	си	је	у	Ср	би	ји,	а	ка	сни	је	по	моћ	при	ли	ком	по	вла	че	ња	
пре	ко	Ал	ба	ни	је	и	до	ла	ска	на	Крф,	опо	рав	ка	и	ак	тив	но	сти	срп	ске	
вој	ске	на	Со	лун	ском	фрон	ту	од	ре	ђу	ју	ћи	су	еле	мен	ти	у	срп	ском	од
но	су	 пре	ма	 са	ве	зни	ца	ма.	 Свест	 о	 вој	ној	 и	 ху	ма	ни	тар	ној	 по	мо	ћи	
Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	по	ста	ла	је	зна	ча	јан	еле	мент	дру	штве	ног	пам
ће	ња	на	кон	ра	та.	Срп	ски	по	сла	ник	у	Пе	тро	гра	ду	По	по	вић	на	кон	
ра	та	оце	њу	је:	„Кад	је,	1914,	оп	ста	нак	на	ше	зе	мље	и	на	шег	на	ро	да	
до	ве	ден	 у	 пи	та	ње,	 Ру	си	ја	 нас	 је	 узе	ла	 у	 за	шти	ту	 и	 спа	си	ла	 нас;	
на	рав	но,	и	из	сво	јих,	чи	сто	ру	ских	по	ли	тич	ких	ин	те	ре	са,	али	и	из	
сим	па	ти	ја	пре	ма	на	ма	и	сло	вен	ске	со	ли	дар	но	сти.	Жр	тва	је	у	то	ли
ко	ве	ћа	што	је	она,	ушав	ши	у	рат,	и	са	ма	про	па	ла.	Да	то	га	ни	је	би
ло,	ми	би	смо	да	нас	би	ли	ро	бље“.35)	Култ	за	хвал	но	сти	Фран	цу	ској	
не	го	ван	 је	 на	кон	ра	та	 и	 гра	дио	 је	 оре	ол	 „ве	чи	тог	при	ја	тељ	ства“,	
оли	че	ног	кроз	по	ди	за	ње	спо	ме	ни	ка	за	хвал	но	сти	Фран	цу	ској.36)

На	по	чет	ку	Пр	вог	свет	ског	ра	та	Ср	би	ја	је	у	сво	је	рат	не	ци	ље
ве	уне	ла	и	ре	а	ли	зо	ва	ње	иде	је	 ју	го	сло	вен	ства,	што	 је	по	др	жа	ва	ла	
ве	ћи	на	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца.	Око	сни	ца	срп	ских	од	но	са	са	са
ве	зни	ца	ма,	а	пре	све	га	са	Ру	си	јом	и	Фран	цу	ском,	би	ло	је	ју	го	сло
вен	ско	пи	та	ње.	Исто	вре	ме	но,	пи	та	ња	ула	ска	Ита	ли	је	и	Ру	му	ни	је	
у	рат	и	при	вла	че	ње	Бу	гар	ске,	об	ли	ко	ва	ли	су	 ју	го	сло	вен	ско	пи	та
ње.	Ру	си	ја	 је	као	сло	вен	ска	за	штит	ни	ца,	са	сво	јим	по	себ	ним	ин
те	ре	си	ма	ка	да	су	мо	ре	у	зи	у	пи	та	њу,	би	ла	у	де	ли	кат	ном	по	ло	жа	ју	

34)	 Ла	зар	Мар	ко	вић,	„Но	во	Де	ло“,	Дело,	књ.	73	(1915),	стр.	6.
35)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	

стр.	65.	
36)	 Спо	ме	ник	је	све	ча	но	от	кри	вен	11.	но	вем	бра	1930.	го	ди	не.	Ми	ро	слав	Ти	мо	ти	је	вић,	„A	

la	Fran	ce!	По	ди	за	ње	спо	ме	ни	ка	за	хвал	но	сти	Фран	цу	ској	на	бе	о	град	ском	Ка	ле	мег	да	ну“,	
у:	Ми	ха	и	ло	Па	вло	вић,	Је	ле	на	Но	ва	ко	вић	(ур.),	Српскофранцускиодноси1904–2004,	
Ар	хив	Ср	би	је,	Бе	о	град,	2005,	стр.	193–218;	Sta	ni	slav	Sre	te	no	vić,	FrancuskaiKraljevi
naSrbaHrvataiSlovenaca1918–1929,	In	sti	tut	za	sa	vre	me	nu	isto	ri	ju,	Be	o	grad,	2008,	стр.	
468–471.
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из	ме	ђу	срп	ских	ци	ље	ва	и	бу	гар	ских	зах	те	ва,	а	ње	ни	ди	пло	мат	ски	
по	те	зи	про	из	во	ди	ли	су	не	за	до	вољ	ство	срп	ске	ели	те.37)	Ви	сок	сте
пен	не	за	до	вољ	ства	ру	ске	ди	пло	ма	те	су	осе	ти	ле	при	ли	ком	по	вла	че
ња	срп	ске	вој	ске	1915.	го	ди	не	„ка	да	су	се	сва	ким	да	ном	над	Ср	би
јом	над	ви	ја	ли	мрач	ни	обла	ци“	о	че	му	Тру	бец	ки	пи	ше:	„до	ме	не	су	
све	че	шће	сти	за	ли	гла	со	ви	о	огор	че	њу	Ср	ба	пре	ма	Са	ве	зни	ци	ма	и	
Ру	си	ји.	На	жа	лост,	за	ова	ква	осе	ћа	ња,	мо	ра	ло	се	има	ти	раз	у	ме	ва
ња“.38)	Па	шић	је	по	ку	шао	да	Ру	си	по	ред	оп	штих	са	ве	знич	ких	ин
те	ре	са	 за	шти	ти	и	срп	ске,	а	по	том	се	и	„гнев	пре	ма	Ита	ли	ја	ни	ма	
пре	но	сио“	на	са	ве	зни	ке	и	на	Ру	си	ју	„ко	ји	су	мир	не	ду	ше	тр	го	ва	ли	
срп	ским	ин	те	ре	си	ма“.39)	Кнез	Тру	бец	ки	оце	њу	је	да	су	у	је	сен	1915.	
го	ди	не	 по	че	ли	 ру	ски	 не	у	спе	си,	 ко	ји	 су	 се	 да	ље	 на	ста	ви	ли	 и	 “на	
жа	лост	на	шу	и	на	ште	ту	за	јед	нич	ких	са	ве	знич	ких	на	сто	ја	ња,	ру	ко
во	ђе	ње	бал	кан	ским	по	сло	ви	ма	ис	кли	зну	ло	је	из	ру	ку	Ру	си	је	–	што	
јој	је	по	пра	ви	лу	при	па	да	ло	–	и	пре	шло	у	ру	ке	Ен	гле	за	и	Фран	цу	за	
ко	ји	се	у	њи	ма	уоп	ште	ни	су	сна	ла	зи	ли“.40)	По	ра	зи	Ру	си	је,	те	шко	
ста	ње	у	зе	мљи	и	на	кра	ју	ре	во	лу	ци	ја	у	Ру	си	ји	1917.	го	ди	не	во	ди	ли	
су	срп	ске	ин	те	лек	ту	ал	це	де	фи	ни	тив	ном	осла	ња	њу	на	Фран	цу	ску	
у	 оства	ри	ва	њу	 срп	ских	рат	них	ци	ље	ва.	Срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	у	
вре	ме	ра	та	у	Фран	цу	ској	ви	де	„пред	вод	ни	ка	чо	вје	чан	ства“,	као	и	
Скер	лић	 1906.	 го	ди	не	 ка	да	 је	 пи	ше	 да	 је	 „пу	то	во	ђа	 на	ро	ди	ма	 за	
све	тле	исти	не	и	чо	ве	чан	ске	иде	а	ле“.41) 

ПИТАЊЕЈУГОСЛОВЕНСКОГУЈЕДИЊЕЊА

Ипак	и	Фран	цу	ску	је	би	ло	по	треб	но	ани	ми	ра	ти	у	прав	цу	пот
пу	не	по	др	шке	ује	ди	ње	њу.	Иде	ја	ју	го	сло	вен	ства	и	уве	ре	ње	да	ге	о
по	ли	тич	ки	по	ло	жај	Ср	би	је	на	Бал	ка	ну	мо	же	би	ти	по	бољ	шан	ује	ди
ње	њем	свих	Ју	жних	Сло	ве	на	би	ла	је	при	сут	на	у	ра	до	ви	ма	Јо	ва	на	
Цви	ји	ћа	и	пре	1914.	го	ди	не,	али	 је	у	пот	пу	но	сти	из	ло	же	на	из	би
ја	њем	Пр	вог	свет	ског	ра	та,	ка	да	је	за	по	тре	бе	срп	ске	вла	де	из	ра

37)	 Олег	Ру	дол	фо	вич	Ај	ра	пе	тов,	„Ру	си	ја	из	ме	ђу	Ср	би	је	и	Бу	гар	ске	у	Пр	вом	свет	ском	ра
ту“,	Годишњакзадруштвенуисторију,	год.	10,	св.	1–3	(2003),	стр.	66.

38)	 Исто	вре	ме	но,	Ср	би	су	се	по	уве	ра	ва	њи	ма	фран	цу	ског	ди	пло	ма	те	Оги	ста	Бо	па	„узда	ли	
у	бр	зи	до	ла	зак	фран	цу	ске	вој	ске“	и	Ниш	је	био	оки	ћен	фран	цу	ским	за	ста	ва	ма	фран	цу
ске	за	ста	ве	у	иш	че	ки	ва	њу	фран	цу	ске	вој	ске,	а	„ни	су	их	ски	да	ли	чак	ни	кад	је	по	ста	ло	
ја	сно	да	Фран	цу	зи	не	ће	сти	ћи“.	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	151–153.	

39) Исто,	стр.	122.	
40)	 Ру	си	ја	 се	 у	пе	ри	о	ду	Ве	ли	ког	ра	та	 ко	ле	ба	ла	из	ме	ђу	 сво	јих	ин	те	ре	са	и	уве	ре	ња	да	 је	

по	зва	на	да	„по	др	жа	ва	пра	во	сла	вље	на	ис	то	ку	Евро	пе	и	да	пру	жа	рав	но	мер	но	по	кро	ви
тељ	ство	на	ро	ду	исте	ве	ре“.	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	29,	стр.	157.

41)	 Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	РатнициљевиСрбије1914,	стр.	201.
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дио	кар	ту	ју	го	сло	вен	ског	про	сто	ра	и	на	пи	сао	рас	пра	ву	„Је	дин	ство	
Ју	го	сло	ве	на“.42)	Као	и	ње	го	ва	рас	пра	ва	о	анек	си	ји	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не	у	ко	јој	је	фран	цу	ску	и	свет	ску	јав	ност	по	ред	про	бле	ма	упо
знао	и	са	„по	тре	ба	ма“	срп	ског	на	ро	да,	Цви	ји	ће	во	исту	па	ње	1914.	
го	ди	не	од	јек	ну	ло	је	ме	ђу	фран	цу	ским	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	и	уз	њи	хо
ву	ду	гу	тра	ди	ци	ју	из	у	ча	ва	ња	ста	нов	ни	ка	Бал	ка	на	об	ли	ко	вао	да	ље	
ан	га	жо	ва	ње	на	ју	го	сло	вен	ском	пи	та	њу.	

Ка	ко	је	у	Фран	цу	ској	на	по	чет	ку	ра	та	за	по	чео	про	цес	на	уч	ног	
ис	тра	жи	ва	ња	 узро	ка	 и	 по	сле	ди	ца	 ра	та	 на	уч	ни	 ар	гу	мен	ти	 Јо	ва	на	
Цви	ји	ћа	има	ли	су	моћ	ди	пло	мат	ског	ути	ца	ја.	Исто	вре	ме	но,	по	ве
за	ност	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	са	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	ан	га	жо	ва	ним	
у	окви	ру	Études et documents sur la guerre.Comité dupublication 
–	уста	но	ве	ко	ја	од	1914.	го	ди	не	ис	тра	жу	је	ци	ље	ве	ра	та,	до	дат	но	је	
ре	а	ли	зо	ва	ње	ју	го	сло	вен	ске	иде	је	ве	за	ло	за	Фран	цу	ску.	Пред	сед	ник	
ове	уста	но	ве	био	је	је	дан	од	нај	ве	ћих	на	уч	них	ауто	ри	те	та	Фран	цу
ске	Ер	нест	Ла	вис,	а	се	кре	тар	глав	не	рас	пра	ве	со	ци	о	лог	Емил	Дир
кем.	Ме	ђу	чла	но	ви	ма	био	 је	и	Ер	нест	Де	ни,	углед	ни	по	зна	ва	лац	
Цен	трал	не	 Евро	пе,	 Хаб	збур	шке	 мо	нар	хи	је	 и	 ју	го	сло	вен	ског	 пи
та	ња.	На	уч	ни	при	ступ	про	у	ча	ва	њу	ра	та	у	за	вр	шној	фа	зи	про	це	са	
оства	ри	ва	ња	ју	го	сло	вен	ске	иде	је	и	ује	ди	ње	ња	у	пр	ви	план	је,	по
ред	ди	пло	ма	та,	по	ста	вио	на	уч	ни	ке	и	пу	бли	ци	сте.	

Ер	нест	Де	ни,	Вик	тор	Бе	рар,	Емил	Оман,	Шарл	Ло	а	зо	и	Огист	
Го	вен	су	у	пе	ри	о	ду	ра	та	са	ра	ђи	ва	ли	са	Јо	ва	ном	Жу	јо	ви	ћем,	Гр	гу
ром	Јак	ши	ћем,	Ми	лен	ком	Ве	сни	ћем	и	дру	гим	срп	ским	ин	те	лек	ту
ал	ци	ма,	 а	 глав	ни	по	кре	тач	и	ко	ор	ди	на	тор	 срп	ске	 „на	уч	не	про	па
ган	де“	био	је	Јо	ван	М.	Јо	ва	но	вић.	По	чет	ком	ав	гу	ста	1916.	го	ди	не	
срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	 су	на	сто	ја	ли	да	по	кре	ну	 јед	ну	на	уч	ну	би
бли	о	те	ку	у	ко	јој	би	би	ле	штам	па	не	сту	ди	је	Ер	не	ста	Де	ни	ја	о	срп
скобу	гар	ским	 од	но	си	ма,	 на	 чи	јој	 би	 из	ра	ди	 ауто	ру	 по	мо	гао	 Гр
гур	Јак	шић,	исто	ри	ја	Ср	ба,	Хр	ва	та	и	Сло	ве	на	ца,	као	и	дру	ге	књи	ге	
чи	ји	би	ауто	ри	би	ли	Емил	Оман,	Јо	ван	То	мић	и	Јо	ван	Ра	до	нић.43) 
Ор	га	ни	зо	ва	ње	по	мо	ћи	Ср	би	ји,	при	јем	срп	ских	ђа	ка	и	из	бе	гли	ца	у	
Фран	цу	ској,	обе	ле	жа	ва	ње	Срп	ског	да	на	(1915.	и	1916.	го	ди	не)	са

42)	 Јо	ва	на	Цви	јић	 је	то	ку	ра	та	био	са	вет	ник	фран	цу	ском	ге	не	ра	лу	Са	ра	ју	на	Со	лун	ском	
фрон	ту,	а	бо	ра	вио	је	и	у	Па	ри	зу	где	се	бо	рио	да	но	ва	ју	го	сло	вен	ска	др	жа	ва	бу	де	фе	де
ра	ци	ја,	а	уче	ство	вао	је	на	Кон	фе	рен	ци	ји	ми	ра	као	пред	сед	ник	Ет	но	граф	скоисто	риј	ске	
сек	ци	је.	Di	na	ri	cus	(Јо	ван	Цви	јић),	ЈеднинствоЈугословена,	пр	ва	по	ло	ви	на	(са	јед	ном	
кар	том),	Др	жав	на	штам	па	ри	ја	Кра	ље	ви	не	Ср	би	је,	Ниш,	 1915;	Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	
„По	ли	тич	ки	по	гле	ди	Јо	ва	на	Цви	ји	ћа“,	Флогистон,	бр.	2	(1995),	стр.	77–79,	стр.	88.

43)	 Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	НаучнициСрбијеистварањејугословенскедржаве:1914–1920,	
На	род	на	књи	га,	Срп	ска	књи	жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град,	1987,	стр.	141.



стр: 57-75.

	69	

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

мо	су	део	њи	хо	вих	за	јед	нич	ких	ак	тив	но	сти.44)	Сво	јим	тек	сто	ви	ма,	
бро	шу	ра	ма	и	књи	га	ма,	као	и	дру	штве	ним	ве	за	ма	у	ви	со	ком	фран
цу	ском	 дру	штву,	фран	цу	ски	 на	уч	ни	ци	 ак	тив	но	 су	 уче	ство	ва	ли	 у	
про	це	су	ју	го	сло	вен	ског	ује	ди	ње	ња.	У	кру	го	ви	ма	фран	цу	ских	ин
те	лек	ту	а	ла	ца	по	ја	ви	ли	су	се	и	про	јек	ти,	као	што	 је	онај	да	се	од	
Ју	го	сло	ве	на	ство	ре	три	др	жа	ве:	Хр	ват	ска,	Цр	на	Го	ра	и	Ср	би	ја,	а	на	
осно	ву	ко	га	би	Ср	би	ја	до	би	ла	из	лаз	на	мо	ре	са	де	лом	Дал	ма	ци	је,	
а	Хр	ват	ска	с	ка	то	лич	ким	де	лом	Ју	го	сла	ви	је	би	чи	ни	ла	од	го	ва	ра
ју	ћу	про	тив	те	жу.45)	Кра	јем	1917.	 го	ди	не,	 срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	у	
Па	ри	зу	по	ја	ча	ва	ју	 сво	је	 ак	тив	но	сти.	Ста	но	је	Ста	но	је	вић	и	Ко	ста	
Ку	ма	ну	ди	по	кре	ћу	би	бли	о	те	ку	по	пу	лар	них	при	руч	ни	ка	–	бро	шу
ра	Questionsbalkaniquecontemporaines,	ко	је	би	до	пу	ни	ле	ту	ма	че	ња	
по	је	ди	них	ви	до	ва	са	вре	ме	них	пи	та	ња	ко	ја	ни	су	мо	гла	би	ти	штам
па	на	у	фран	цу	ским	ча	со	пи	си	ма.46)	Исте,	1917.	го	ди	не	у	Фран	цу	ској	
се	оку	пи	ла	и	но	ва	гру	па	за	на	уч	но	сту	ди	ра	ње	ра	та	Comitéd’études,	
у	ко	јој	су	из	ме	ђу	оста	лих	би	ли	Ер	нест	Де	ни	и	Шарл	Дил.47)	Па	ра
лел	но	са	по	ја	ча	ним	ан	га	жо	ва	њем	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца,	да	кле	и	
фран	цу	ски	ин	те	лек	ту	а	ла	ци	уве	ћа	ва	ју	сво	је	ан	га	жо	ва	ње.	Са	на	ме
ром	да	по	мог	не	оку	пља	ње	сло	вен	ских	на	ро	да	око	Фран	цу	ске,	а	у	
вре	ме	кад	се	по	ка	за	ло	да	је	са	вез	са	Ру	си	јом	не	мо	гућ	по	кре	нут	је	и	
ча	со	пис	LeMondeSlave,	а	под	Де	ни	је	вим	па	тро	на	том	за	по	че	ло	је	и	
ства	ра	ње	но	вог	сла	ви	стич	ког	цен	тра	Institutd’étudesslaves.	Овим	
је	по	сте	пе	но	из	гра	ђен	основ	за	фран	цу	ски	пре	о	вла	ђу	ју	ћи	по	ли	тич

44)	 Гр	гур	Јак	шић,	ФранцускаиЈугославијаупрошлости,	Дру	штво	при	ја	те	ља	Фран	цу	ске,	
Бе	о	град,	1938;	Ми	о	драг	Ибро	вац,	„Срп	ски	ђа	ци	у	Фран	цу	ској“,	КњигаоФранцуској,	
Бе	о	град,	1940,	стр.	207–214;	Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	„Па	риз	као	кул	тур	ни	цен	тар	срп	ске	
еми	гра	ци	је	то	ком	пр	вог	свет	ског	ра	та“,	Зборникматицесрпскезаисторију	41	(1990),	
стр.	83–97;	Ми	ха	и	ло	Па	вло	вић,	ОдЕсклавонијекаЈугославији,	Из	да	вач	ка	књи	жар	ни	ца	
Зо	ра	на	Сто	ја	но	ви	ћа,	Срем	ски	Кар	лов	ци,	Но	ви	Сад,	1994;	Ми	ха	и	ло	Па	вло	вић,	Удво
струком огледалуфранцуско–српске културне и књижевне везе,	 Про	све	та,	 Бе	о	град,	
1996.

45)	 Иза	тог	про	јек	та	ста	јао	је	Шарл	Ло	а	зо,	фран	цу	ски	пу	бли	цист,	зет	Лу	ја	и	Ива	Во	ји	но
ви	ћа	и	са	вет	ник	фран	цу	ске	ам	ба	са	де	у	Ри	му	са	гру	пом	хр	ват	ских	еми	гра	на	та	чи	ји	је	
иден	ти	тет	остао	не	по	знат.	Ака	де	мик	Ек	ме	чић	сма	тра	да	се	иде	ја	по	ја	ви	ла	као	нео	п
ход	на	ме	ра	за	за	до	во	ље	ње	ита	ли	јан	ских	зах	те	ва	око	на	пу	шта	ња	не	у	трал	но	сти	и	има	ла	
је	 ко	рен	 код	Фран	цу	за	 и	 Ру	са.	 (Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	Ратни циљевиСрбије 1914,	 стр.	
233–234;	Char	les	Lo	i	se	au,	“Let	tres	de	gu	er	re	d’Ivo	Vo	ji	no	vic”,	LaMondeSlave,	t.	III,	№	2,	
août	1931,	стр.	236;	Char	les	Lo	i	se	au,	“Con	cor	dat	yougo	sla	ve”,	LeMondeSlave,	t.	III	Août	
1937,	стр.	164).

46)	 Штам	па	не	су	бро	шу	ре	о	пи	та	њу	ства	ра	ња	за	јед	нич	ке	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве,	ме	ђу	ко	ји
ма	и	две	рас	пра	ве	Ер	не	ста	Де	ни	ја.	(Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	НаучнициСрбијеистварање
југословенскедржаве:1914–1920,	стр.	142).	

47)	 Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	„Фран	цу	ска	на	у	ка	и	Ср	би	1914“,	ЛетописМатицесрпске,	књ.	460,	
св.	5	(1997),	стр.	667.	
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ки,	еко	ном	ски	и	кул	тур	ни	ути	цај	у	Кра	ље	ви	ни	Ср	ба	Хр	ва	та	и	Сло
ве	на	ца	на	кон	Ве	ли	ког	ра	та.	

***

Го	ди	ну	да	на	на	кон	зва	нич	ног	сту	па	ња	на	сна	гу	Фран	цу	скору
ског	спо	ра	зу	ма	(1894)	до	шло	је	и	до	кључ	не	про	ме	не	срп	ске	спољ
не	политикe,	ко	ја	је	озна	чи	ла	уда	ља	ва	ње	Ср	би	је	од	Аустро	у	гар	ске	
и	окре	та	ње	ка	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској.	Иако	Ру	си	ја	ни	је	оче	ки	ва	ном	
бр	зи	ном	ме	ња	ла	сво	ју	по	ли	ти	ку	пре	ма	Ср	би	ји	је	дан	зна	ча	јан	део	
срп	ске	ели	те	у	њој	је	и	на	кон	Бер	лин	ског	кон	гре	са	ви	део	„за	штит
ни	цу“,	„све	тлу“,	„уз	ви	ше	ну“,	„пре	по	ро	ђе	ну“	и	„моћ	ну	узда	ни	цу“.	
Ве	ро	ва	ње	срп	ских	ин	те	лек	ту	ал	ца	да	Фран	цу	ска,	по	ред	тра	ди	ци	о
нал	не	са	ве	зни	це	Ру	си	је,	мо	же	од	и	гра	ти	уло	гу	зна	чај	ног	чи	ни	о	ца	у	
пру	жа	њу	еко	ном	ске	и	ди	пло	мат	ске	по	др	шке	Ср	би	ји	но	ва	је	смер
ни	ца	срп	ске	спољ	не	по	ли	ти	ке	од	пе	ри	о	да	скла	па	ња	Фран	цу	скору
ског	спо	ра	зу	ма	до	Ве	ли	ког	ра	та.	Уви	ђа	ју	ћи	зна	чај	Ру	си	је	и	Фран
цу	ске	за	по	ли	тич	ку	суд	би	ну	Ср	би	је,	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	се	од	
1894.	 го	ди	не	по	све	ћу	ју	де	таљ	ни	јим	ана	ли	за	ма	спољ	не	по	ли	ти	ке,	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са	и	ста	ња	у	јав	ном	мње	њу	ових	др	жа	ва.	Сли	ка	
др	жав	ни	ка	и	оп	штег	по	ли	тич	ког	рас	по	ло	же	ња	у	Ру	си	ји	и	Фран	цу
ској,	по	себ	но	је	по	ста	ла	зна	чај	на	од	Анек	си	о	не	кри	зе	и	Бал	кан	ских	
ра	то	ва.	Ве	ли	ка	оче	ки	ва	ња	од	Фран	цу	скору	ског	са	ве	за	ма	ни	фе	сто
ва	на	су	на	дом	да	чла	ни	це	овог	са	вез	по	мог	ну	Ср	би	ји	1908,	1912	
и	1913.	го	ди	не,	али	и	око	ре	а	ли	за	ци	је	иде	је	ју	го	сло	вен	ства.	Ипак,	
срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	уви	ђа	ли	и	огра	ни	че	но	сти	до	ме	та	са	ве	за	
ко	је	су	по	кре	та	ли	ин	те	ре	си	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске,	ко	ји	се	до	Пр	вог	
свет	ског	ра	та	ни	су	у	до	вољ	ној	ме	ри	по	кла	па	ли	са	срп	ским.	

Зна	чај	на	осо	бе	ност	раз	во	ја	срп	ске	др	жа	ве	на	пре	ла	ску	из	19.	у	
20.	век	би	ла	је	оли	че	на	кроз	сна	жан	ути	цај	обра	зо	ва	не	ели	те	у	по
ли	тич	ком	и	дру	штве	ном	жи	во	ту.48)	Ру	ски	ути	цај	на	Бал	ка	ну,	по	ли
тич	ки	као	и	кул	тур	ни	иако	је	био	јак	ме	ђу	Ср	би	ма,	био	је	и	огра	ни
чен	стра	хом	„од	ру	ске	ауто	крат	ске	вла	сти	и	еко	ном	ске	за	о	ста	ло	сти	
у	по	ре	ђе	њу	са	За	па	дом.	Ка	да	је	реч	о	иде	о	ло	ги	ји,	да	ле	ко	ви	ше	их	је	
при	вла	чио	за	пад	њач	ки	ли	бе	ра	ли	зам	и	де	мо	кра	ти	ја	од	пан	сла	ви	зма	
или	би	ло	че	га	дру	гог	што	је	Ру	си	ја	има	ла	да	по	ну	ди“.49)	Ма	ли	број	

48)	 Ми	лан	Грол,	ИзпредратнеСрбије,	Срп	ска	књи	жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град,	1939,	стр.	9–15;	
Ми	ра	Ра	до	је	вић,	Љу	бо	драг	Ди	мић,	СрбијауВеликомрату1914–1918,	Срп	ска	књи
жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град	ски	фо	рум	за	свет	рав	но	прав	них,	Бе	о	град,	2014,	29–30.

49)	 Ди	ми	три	је	Обо	лен	ски,	Ро	берт	Оти,	нав.дело,	221.
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Ср	ба	ко	ји	се	у	по	след	ње	три	де	це	ни	је	пред	Пр	ви	свет	ски	рат	шко
ло	вао	у	Ру	си	ји	ути	цао	је	да	ин	те	лек	ту	ал	на	по	ве	за	ност	две	сре	ди	не	
уђе	у	фа	зу	не	ви	дљи	ве	кри	зе.	У	истом	пе	ри	о	ду	све	ве	ћи	број	Ср	ба	
шко	ло	вао	се	у	Фран	цу	ској,	а	кул	тур	ни	ути	ца	ји	ко	је	су	пре	но	си	ли	
у	срп	ску	кул	ту	ру	ве	зи	ва	ли	су	је	за	за	пад	ну	и	ме	ња	ли	ста	во	ве	срп
ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	пре	ма	нео	сла	ви	зму.	При	хва	та	ње	фран	цу	ског	
кул	тур	ног	мо	де	ла	у	Ср	би	ји	као	до	каз	 „за	пад	њач	ког	иден	ти	те	та“,	
а	кроз	де	лат	ност	Бог	да	на	По	по	ви	ћа	и	Јо	ва	на	Скер	ли	ћа	по	ста	ла	је	
део	бор	бе	про	тив	„ци	ви	ли	за	тор	ској	ми	си	ји“	Аустро	у	гар	ске.50)	За
пад	ни	кул	тур	ни	мо	дел,	у	осно	ви	ко	га	је	био	дух	Фран	цу	ске	Тре	ће	
ре	пу	бли	ке,	по	сте	пе	но	је	по	ме	рао	по	ли	тич	ку	тач	ку	ослон	ца	Ср	би	је	
са	Ру	си	је	ка	за	па	ду	–	ка	Фран	цу	ској.	Са	рад	ња	са	фран	цу	ским	ин
те	лек	ту	ал	ци	ма	Ал	бе	ром	Ма	ле	ом,	Ер	не	стом	Де	ни	јем,	Шар	лом	Ла	о
зо	ом,	Оги	стом	Го	ве	ном,	Еми	лом	Ома	ном	и	чи	ње	ни	ца	да	је	у	Фран
цу	ској	моћ	јав	не	ре	чи	има	ла	сна	гу	ути	ца	ја,	опре	де	ли	ли	су	срп	ске	
ин	те	лек	ту	ал	це	да	цен	тар	про	па	ганд	них	ак	тив	но	сти	Ср	би	је	по	ста
не	Па	риз.	По	ме	ну	та	гру	па	фран	цу	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	је	ор	га	ни
зо	ва	њем	пре	да	ва	ња	и	про	те	ста	у	вре	ме	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це	го
ви	не	и	ка	сни	је	Бал	кан	ских	ра	то	ва	по	ка	за	ла	раз	у	ме	ва	ње	за	срп	ске	
ин	те	рес	и	у	европ	ској	јав	но	сти	афир	ми	са	ла	срп	ско	пи	та	ње.	Срп	ски	
и	фран	цу	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	на	ста	ви	ли	са	рад	њу	и	у	пе	ри	о	ду	Ве
ли	ког	ра	та	што	је	има	ло	бит	ну	уло	гу	у	оства	ри	ва	њу	иде	је	ју	го	сло
вен	ског	ује	ди	ње	ња.	Иако	су	по	др	жа	ли	ује	ди	ње	ње	и	у	ре	а	ли	за	ци	ји	
иде	је	ју	го	сло	вен	ства	и	за	јед	но	са	срп	ским	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	има	ли	
зна	чај	ну	 уло	гу,	фран	цу	ски	 ин	те	лек	ту	ал	ци	 ни	су	 ве	ро	ва	ли	 у	 ду	го
трај	ност	 за	јед	нич	ке	 др	жа	ве	 Ју	жних	Сло	ве	на.	Огист	Го	вен	 је	 већ	
1918.	го	ди	не	пи	сао	да	у	„очи	ма	за	пад	них	др	жав	ни	ка	Ју	го	сло	ве	ни	
из	гле	да	ју	уље	зи	(in	trus).	За	то	је	за	слу	жно	са	мо	њи	хо	во	име.	Оно	
у	се	би	са	др	жи	вар	вар	ску	ат	мос	фе	ру	и	пра	зно	зна	че	ње“,	ко	је	ни	је	
ства	ра	ло	ути	сак	„да	иза	то	га	сто	ји	јед	на	ре	ал	на	за	јед	ни	ца“.51)

Књи	жев	ни	 и	 оп	шти	 кул	тур	ни	 ути	цај	 у	 сре	ди	шту	 ко	га	 је	 би
ла	фран	цу	ска	кул	ту	ра	по	чет	ком	20.	ве	ка	ши	ри	ла	је	гру	па	срп	ских	
ин	те	лек	ту	а	ла	ца	оку	пље	на	око	Скер	ли	ћа.	Њи	хов	ути	цај	је	био	пре
су	дан	за	раз	вој	срп	ске	кул	ту	ре	и	иде	је	ју	го	сло	вен	ства,	а	по	сред	но	
је	об	ли	ко	вао	и	од	но	се	Ср	би	је	са	Ру	си	јом	и	Фран	цу	ском.	На	по	чет
ку	Ве	ли	ког	ра	та	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	оче	ку	ју	да	Ср	би	ју	за	шти	ти	

50)	 Ми	лош	Ко	вић,	„ЦивилизаторскамисијаАустро	у	гар	ске	на	Бал	ка	ну:	по	глед	из	Бе	о	гра	да	
(1901–1914)“,	369.

51)	 Augu	ste	 Ga	u	vain,	 La Question Yougoslave,	 Bos	sard,	 Pa	ris	 1918;	 Ми	ло	рад	 Ек	ме	чић,	
„Фран	цу	ска	на	у	ка	и	Ср	би	1914“,	стр.	674.
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пра	во	слав	на	и	сло	вен	ска	Ру	си	ја,	а	упо	ре	до	у	скло	пу	оства	ри	ва	ња	
срп	ских	рат	них	ци	ље	ва	по	ка	зу	ју	све	ве	ћа	оче	ки	ва	ња	од	Фран	цу
ске,	ко	ја	по	ста	је	глав	на	тач	ка	њи	хо	вог	ослон	ца	на	кон	ре	во	лу	ци	је	у	
Ру	си	ји	1917.	го	ди	не.	Ака	де	мик	Ек	ме	чић	сма	тра	да	се	у	то	ку	Пр	вог	
свет	ског	ра	та	оства	рио	„исто	риј	ски	па	ра	докс:	по	чет	као	рат	ко	ји	
ће	за	вр	ши	ти	ве	ћим	при	бли	жа	ва	њем	Сло	ве	на,	он	је	био	онај	исто
риј	ски	до	га	ђај	у	ко	ме	се	Ср	би	ја	за	ко	рак	по	ма	кла	пре	ма	За	па	ду,	да
ље	од	Сло	вен	ства“.52)	Иако	је	од	нос	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	пре	ма	
Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској	у	пе	ри	о	ду	од	1894.	до	1918.	го	ди	не	про	ла	зио	
кроз	фа	зе	ди	вље	ња,	оче	ки	ва	ња	и	не	за	до	вољ	ста	ва,	пре	о	вла	ђу	ју	ће	је	
оп	ште	уве	ре	ње	срп	ске	ели	те	да	је	по	моћ	ко	ју	је	Ср	би	ја	до	би	ла	од	
ових	др	жа	ва,	и	по	ред	то	га	што	ни	је	увек	сти	за	ла	оче	ки	ва	ном	бр	зи
ном	и	би	ла	у	скла	ду	са	по	тре	ба	ма	Ср	ба,	би	ла	спа	со	но	сна	у	бор	би	
са	над	моћ	ном	Аустро	у	гар	ском.	
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РОССИЯИСЕРБИЯГЛАЗАМИ
СЕРБСКИХИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ(1908–1918)

Резюме
Поколениесербскихинтеллектуалов,действующеена
рубеже19–20веков,столкнулосьспроблемамисохра
нениянезависимостиСербии,поисковвнешнеполити
ческойопоры,путейинтеграциинацииидальнейшего
промышленного,общественногоикультурногоразви
тия. Начавшеесякконцу19векаизменениевнешнепо
литическойориентацииСербиипроявилосьвотходе
отАвстроВенгриииповоротекРоссиииФранции. 
Франкорусскийсоюз(1894)средисербскойинтелли
генциисоздалуверенность,чтопоследствиярешений,
принятыхнаБерлинскомконгрессе,будутсмягчены. 
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УжевпериодеаннексииБосниииГерцеговиныгруппа
французских интеллектуалов (Альбер Мале, Виктор
Берар,ЭрнестДенис,ШарльЛаозоидругие)работа
ласовместнососербскимиинтеллектуаламинадаф
фирмациейсербскихинтересов. Вопрекитомучтово
времяаннексионногокризисаиБалканскихвойн(1912–
1913) в глазах сербских интеллектуалов Россия всё
ещё была ,,сильной“, ,,победительницей“, ,,гордой“,
,,светлой“,,,возвышенной“,,,переродившейся“,,,силь
ным упованием“, они связывали дальнейшее полити
ческое,экономическоеикультурноеразвитиеСербии
сФранцией. ОтФранкорусскогосоюза(1894)доТа
моженнойвойны(1906–1911),Аннексионногокризиса
(1908),Балканскихвойн(1912–1913)иПервоймировой
войны(1914–1918)интерессербскихинтеллектуалов
к политике России и Франции на Балканах увеличи
валсяисовпадалсвопросомразвитиягосударстваи
идеиюгославянства. ВпериодеПервоймировойвой
ны ожидания сербских интеллектуалов формирова
лиипроблемыконфронтациидваблока европейских
сил,политикаРоссиииФранции,атакжевосприятие
местасербов вмеждународныхотношениях. Ужев
периоде доРеволюции 1917 года сербские интеллек
туалы реализацию идеи югославянства связывали с
Франциейигруппойфранцузскихинтеллектуалов. Во
времяПервоймировойвойныпомимосохранениятра
диционного союзничества с Россией и надежды на
русскую помощь, у сербских интеллектуалов центр
акциивцеляхреализацииидеиобъединенияперемещён
воФранцию,скоторойстроилась,,вечнаядружба“,
будущийсимволфранцузскоговлияниявКоролевстве
сербов,хорватовисловенцев.
Ключевые слова: Россия,Франция, Сербия, сербская
интеллигенция, идеи югославянства, Аннексионный
кризис(1908),Балканскиeвойны(1912–1913),Первая
мироваявойна(1914–1918).
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